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названия статьи на соответствующем языке. Магистранты, докторанты предоставляют 

рецензию на статью. 
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служебный и домашний адреса; номера служебного и домашнего телефонов, 
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Ответственность за концептуальное содержание статьи несет автор (авторы).  

Редакционный Совет оставляет за собой право публикации, редактирования или 

отклонения рукописи.  Рукописи статей не возвращаются, не рецензируются и не 

восстанавливаются. Ссылка при перепечатке на наше издание обязательна. 

Журналы выходят ежеквартально.  

Статьи принимаются по адресу: Сатпаева 7а.  

Справки по тел.  87077233784; e-мail: 180710@mail.ru 
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КНИГА “СОКРОВЕННОЕ СКАЗАНИЕ МИРА” НАПИСАНА 

МОНГОЛЬСКИМ  ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ, 

ФИЛОСОФОМ, ПРЕДСКАЗАТЕЛЕМ ТУМУРОМ (ТӨМӨР) 
 

Книга представляет собой 100 изречений и назиданий, а также 216 мировых 

пророчеств. В этой книге ровно 100 поучений о путях счастливой, нравственной и благой 

жизни человечества, 100 мудрых мыслей, 216 предсказаний о событиях в Монголии и 

мире на период с 2016 по 2106 год, сотворённых силой чистого разума. 

Книга написана по согласованию с Далай-ламой и с его благословения. 

Учитель-пророк, предвидящей 100 лет будущего (многие предсказания которого уже 

сбылись, в частности, о ходе Олимпиады в Рио-де-Жанейро, о количестве выигранных 

медалей) живет и работает в Монголии в городе Улан-Батор. Успешно организует и 

созидает целевые работы по основанию Центра “Монгольская святыня”, несёт людям 

просвещение, общественную нравственность и гуманитарную помощь. 

Руководимый Тумуром Центр “Монгольская святыня” (“Святыня Монголии”) 

предлагает медицинское лечение, обучение практикам медитации и йоги, путешествия по 

местам энергетической силы, гуманитарную помощь. Особый интерес представляет Цикл 

из 100 лекций “Монгольский разум для совершенствования всего мира”, который 

прослушали более 300 тысяч слушателей префектур Улан-Батора. Сейчас пророк Тумур 

читает этот цикл  лекций в Америке, Германии, Франции, России, Казахстане, 

Кыргызстане, Японии, Корее и Китае – всего в более 20 странах мира. 

Оригинал книги “Сокровенное сказание мира” ("Золотой гэрэгэ") на монгольском 

языке является своеобразным уникальным изданием. Книга в кожаном переплёте 

украшена традиционными девятью драгоценностями: самородным золотом, чистым 

серебром, медью, кораллом, жемчугом, бирюзой, лазуритом, обрамлена перламутром, 

сталью. 

Книга-оригинал напечатана на благоуханных листах уникального дерева с 

закладкой, заплетённых из конских волос 9 лошадей светлой масти. В Монголии издан 

только 21 экземпляр этой книги. 

Книга впервые переведена на русский язык, готовятся издания на английском, 

немецком, французском и японском языках. 

Книга-предсказание является одной из редкостных, уникальных и бесценных книг в 

деле просвещения народов мира. 

  

 

СҮННИТТІК БАҒЫТТАҒЫ ИСЛАМ ДІНІНІҢ ТҮРКІ ХАЛҚЫНА ТАРАЛУЫ 

 

Абдуалиев С., 

ШТІКУ 2-курс магистранты, 

Ғылыми жетекшісі: доктор, профессор С. Хизметли 

 

Баяндамада Ислам мәдениеті түркі халықтарының тұрмысына да айтарлықтай 

ықп еткендігі,  мұсылман дәуірінде, әсіресе, Х - ХІІ ғасырларда Орталық Азияның барлық 

аймақтарында жүздеген жаңа қалалар салынып, ислам дінімен түркі халықтарының 

дәстүрлі наным-сенімдері арасында ұқсастықтары мен айырмашылықтары көрсетіледі. 

Тірек сөздер: Ислам мәдениетінің түрік халқына енуі, Орта Азия. 

 

Түркі мемлекеттерінің негізі қаланған ұлан – ғайыр Орталық Азия аймағында ислам 

дінінің таралыуы, бұл аймақтың исламтану процесі тек саяси актілермен ғана шектелмейді 

– олар тек мәселенің сыртқы «қабығы» ғана немесе исламның таралу процесі жүрген 

тарихи фон ғана. Оның үстіне түріктердің ислам дінін қабылдау процесі олардың 
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арасында әлі де болса дәстүрлі наным – сенімдер мен салт – дәстүрлер, әдет – ғұрыптар 

күшті болған кезеңде жүрді. 

Осы жағдайлар түркілердің дәстүрлі діни наным – сенімдерінің принциптері мен 

негіздерін барынша ден қойып қарастыруды талап етеді.  

Біріншіден, түркілердің наным – сенімдері түркілер арасында қалыптасқан 

исламның өзіндік ерекшеліктерінің болуына ықпал етті. 

Екіншіден, түркілердің бағзы заманнан бергі ұстанып келген діни жүйесі тәңіршілдік 

пен исламды тек қатар қарастырған жағдайда ғана біз олардың арасындағы синтездің 

мүмкін болған дәрежесін анықтай аламыз. 

Отандық және шетел зерттеушілерінің көпшілігі Алтай мен Оңтүстік Сібірді мекен 

еткен түріктер б.з.д.V-III ғғ.өзінде-ақ Тәңірге-Көк Құдайына сыйынған деген пікірді 

қоштайды[1, 239б].  Қыпшақтар бұл құдайды –“Тәңірі” десе, буряттар-“Тэнгери” , 

алтайлықтар –“Тенгри” ,монғолдар –“Тэнгер” ,чуваштар –“Тура” деп атаған [2, 672б]. 

Тәңірілік дін уақыт пен кеңістікті игеруге талпынған, қоршаған ортамен тіл табысуға 

ұмтылған адам баласының алғашқы таным - түсінігі еді. Тәңірілі дін көшпелердің өмір 

сүруінің кепілі болып өмір салтына айналды [3, 184б]. Бұл әлемдік тарихтағы ең алғашқы 

монотеистік діндердің бірі. Тәңірі дінінің негізінде бір құдай туралы идея жатыр, бірақ 

оның осыған ұқсас мұсылмандық идеядан біраз өзгешелігі де бар. Екі дін арасындағы осы 

ұқсастықты ортағасырлық мұсылман авторлары байқап өз еңбектерінде көрсеткен екен. 

Мысалы, араб географы Макдиси: «Түркілер  «бір Тәңірі» дейді, мұнымен олар Құдайдың 

бір екендігін айтқысы келеді», [4, 156б] - деп көрсетеді. Ал Ибн - Фадлан өз 

еңбегінде:”Егерде олардың біреуінің өмірінде әділетсіздік орын алып немесе бір 

бақытсыздық болып қалса, ол басын көкке көтеріп “бір тәңірі” дейді ”-деп жазады. Плано 

Карпини өзінің “Монғолдар тарихы” еңбегінде монғолдардың арасындағы түрік 

тайпаларының діні жөнінде былай дейді:”Олар бір құдайға (Тәңірге) сенеді және сол 

Тәңірі барлық көрінетін және көрінбейтін дүниені жаратушы, сондай-ақ оны осы 

дүниедегі игіліктер мен қайғы - қасіреттерді де жасаушы деп санайды, бірақ оның 

құрметіне қандай да болмасын мадақ сөздер, дұғалар оқуды немесе басқа да ырым-

жоралар жасауды білмейді” [5, 248б]. 

Тәңірлік дін ғылымда түбегейлі зерттеліп, тарихи тамырлары мен адам қоғамындағы 

орны жете анықтала қойған жоқ. Тәңірілік дінінің өзекті нормаларының зароастризммен 

үндес екендігін айта кету керек, олар: 

1. Көкте құдіретті жаратушының барлығына шек келтірмеу. 

2. Ата – бабалар қалыптастырған дәстүрлі өсиеттерді бұлжытпай орындау. 

3. Жас ұрпақты өмір салтына бейімдеп тәрбиелеу. 

Бұл қағидалардың кез келген діни сананың дүниетанымына, моралъдік – этикалық 

нормаларына негіз екендігі ақиқат. Әлемдік діндердің бастау тегіне Тәңірлік діннің өзекті 

қағидалары арқау болған. Тәңірілі дін көшпелілердің өмір сүруінің кепілі болып өмір 

салтына айланды [3, 248б].  

Түркілер ұғымында Тәңірі - бұл дүниені жаратқан және осы өзі жаратқан дүниенің 

тағдырын шештін Аспан (немесе космос.)Тәңірі - Құдай бір мезгілде әрқайсысы 

қайырымдылық пен зұлымдық, Күн мен Түннен, Жарық пен Қараңғылықтан, т.б. қарама-

қарсы негіздерден тұратын тоғыз қабат аспанда орналасқан. Тәңірі діні бойынша аспан 

асты әлемі (болмыс) үш өлшемнен. Жоғарғы, Орта және Төменгі әлемнен тұрады деп 

саналған. 

Басқа да көптеген монотеиістік діндер сияқты Тәңіршілдіктің де жетілген ырым-

жоралығының дәстүрі болды, солардың бірқатары исламды қабылдағаннан кейін де 

сақталған, мысалы, қаза болған кісілердің жатқан жеріне зиярат ету, т.б. Бұл жөніндегі 

мәліметтер қытай мен араб деректерінде бар, сондай-ақ  онда Тәңіршілдіктің “қасиетті 

үйлері” болғаны жөнінде де айтылады [4, 321б] 

Түркілердің ата - баба аруағына сенгенін Ибн Фадланның оғыздардан жазып алған 

мына бір әңгімесі жеткізеді: бір қарт адамның түсіне қайтыс болып кеткен көршісі кіріп, 
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өзінің туыстары мен дос-жарандарына өзі жалғызсырап жүргенін айтады. Жаңағы қарт өз 

түсін қайтыс болған кісінің туыстарына жеткізгенде олар дереу туысының мазарының 

басына апарып құрбандыққа мал шалады. Екі күннен кейін әлгі қарттың түсіне көршісі 

кіріп: «Туыстарыма айт, менің жаным тынышталды», - дейді [6, 84б]. Бұл әңгімеден сол 

кездері мұсылман болып саналған оғыздардың әдет-ғұрпы мен наным-сенімдерінде және 

ауыз әдебиетінде исламға дейінгі діни наным- сенімдердің қалдықтары сақталғанын 

көруге болады. 

Ерте орта ғасырлардың басында  Орталық Азиядағы  түркі халықтарының арасында 

басқада діндер, атап айтқанда буддизм мен христиандық та тарады, бұл діндер көбіне 

түріктердің отырықшы, егіншілікпен айналысатын бөлігінде қолдау тапты. Атап айтқанда, 

христиан дінінің несториандық тармағы Орта Азияда IV ғасырдың басында-ақ пайда 

болған еді. Самарқан мен Бұқарада толық орныққан бұл дін V ғасырда Жетісу өңірінде 

ене бастады.  

Бұл аймақта несториан епархиялары мен христиан шіркеулері болғаны жөнінде араб 

авторлары көрсетеді, сондай - ақ ол археологиялық қазбалармен де дәлелденді: Жетісудың 

көптеген аудандарынан ерте ортағасырлық несториандық храмдардың қалдықтары және 

сирия, соғды және түркі тілдерінде несториандық діни мәтіндер табылған. 

Ал енді буддизмге келетін болсақ, ол бастапқыда Үндістаннан тарағаны белгілі, 

және оның басқа елдерге таралу жолында болған алғашқы аймақтардың қатарында 

Орталы Азия болғанын деректер көрсетеді. Кейіннен бұл дін Орта Азия даласына Жібек 

Жолы арқылы Қытайдан енеді. Л.Н. Гумилевтің айтуы бойынша “Жерорта теңізінен Сары 

теңізге баратын керуен  жолдары арқылы идеялар, Жүйелер мен Тұжырымдар үздіксіз 

жүріп отырды” [7, 480б]. Қытай Алдынғы және Орта Азияны бір-бірімен байланыстырған 

Ұлы Жібек жолы арқылы тек сауда ғана жасалған жоқ, ол рухани мәдениет, рецепиент – 

қоғамдардың идеологиясы мәселесіне де ықпал етті. Біздің заманымыздың алғашқы 

ғасырларында буддизм Мауереннаһрдың оңтүстік және орталық аймақтарына, ал 

кейінірек қазіргі Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісуға енеді. Түркілердің ішінде ең алғаш 

буддизмді Шығыс Түрік қағандығының билеушісі Мұқан қаған (553 – 572) қабылдайды. 

Оның мұрагері Таспар қағанның (572-581) бұл дінді мемлекеттік дінге айландыруға 

тырысқаны жөнінде Бұғыты (VI ғ) жазбасында айтылады [8, 138б]. Кейінірек буддизмді әр 

түрлі дәрежеде ұйғырлар, қырғыздар, қимақтар қабылдады. Археологиялық қазбалардан 

табылған Енесей қырғыздарының белбеулерінде буддизмнің діни мәтіндері және Будда 

бейнелері салынған. Шығыс Қазақстаннан табылған IX – X ғ жататын айнада буддизмдік 

діні мазмундағы руна жазулары жазылған. Ертістен табұлған бұл ескерткіш қимақтардың 

будда дінінің ықпалынан тыс болмағанын айғақтайды. Алайда бұл дінді түріктер жаппай 

қабылдады дей алмаймыз, бұған ықпал еткен осы діннің ырым-жоралғылары (ритуал) мен 

діні жазбалар дәстүрінің күрделілігі және шамадан тыс күрделендірілген (храмдык 

идеологиясы) еді. Өмір салтының сан ғасырлық философиясын көрсететін өз дәстүрлі діні 

бар түркі халықтары үшін буддизм «бірден-бір дұрыс дін» бола алмады. Алайда біз 

буддизм мен христиандықтың түріктерге белгілі дәрежеде ықпал еткенін жоққа 

шығармаймыз. 

Көне түркі мәдениеті өз кезеңінде қоғамдық дамуға жақсы әсер еткенімен, кейіннен 

оның рухани мүмкіндіктері шектеулі екені анықталды. Ескі наным – сенімдер идеялық-

мазмұндық және рухани-адамгершілік (моралъдық) жағынан жаңа дәуір талаптарына 

қайшы келді, қоғамдық сананың дамуына кедергі болды. Осы жерде алғашқы діндер мен 

кейінгі (дамыған) әлемдік діндер арасындағы айырмашылықты айта кету керек. Дінтану 

ғылымы әдетте «табиғи діндер» мен «этикалық діндерді» бір-бірінен ажыратып қарайды. 

Түркия ғалымы Йылмаз Озтуна ежелгі түркілердің ұстанған «тәңіршілдік» дінін «табиғат 

діні» деп дұрыс анықтайды. [9, 80б]. Яғни, ол адамзаттың дамуының алғашқы кезеңіне, 

«балалық шағына» сәйкес келетін дін. 

«Нақтылы бір Аллаһ ұғымына жету, әрине әркім үшін оңай болмасы анық; өйткені 

адамдар көбінесе көзге көрінетін, заттық тәңірлерге сенуге бейімді болып келеді. Заттық 
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денелерден арылған, шексіз, барлық құдірет иесі Аллаһ ұғымына жету үшін адамның көп 

ұмтылып, зер салып, ойланып, толғануы керек. Сондықтан, тарих қойнауында пайда 

болған наным-сенімдерге осы тұжырымды ескере қарағанымыз жөн»,-деп жазады 

Мұртаза Бұлұтай [10, 89б]. Табиғи діндерге этникалық қағидалар толық анықталмаған, - 

«жақсылық» пен  «жамандықты» («зұлымдық» пен «рақымдылықты») ажыратып анықтау. 

Сондықтан, ежелгі түркілерде адам баласын құрбандыққа шалу кездескен. Шарап ішу, 

доңыз етін, басқа да харам тағамдарды жеу сияқты әдеттер орын алып отырды. Ол туралы, 

мысалы Қытай саяхатшысы Сюань Цзань, араб саяхатшысы  Ибн Фадлан жазған. 

Исламға дейінгі кезеңдерде түркілерде дамыған ғылым, білім беру жүйесі 

философия болмады. Бұл кезеңді сөз еткенде біз тек философияның бастамасы туралы 

ғана айта аламыз. [11, 14б]. Қорыта айтқанда, тәңіршілдік, тағы басқа ескі діндердің 

орнына рухани қуаты зор, өркениет тудыруға қабілетті жаңа дін келуі – тарихи қажеттілік 

заңдылық еді. «Мұсылман мәдениетін қабылдау Қазақмтанда ғылым мен білімнің 

дамуына қуатты түрткі болады.».  Ислам дінімен Араб халифатының озық мәдениеті түркі 

әлемінің рухани, саяси дамуына зор әсер етті. Сол сияқты ежелгі түркі тайпаларына ислам 

күшпен танылмағанын да ерекше атауымыз керек. Орталық Азия түркілері исламды өз 

еркімен қабылдағаны туралы орыс ғалымы (шығыстанушысы) академик В.В Бартольд 

жазады.[12, 46б]. 

Ислам мәдениеті түркі халықтарының тұрмысына да айтарлықтай ықпал етті. 

Мұсылман дәуірінде, әсіресе, Х - ХІІ ғасырларда Орталық Азияның барлық аймақтарында 

жүздеген жаңа қалалар салынды, Солтүстік-шығыс Жетісуда (Іле жазығы)  отырықшылық  

пен қалалық өмірдің жаңа ауданы қалыптасты. Егер ІХ - Х ғғ. бұл ауданда небары 10 қала 

ғана болса, ХІ - ХІІІ  ғғ. басында олардын саны 70-ке жетеді.  Қала мәдениеті Ертіс бойы 

аудандары мен Орталық Қазақстанға да тарала бастады. Ислам тарихының алуан түрлілігі, 

орасан зор байлығы мен жан-жақтылығы тікелей Орталық Азияға қатысты. Орталық 

Азияда Ислам тарихының ең мәшһүр тұлғалары, Құран мен Хадис ғалымдары өмір сүрді, 

шаирлар, қаламгерлер, даналар, өнерпаздар керемет туындылары арқылы Исламдық 

мұрағаттарға өз үлесін қосты. Самарқанд, Бұхара, Хорасан, Тараз, Отырар, Испиджаб 

секілді Түркістан қалалары ғасырлар бойы Ислам мәдениеті мен өркениетінің ең беделді 

орталықтары болды. 
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Резюме 

В статье рассматривается расспространение ислама среди тюркоязычных народов.  

 

Summary 

In article is considered distribution of Islam among the Turkic-speaking people. 

 

 

РОЛЬ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

                                             Шагиров И., 

магистрант 1 курса   

специальности 6М030100 Юриспруденция  

 

В статье рассматривается проблема определения полномочий адвоката-

защитника  в уголовном  процессе в части собирания им доказательной базы. 

Ключевые слова: адвокат, защитник, суд, уголовное право, процесс.  

 

В условиях построения демократического правового государства, когда Казахстан 

становится равноправным партнером цивилизованного мирового сообщества, необходимо 

строжайшее соблюдение требований действующего законодательства, направленного на 

защиту прав человека. Казахстан станет демократическим правовым государством только 

тогда, когда граждане, населяющие страну, будут уверены в соблюдении их прав и 

законных интересов и когда будут не только созданы, но и обеспечены реальные условия 

для их реализации [1]. 

Право каждого гражданина на признание его правосубъектности, защиту своих прав 

и свобод всеми не противоречащими закону способами, судебную защиту и на получение 

квалифицированной юридической помощи предусмотрено в Конституции Республики 

Казахстан (ст. 13)[2]. 

Поэтому, как утверждает Жалыбин С.М., человек вправе не просить, а требовать 

защиты своих прав, принадлежащих каждому от рождения и признаваемых абсолютными 

и неотчуждаемыми [1]. В первую очередь это касается гражданских прав, т.е. личных прав 

и свобод, к которым отноятся – право на жизнь, право на личную свободу и равенство, 

право на защиту чести и достоинства и т.д.[2]. 

В связи с этим, право иметь защитника является основной процессуальной гарантией 

прав гражданина на всех этапах судебного разбирательства. 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК (ст.7) «защита – процессуальная 

деятельность, осуществляемая стороной защиты в целях обеспечения прав и интересов 

лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении уголовного правонарушения, 

опровержения или смягчения подозрения, обвинения, а также реабилитации лиц, 

неправомерно подвергшихся уголовному преследованию» [3]. 

Поэтому, гарантированная Конституцией Республики Казахстан профессиональная 

защита в уголовном судопроизводстве включает в себя комплекс процессуальных 

действий адвоката, направленных на опровержение обвинения, поиск и анализ фактов, 

оправдывающих подзащитного или смягчающего его ответственность, а также выяснение 

обстоятельств, способствующих установлению истины по делу. 

Не имея специальной юридической подготовки, граждане не могут в полной мере 

защищать свои права и законные интересы, в связи с чем им необходима помощь 

профессионалов, хорошо владеющих знаниями в отраслях права. 

Рассмотримвопрос роли адвоката в уголовном процессе. 

Защитник –лицо, осуществляющее в установленном законом порядке защиту прав и 

интересов свидетеля, имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, 
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подсудимого, осужденного оправданного и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу. В качестве защитника выступает адвокат[3]. 

Согласно Закону РК от 5 декабря 1997 г. № 195 «Об адвокатской деятельности РК» 

адвокат – это гражданин РК, имеющий высшее юридическое образование, получивший 

лицензию на занятие адвокатской деятельностью, обязательно являющийся членом 

коллегии адвокатов и оказывающий юридическую помощь на профессиональной основе в 

рамках адвокатской деятельности, регламентируемой настоящим Законом [4]. 

Участие в деле защитника в лице адвоката – непреложное правило и оно не должно 

нарушаться ни при каких обстоятельствах, кроме случаев прямого отказа от 

использования его услуг подзащитными лицами. 

Уголовно-процессуальный кодекс РК наряду с подозреваемыми, обвиняемыми, 

которые вправе прибегнуть к помощи защитника, вводит в круг этих лиц дополнительно 

свидетеля, имеющего право на защиту, подсудимого, осужденного, оправданного [5]. 

Адвокат обвиняемого допускается к участию в уголовный процесс с момента 

вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого либо с момента 

возбуждения в отношении него уголовного дела частного обвинения. Приглашается 

подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по 

поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. Число защитников, которых 

вправе пригласить подозреваемый, обвиняемый, не может быть ограничено. 

С момента допуска к участию в уголовном деле адвокат вправе: 

- иметь свидания с подозреваемым (обвиняемым); 

- собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической 

помощи; 

- присутствовать при предъявлении обвинения; 

- участвовать в допросе подозреваемого (обвиняемого), а также в иных 

следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по 

его ходатайству или ходатайству самого защитника в порядке, установленном УПК РК; 

- знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры 

пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись либо должны 

были предъявляться подозреваемому, обвиняемому; 

- знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и 

надзорной инстанции, а также в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением 

приговора; 

- оформлять жалобы на действия (бездействие) и решение дознавателя, следователя, 

прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом в порядке, предусмотренном УПК 

РК: 

- использованные иные не запрещенные УПК РК средства и способы защиты. 

Проблема роли адвоката в уголовном процессе неоднократно поднимается учеными 

Казахстана. Так, например этому вопросу посвящены труды Жалыбина С.М., Тыныбекова 

С., Абаевой Ж.М., Омарбековой М.Ж., Мазур Н.В., Онгарбаевой К.М., Джайлова А.К., 

Жамиевой Р. и т.д.? а также россйскими учеными. Рассмотрим вопрос полномочий 

адвоката в уголовном процессе. 

В целях реализации права на защиту гражданина отметим, что процессуальная 

природа данного права и всех вытекающих из него полномочий обусловлена действием 

принципов состязательности и равноправия сторон. Например, полномочия адвоката-

защитника по собиранию доказательств должны реализовываться с учетом 

«процессуальной справедливости» и процессуального равноправия.Понятие 

«процессуальной справедливости» наука уголовного права не дает, но полагаю 
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возможным воспользоваться пониманием «процессуальной справедливости», 

предложенным О.В. Волколупом, который отметил, что «в процессуальном отношении 

важно понимать, что справедливость предполагает создание таких условий для сторон при 

рассмотрении судом уголовного дела, когда бы они были вы равной степени наделены 

процессуальными правами для защиты своих интересов и имели бы равные возможности 

по реализации предоставленных законом прав» [6]. 

Реализация принципов уголовного судопроизводства непосредственно связана с 

возможностями участия адвоката-защитника в доказывании, поскольку последовательное 

закрепление и воплощение в жизнь принципиальных положений в тексте закона и 

формирует объем и характер полномочий адвоката по собиранию, проверке и оценке 

доказательств. 

И.Ю. Панькина справедливо отметила, что «реализация состязательности 

предполагает такую форму уголовного процесса, которая гарантирует не 

только  отделение функций друг от друга, но и равенство процессуального положения 

органов уголовного преследования, с одной стороны, и обвиняемого (подозреваемого), с 

другой стороны, а также его защитника по участию в доказывании»[7].  

Какова правовая природа действий адвоката-защитника, предусмотренных УПК 

РК?Анализ уголовно-процессуального кодекса позволяет утверждать что, процессуально-

процедурный порядок для совершения действий по собиранию доказательств адвокатом-

защитником не предусмотрен.Каким образом, например, должен быть зафиксирован 

опрос лиц, какие права при этом должен разъяснять адвокат-защитник опрашиваемым 

лицам и должен ли он разъяснять их? Можно предположить, что сведения, добытые 

защитником, должны облекаться в процессуальную форму постановлением лица 

производящего предварительное расследование или судом. Однако в таком случае на 

указанных участниках уголовного судопроизводства лежат обязанности по проверке 

представленных сведений в части их допустимости и достоверности, что, по сути, влечет 

за собой необходимость производства самостоятельного следственного или судебного 

действия. Кроме того, действия, указанные в УПК РК не обеспечены уголовно-

процессуальным принуждением.. 

Противоположную картина наблюдается на стороне обвинения. Т.Г. Бородинова, 

И.Ф.Демидов справедливо отмечают: «Орган уголовного преследования для получения 

обвинительных доказательств использует богатый арсенал следственных и иных 

процессуальных действий, обладающих значительным потенциалом принуждения (от 

психического до силового). Требования, поручения и запросы следователя, как 

представителя государственной власти, обязательны для исполнения всеми 

учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

Расширяет возможности уголовного преследования использование следователем 

результатов непроцессуальной оперативно-розыскной деятельности. Ходатайства 

следователя о совершении следственных и иных процессуальных действий, сопряженных 

с ограничениями конституционных прав и свобод обвиняемого и иных лиц, подлежат 

обязательному и оперативному рассмотрению судьей». [8]. 

Теория уголовного процесса установила механизм, из которого значимая для 

расследования информация приобретает  процессуальное значение доказательства, - 

получение информации через следственное действие должно быть облечено в 

процессуальную форму документа. Перечисленные действияпо «собиранию 

доказательств» защитником, если даже их отнести и к процессуальным, тем не менее, не 

имеют своей законодательной формы, регламентированной УПК. 

В то время как формулировка принципа состязательности «стороны обвинения и 

защиты равноправны перед судом» дает основание предполагать, что состязательность 

сторон реализуется только на стадии судебного разбирательства уголовного дела, в 

противном случае данное положение о состязательности звучало бы так: «стороны 

обвинения и защиты равноправны». Отсюда и исключение адвоката-защитника из 
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субъектов собирания доказательств на стадии предварительного расследования. Но тогда 

положения принципов состязательности и обеспечения подозреваемому (обвиняемому) 

права на защиту противоречат друг другу. 

Выше уже освещался вопрос о значении принципа обеспечения права на защиту. 

Сущность права на защиту заключается в возможности подозреваемого (обвиняемого) 

защищаться всеми не запрещенными законом способами. Соответственно возможность 

защищаться должна быть обеспечена, хотя бы, возможностью предложить следствию и 

суду версию происшедшего события, а такая возможность может быть обеспечена только 

собиранием доказательств, которые бы облекались в надлежащую процессуальную форму 

непосредственно защитником. 

Каким образом суд может проверить имеющиеся по делу версии или обеспечить 

равенство прав участников по предоставлению доказательств, если одна из сторон закон в 

таком праве ограничена? Остается предположить, что речь идет об обеспечении судом 

реализации установленных в законе полномочий и не более того, однако это не является 

обеспечением права на защиту. 

Отметим, что в науке уголовного процесса нередко говорится о существовании так 

называемой «асимметрии правил допустимости доказательств», которая позволяет 

адвокату-защитнику предоставлять доказательства в обоснование невиновности 

подзащитного, полученные с нарушением правил о допустимости доказательств [9]. 

Представляется, что такой асимметрии не существует, предположение о ее существовании 

«виртуально», поскольку в УПК РК однозначно сказано о том, что полученные с 

нарушением требований кодекса доказательства являются недопустимыми и не могут 

быть использованы для доказывания любого из обстоятельств, указанных в статье 73. 

Кроме того, следует помнить о том, что в уголовном процессе применяется принцип – 

«запрещено все, что не разрешено законом». Применение именно этого принципа 

обусловлено охранительных характером регулируемых общественных отношений. В этой 

связи и адвокат-защитник лишен возможности каким-либо образом «обойти» положения 

уголовно-процессуального закона о недопустимости доказательств, полученных с 

нарушением уголовно-процессуальной формы. 

В стадии судебного разбирательства возможность предоставления доказательств 

возникает у адвоката-защитника, во-первых, при заявлении ходатайств. Однако эта 

правовая возможность вновь поставлена законодателем в зависимость от усмотрения суда: 

«Суд, выслушав мнения участников судебного разбирательства, рассматривает каждое 

заявленное ходатайство и удовлетворяет его либо выносит определение или 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства». Силой уголовно-

процессуального принуждения обеспечено лишь требование о допросе свидетеля или 

специалиста, явившегося в суд по инициативе защитника. Во-вторых, право на вызов и 

допрос эксперта, давшего экспертное заключение по уголовному делу, для разъяснения 

или дополнения такого экспертного заключения. В-третьих, адвокат-защитник вправе 

заявить ходатайство о производстве судебной экспертизы. Однако право на допрос 

эксперта и производство судебной экспертизы с одной стороны, ограничено усмотрением 

суда, с другой стороны, процессуальной необходимостью удовлетворения такого 

ходатайства. Такая необходимость, в том числе, обусловлена содержанием принципа 

обеспечения права на защиту. В-четвертых, в ходе судебного следствия адвокат-защитник 

также наделен правом заявить ходатайство об осмотре вещественных доказательств. 

Исходя из содержания нормы, закрепленной в УПК РК, такое ходатайство защитника 

должно быть судом удовлетворено. Процессуальный закон не ограничивает адвоката-

защитника в праве заявить ходатайство о производстве таких судебных действий как 

осмотр местности и помещения, следственный эксперимент, освидетельствование и 

предъявление для опознания, однако и не возлагает на суд обязанности удовлетворять 

такое ходатайство. Представляется, что перечисленные судебные действия производятся 

по усмотрению суда. 
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Безусловно, для устранения «неравенства» требуются комплексные меры, которые 

не должны ограничиваться только внесением дополнений (изменений) в формулировки 

основных принципов уголовного судопроизводства. По нашему мнению, нужно 

принимать меры, направленные на создание реальной, обеспеченной встречными 

обязанностями стороны обвинения, возможности для адвоката-защитника, полноценно 

участвовать в сборе и фиксации доказательств. Например, закрепить в законе требование 

об обязательном приобщении к материалам уголовного дела лицом, производящим 

предварительное расследование или судом, представленных адвокатом-защитником 

сведений. 

Современный казахстанский адвокат может лишь обратить внимание на наличие 

интересной для него информации, но в отличие от следователя, прокурора и судьи 

самостоятельно конвертировать ее в пригодное для оценки доказательство не в состоянии. 
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The article considers the problem of defining the lawyer-defender’s powers in criminal 

proceedings in creating evidence data. 
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Аталған мақалада суррогат ана болу ұғымы және шарттары көзделген. Суррогат 

аналардың шет елдердегі жағдайы және суррогат ана болудың пайдасы мен зияны 

туралы тоқталған және де суррогат ана ұғымының шариғаттағы орыны анықталған. 

Түйін сөздер: Суррогат ана, шариғат, келісім шарт,эмбрион, жүктілік. 

 

Қазіргі ақпараттық қоғамда небір қолдан келер кәсіптердің жарияланып тұратыны 

белгілі. Ғаламтордағы сайттардан «Балаңызды бағып беремiн» деген жарнаманы күнде 

көріп жүрсек, бiрақ «Балаңызды туып беремiн» дегенді оқып таңғалыстық. Әлбетте, бұл 

мақала қоғамда жиі айтылып жүрген қолдан ұрықтандыру тәсілі, яғни суррогат ана 

турасында болып отыр. 

Суррогат ана – суррогат ана болу шартына сәйкес тапсырыс берушілер үшін 

қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологиялар қолданылғаннан кейін құрсақ 

көтеретін және бала (балалар) туатын әйел.  

Суррогат ана болу – сыйақы төлене отырып, суррогат ана мен ерлі-зайыптылар 

арасындағы шарт бойынша, күні жетпей босану жағдайларын қоса алғанда, бала 

(балаларды) көтеру және туу [1].  

Сурогатты ана немесе «құрсақ ана» тақырыбын қозғауға бізді Үндістандағы «бала 

шығару» зауытының ашылуы түрткі болды. Әлемнің беделді ақпарат агенттіктерін жария 

болған жаңалықты басында әзіл деп түсіндік, бірақ зерттей келе Үндістан әлемде бірінші 

болып «бала шығаратын» завод ашқанына көзіміз жетті. Гуджарат штатында орналасқан 

Ананд қаласында сурогатты балалар зауыты өз жұмысын бастаған. Бұл заводта жүздеген 

жұмысссыз үнді әйелдері өзгелердің баласын дүниеге әкелу арқылы ақша таба алады. 

Көбінесе балаға тапсырыс беретін ата- аналар бала сүйе алмай жүрген шетелдік азаматтар 

екен. Ата-ана атанғысы келетіндер завод мекен-жайына күйеуінің спермасы мен әйелінің 

жұмыртқа жасушасын жібереді, тоғыз айдан кейін дайын баласын алып кетеді [2].   

Әлемде бұл әдіспен қанша сәби дүниеге келгені туралы ресми мәлімет жоқ, алайда 

бейресми сараптамаларға сенсек, дүниежүзінде суррогат ананың көмегімен 220 мыңдай 

сәби туылыпты. 

Негізінен алғанда,  Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» заңы 

бойынша суррогат ана дегеніміз – суррогат ана мен ықтимал ата-ана арасындағы шарт 

бойынша бойға бала бiтiру, оны көтеру және туу. Ал суррогат ана шарты деп – балалы 

болуды қалайтын адамдар мен бойға бала бiтiрудiң жасанды әдiсiн немесе эмбрион 

имплантациясын қолдануға келiсiмiн берген әйелдiң арасындағы келiсiмді айтады. Ал 

2004 жылдың 16 шілдесінде қабылданған «Адамның ұрпақты болу құқықтары және 

оларды жүзеге асыру кепiлдiктерi туралы» Қазақстан Республикасының заңында 

«суррогат ана» ұғымы заң жүзiнде бекiтiлгені белгілі. Осы заң бойынша елімізде адамды 

клондауға тыйым салынса, ал ерлi-зайыптыларға суррогат ана қызметiне жүгіну құқығы 

берiлген болатын. Түйгеніміз, бізде заңды түрде суррогат ана болуға болады және оның 

арнайы келісім-шарты бар [1]. 

Суррогат ана болу шарты жазбаша нысанда жасалады және нотариаттық 

куәландыруға жатады, суррогат ана болу туралы шарт cуppoгат ана жүктілік режимiн 

әдейi бұзған жағдайда бұзылуы мүмкiн.  

Суррогат ана:  

 1) жүктіліктiң ерте мерзiмiнде (он екi аптаға дейiн) медициналық есепке тұруға;  

 2) үнемi дәрiгердiң байқауында болуға және оның ұсынымдарын қатаң орындауға; 

 3) өз денсаулығының жай-күйiн үнемi қадағалауға;  

 4) өзiмен шарт жасасқан тұлғаларды жүктiлiктiң өтуi туралы хабардар етуге 

мiндеттi. Суррогат ананың өзi туған баланы өзiмен шарт жасасқан тұлғаларға беруден бас 

тартуға, сол сияқты баланы өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ. 

Суррогат ана болу әдiсiн қолдануға шешiм қабылдаған тұлғалар оның 

қолданылуына, сондай-ақ суррогат ананың жүктiлiк, босану кезеңiнде және босанғаннан 

кейiн елу алты күн (асқынған босану немесе екi және одан көп бала туу жағдайында - 
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күнтiзбелiк жетпiс күн) iшiнде сауығуына байланысты материалдық шығыстарды 

көтередi.  

Суррогат анамен шарт жасасқан тұлғалар баладан бас тартқан жағдайда өздерi 

суррогат ананы медициналық тексеруге, ұрпақты болудың қосалқы технологияларын 

қолдануға, сауықтыруға жұмсаған материалдық шығыстарды, өзге де шығындарды, 

сондай-ақ сыйақы болған жағдайда, оның сомасын суррогат анадан талап етуге құқығы 

жоқ.  

Суppoгат анамен шарт жасасқан тұлғалар баладан бас тартқан кезде және суррогат 

ана баланы қабылдаған кезде бұл тұлғалар суррогат анаға шартта белгiленетiн мөлшерде 

және тәртiппен өтемақы төлеуге мiндеттi.  

Суррогат анамен шарт жасасқан тұлғалар баладан бас тартқан жағдайда аналық 

құқық суррогат анада қалады. Суррогат ана баланы оның ата-анасына бергеннен кейiн бұл 

балаға деген барлық құқықтарынан айырылады  [3].  

Деректерге сүйенсек, Қазақстанда жылына 100 жұп суррогат ана арқылы балалы 

болады екен. Біздің елімізде суррогат анаға берілетін ақы 10 мың мен 30 мың доллар көле-

мінде. Бала дүниеге келгенше және келген соң тағы екі ай тұрақты түрде ай сайын 

баланың генетикалық ата-анасы суррогат анаға 40-50 мың теңге шамасында (одан да көп 

болуы мүмкін) ақы төлеп отырады. Бүгінде елімізде жұмыс істеп тұрған репродуктивті 

клиникаларда суррогат аналардың базасы жасақталған. Сондай-ақ, суррогат аналар 

орталықтары да жұмыс істейді. Мамандар суррогат аналарды іздестіруде келеңсіз 

жайттарға ұрынбау үшін арнайы мамандар мен орталықтардың көмегіне жүгінуге кеңес 

береді [4]. 

Ресей және қазақстандық сайттарындағы жазбаларды саралай «суранаға» қойылатын 

талаптарға да көз жүгірттік. Сурана болу үшін әйел адамның денсаулығы жақсы, зиянды 

әдеттерсіз, жасы 35-ке дейін болу керек екен. Сонымен қатар ол әйелдің өзінің туған 

баласы болуы міндетті. Сурана «қызметі» үшін болашақ ата-аналар шамамен 10000-14000 

АҚШ долларын төлейді. Айтылғандарға дәлел болу үшін форумдарда жарияланған 

бірнеше хабарландыруға назар салсақ [2].  

Alashainasy.kz сайтында  "Мен суррогат ана болғым келеді. Біздің елде суррогат ана 

болғандарға орта есеппен қанша ақша төленеді?" деген сұраққа «Экомед» клиникасының 

басшысы, биология ғылымының докторы, эмбриолог ғалым Салтанат Байқошқарова 

"Негізі, суррогат ана қызметіне көбіне аналық жатыры операция кезінде алынған не 

болмаса бала туу өміріне қауіпті болған әйелдер жүгінеді. Бұл бір еріккеннің ермегі емес. 

Расында да, медициналық себептермен өздері бала көтере алмайтын жағдайларда 

отбасылар амалдың жоқтығынан суррогат ана қызметіне жүгінеді. Бұл жерде екі жол бар. 

Біріншісі, бала көре алмай отырған отбасының өз жақын туысқаны суррогат ана қызметін 

ақысыз атқарып беруі. Екіншісі, арнайы түрде ақылы негізде бөтен әйелмен өзара 

келісімшартқа отыру арқылы суррогат ана қызметіне жүгіну. Бұл ретте ақы төлеу мәселесі 

тапсырыс беруші мен суррогат ананың арасындағы келісімшарқа байланысты жүргізіледі. 

Сыйақы мәселесін өздері айқындайды. Мұндай келісімге қатысты ақпаратты тек қос тарап 

пен нотариус қана біледі және тиісті дәрежедегі құпиялылық сақталу керек. Бірақ 

интернетті ашып қалсаңыз, қазір 1-2 мың, 5 мың, тіпті 10 мың долларға суррогат ана 

боламын деген жарнамалар қаптап жүр. Іздеуші тарап та «сыйақы 8 мың доллар, оған қоса 

қосымша төлем үшін ай сайын 40 теңге беремін» деген де ақпараттар бар. Десек те, бұл 

жағын біз емес, өздері шешеді. Бірақ көбіне суррогат ана болуға ауылдан жұмыс іздеп 

келген әйелдер сұранады. Тұрақты жұмысы жоқ, әлеуметтік жағдайы төмен әйелдер 

ақылы инкубатор қызметін атқаруға бел байлап жатады. Бүгінгі таңда қоғамда күннен-

күнге суррогат ананың қажеттілігі сезілуде. Осы орайда оның қызметін заңдық тұрғыдан 

айқындау артықтық етпейді" деп  жауап берді [5]. 

Мәселен, Бразилия заңы бойынша, бірге тумаған адамдардан басқаларға 

суррогаттық ана болуға тыйым салынған. Тек шынайы жаны ашыған туысқаны ғана 

суррогат ана болуы шарт. Тіпті Австрия, Норвегия, Швеция, Франция және Американың 
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бірқатар штаттарында, Италия, Швейцария, Германия сияқты Еуропа елдерінде де оған 

тыйым салынған. Ал Италия, Франция, Германия елдерінде бұл тыйымды бұзғандарға ірі 

көлемде айыппұл салынып, тіпті түрмеге жабу да көзделген. Австралия, Ұлыбритания, 

Дания, Италия, Израиль, Испания, Канада, Нидерланды және Американың бірқатар 

штаттары әйел жатырын жалға беруді рұқсат еткенімен, суррогат анаға ақы төленбейді.   

Суррогат ананың көмегіне жүгінген әлемдік жұлдыздарда аз емес. Мысалы,  

Алла Пугачева мен Максим Галкин суррогат ананың көмегіне жүгіну арқылы Гарри мен 

Елизавета атты егіз сәбидің ата-анасы атанып отыр. Филипп Киркоров суррогат ананың 

көмегі арқылы бір емес, екі мәрте әке атанып үлгерді. 2011 жылы Киркоровтың Алла 

Виктория атты қызы өмірге келсе, бұдан соң оның Мартин есімді ұлы өмірге келді. 

Әлемге танымал әнші Майкл Джексонның 2002 жылы туған ұлы ханзада Майклдің 

суррогат ана арқылы өмірге келгені жасырын емес. «Жұлдызды соғыс» (Звездные войны) 

киносын түсіруші режиссер Джордж Лукас пен әйелі Мелоди Хобсон да суррогат ананың 

қызметіне жүгіну арқылы қызды болды. Актриса Элизабет Бэнкс пен зайыбы Макс 

Хандельман осы әдіс арқылы 2011 жылы ұлды болды. Сондай-ақ, 2009 жылы Сара 

Джессика Паркер мен оның жолдасы Мэттью Бродерик екеуіне суррогат ана егіз қыз 

сыйлаған болатын [4].  

Суррогат аналық мәселесінде көптеген моральдық, этикалық, діни және басқа да 

өнегелілік аспектілер орын алатындықтан, кейбір елдердің саясаты мен ұлттық заңнамасы 

КРТ осы тәсіліне шектеу қояды. Жекелеген мемлекеттерде суррогат аналыққа толық 

тыйым салынған. Мысалы, Францияда осы тәсіл бала асырап алу жөніндегі заңнамаға 

қайшы және «адам денесінің бүтіндігі мен сатылмайтындығы» туралы ережені 

бұзатындықтан, оны қолдануға мүлде жол берілмейді. Германияда «бала туғаннан кейін 

одан бас тартуға дайын кез-келген әйелге (суррогат анаға) жасанды ұрықтандыру 

операциясын қолдануға немесе 261 адам эмбрионын имплантациялауға» жасалған кез-

келген әрекет қылмыс болып саналады. Баланы суррогатты аналық жолымен көтеріп, 

жетілдіргені үшін жазаға суррогатты ана да, мүмкін ата-аналар да тартылмайды, 

қылмыстық жауапкершілік тек дәрігерге ғана жүктеледі. Канадада суррогат аналық 

туралы келісім заңды күшке ие болмайды, бірақ оған құқықтық тұрғыдан тыйым 

салынбаған және ол жеке меншік мекемелерде ешбір кедергісіз қолданылады.Орталық 

Еуропа мемлекеттерінің көпшілігі Канада ұстанған саясатты қолдайды, яғни 

қарастырылып отырған институт заңдастырылмайды да заңсыз деп танылмайды да, бұл 

мәселені мүдделі тараптардың өздері шешуі керек. Сонымен қатар, Латын Америкасы 

елдері, Таиланд, Үндістан сынды мемлекеттер де бұл әдісті заңмен реттемейді [6]. 

Мұсылман елдерінің жайы белгілі ғой. Атай көрме дейтіні анық. Осы жерде бір 

нәрсенің бетін ашық айтуымыз керек. Бір қызығы, суррогат ана болуды табыс көзі ретінде 

заңмен реттеген елдер қатарында Американың бірқатар штаттары, Оңтүстік Африка 

Республикасы, Ресей Федерациясы, Грузия, Украина, Белоруссия және Қазақстан бар. 

Бәлкім, біздің заңнамаға да толықтырулар мен өзгерту енгізу керек шығар. Айтып-айтпай 

не керек, елімізде суррогат ана іздеушілер де, болғысы келушілер де күн санап өсіп 

барады. Анығы, суррогат ана қызметін бизнес жасайтын құралға айналдырмауымыз әсте 

қажет. Әйтпесе, талай қарындастың арандап қалары анық. Онсыз да қазақ қыздарының 

ішінде қазіргі кезде әлеуметтік, моральдық бейнесі жақсы атанбай жүргендері қаншама?! 

[1]. 

"Суррогат ана болуға шариғат не дейді?" деген сұраққа  Астанадағы Әзірет Сұлтан 

мешітінің бас имамы Қайрат Жолдыбайұлы – Қазір осыған қатысты сұрақтар бізге жиі 

қойылатын болды. Сондықтан мен ЭКО мен құрсақ аналықтың (суррогат ананың) қай түрі 

шариғатқа сай екендігін түсіндіріп өтейін. Ислам ғұламалары ұйымы ұйымдастырған 

фиқһ (ислам құқығы) мәжілісінің VIII кезекті отырысында жоғарыда айтылған қолдан 

ұрықтандырудың барлық түрлері мен жолдарын зерттеп мынандай пәтуалар шығарған: 

Ерлі-зайыптылардың спермасы мен жұмыртқа клеткалары табиғи түрде ұрықтана 

алмаған жағдайда, оларды қолдан ұрықтандыруға шариғат рұқсат етеді. Яғни, жүкті 
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болуға қажетті «сперма, әйелдің жұмыртқа клеткасы және жатыр» бәрі бірдей бір ерлі-

зайыптылардікі болған жағдайда ғана қолдан ұрықтандыруға рұқсат.  

Рұқсат етілген бұл жолдың өзінде де мынандай шарттар орындалуы тиіс:  

1.Әурет жерін көрсетуге тыйым салынғандықтан, әйелдің жұмыртқасын алу немесе 

ұрықтанған зиготаны жатырына қайта салу істерін мүмкіндігінше сенімді мұсылман әйел 

дәрігер яки басқа әйел адам, әйтпесе, мұсылман ер дәрігер, ол да мүмкін болмаған 

жағдайда басқа кез-келген сенімді ер дәрігер атқарады. Бірақ, жанында басқа туысқандары 

бірге болуы керек.  

2.Ұрықтардың ауысып, шатастырылмайтындығына нақты көз жеткізілуі керек.  

3.Қолдан ұрықтандыру күйеуінің көзі тірісінде жасалуы керек. Өлгеннен кейін 

рұқсат жоқ.  

4.Ерлі-зайыптылардың бұл іске бірдей рұқсаты болуы керек. 

Ал қолдан ұрықтандырудың қалған барлық түрі шариғат бойынша – харам. Бұл 

жолдардың кез-келгені зинаның бір түріне жатады. Өйткені, бұл тәсілдерде сперма мен 

жұмыртқа бірдей ерлі-зайыптыға тиесілі емес яки тиесілі болған күннің өзінде жатыр 

оларға еш қатысы жоқ бөтен біреудікі. Мұндай жолдар ата-тектің шатасуына, көптеген 

келеңсіз жайттардың етек алуына әкеп соғары сөзсіз.  

Жоғарыдағыларға қоса, сперма мен жұмыртқаны түтікшеде ұрықтандырғаннан кейін 

оны үшінші бір әйелдің жатырына қою жолымен дүниеге келген баланың жаратылыс, 

болмыс, мінез-құлық, психология, ақыл-есінің ақаусыз болатындығына ешкімнің кепілдік 

бере алмасы және хақ. Мұны алдағы уақыт көрсетеді. Бұл өз алдына зерттеуді қажет 

ететін тақырып. 

Қысқасы, суррогаттық тәсілмен дүниеге бала әкелу мейлі діни тұрғысынан болсын, 

мейлі адамгершілік жағынан болсын құптарлық іс емес екені айқын. Сондықтан Ислам 

ғұламалары бірауыздан қолдан ұрықтандырудың бұл тәсіліне «харам» деп анық пәтуа 

берген" деп жан-жақты жауап береді [7]. 
"Суррогат ана болудың пайдасы мен зияны" атты тақырып бойынша Ақсұлтан 

Аманбаев, Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш денсаулық сақтау министрі: 

"Суррогаттық – қазақы қоғамға жат дүние. Алайда мына жаһанданған заманда ешнәрсеге 

таң қалмайтын болдық қой. Әйтеуір баласы жоқтардың үміті ақталатынын ойласың, мейлі 

дейсің. Десек те, мәселен суррогат ана біреуге бала туып беріп, кейін өзі балалы болды 

делік, арада жылдар өткенде әлгі екі бала ержетіп, ойламаған жерден танысып, 

жақындасып қалса ше? Міне, осындай жағдайда суррогаттық ұлттық проблемаға айналып 

кетуі ғажап емес. Осы жағын да ойлаған абзал. Әйтеуір «артық қыламыз деп, тыртық 

қылып алмасақ» болғаны"- деп айтып кетті [5]. 

Қазақ – ежелден ұрпақ тәрбиесiне көңiл бөлген халық. Тiптi, ұрпағымыз мықты 

болсын деп, жетi атаға дейiн құдандалы болмай, сәбиiн дәретсiз емiзбеген. Жасанды 

ұрықтандыру арқылы ұрпақ сүю кейбiр отбасын қуанышқа бөлесе де, келешекте әкесiн 

бiлмейтiн тексiздердiң көбеюiне, сонымен бiрге бiр шауһаттан тараған ағасы мен 

қарындасының қосылуына жол беруi ықтимал. Мұндай адамдар қоғамды аздырады. 

Ендеше, осы мәселеге аса сақтықпен қарағанымыз жөн болар. 
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Резюме 

В данной статье предусмотрено понятие суррогатного материнства и её условий. 

Состояние сурогатной матери за рубежом и о пользе и вреде суррогатной матери. 

 

Summary 

 This article is provided by the concept of surrogate motherhood and conditions. Develops 

surrogate mothers and surrogate mother abroad Speaking about the benefits and harms. 

 

 

ТҰРҒЫН ҮЙ ҚҰҚЫҒЫНЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН 

БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

 

Өмірзақова С., 

"құқықтану" мамандығының 3 курс студенті 

Ермекбаева А.Б., 

 заң ғылымдарының магистрі, оқытушы 

 

Аталаған мақалада тұрғын үй  ұғымы және заңдылықтары жайлы мәселе 

қозғалады.  

Түйін сөздер: Тұрғын үй, заңдылық, келеңсіздік, тұрғын үй заңы. 

 

Тұрғын үй қажеттілігін қанағаттандыру адамның туған кезінен бастап туындайды 

және өмірінің барлық кезеңінде өзектілігін жоймайды, үздіксіз сипатқа ие болады. 

Жалпы тұрғын үй дегеніміз - тұрақты тұруға арналған және соған пайдаланылатын, 

белгіленген техникалық, санитарлы және басқада міндеттерге сай келетін және тұрғын үй 

(жеке-дара тұрғын үй, пәтер, жатақанадағы бөлме). 

Ал тұрғын үй құқығы -  тұрғын үйге деген құқықтың пайда болуы, жүзеге асуы, 

жойылуы айналасында туындайтын қоғамдық қарым-қатынасты реттейтін құқық саласы. 

Тұрғын үй құқығы әр түрлі құқықтық актілерде бекітілген нормаларды жинақтап, бір 

актіге біріктірілген тұрғын үй заңы арқылы тұрғын үйді меншіктену, пайдалануға беру, 

жер учаскелеріне үй салу, т.б. қоғамдық қатынастарын реттейді.[1] 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңы азаматтардың, заңды тұлғалардың, 

мемлекеттік органдардың қатысуымен: 

1) тұрғын үйлерге меншік құқығының және оларды пайдалану құқығының пайда 

болуы мен тоқтатылу негіздеріне; 

2) тұрғын үйлерді пайдалану құқығының жүзеге асырылуына; 

3) тұрғын үйлерге қойылатын талаптарға; 

4) тұрғын үй қорларының сақталуы мен жөнделуінің қамтамасыз етілуіне; 

5)азаматтардың тұрғын үй саласындағы құқықтарының сақталуын және тұрғын үй 

қорының пайдаланылуын мемлекеттік органдардың бақылауына байланысты 

қатынастарды реттейді.[2] 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй заңнамасын бұзу Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады. Тұрғын үйлер мен 

шаруашылық құрылыстарын өз бетiмен сала бастаған немесе оны салған адам Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.[2] 

ҚР Азаматтық кодексінің 244 бабына сәйкес, өз бетiмен салынған құрылыс: 

1. Мемлекетке тиесілі, жер учаскелері болып қалыптаспаған жерде, құрылысты 

жүзеге асырған тұлғаға тиесілі емес жер учаскесінде салынған, сондай-ақ бұл үшін 

Қазақстан Республикасының жер заңнамасына, Қазақстан Республикасындағы сәулет, 

қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамаға және Қазақстан 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_#z276
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Республикасының өзге де заңнамасына сәйкес қажетті рұқсат алынбай салынған тұрғын 

үй, басқа да құрылыс, ғимарат немесе өзге де жылжымайтын мүлік өз бетінше салынған 

құрылыс болып табылады. 

2. Өз бетiмен құрылыс салуды жүзеге асырған адам оған меншiк құқығын алмайды. 

Оның құрылысқа билiк етуге - сатуға, сыйға тартуға, жалға беруге, басқа да мәмiлелер 

жасауға - құқығы жоқ. 

Өз бетiмен салынған құрылыс, осы баптың 3 және 4-тармақтарында көзделгеннен 

басқа реттерде, оны жүзеге асырған адамның есебiнен бұзылуға тиiс.  

3. Өзiне тиесiлi емес жер учаскесiне құрылысты жүзеге асырған адамға бұл учаске 

салынған құрылысты орналастыру үшiн осы адамға белгiленген тәртiп бойынша 

берiлген жағдайда ғана өз бетiмен салынған құрылысқа меншiк құқығы танылады.  

Құрылыс салушының өзiне тиесiлi емес жер учаскесiнде, мемлекетке тиесілі 

жерлерді қоспағанда, өз бетімен құрылыс салуға меншік құқығын сот Қазақстан 

Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасының 

талаптарына құрылыс сәйкес келген жағдайда жер учаскесі иесіне өтемақы төлене 

отырып, соңғысының бұған келісімі болған кезде тануы мүмкін. 

Сот сондай-ақ құрылыс салынған жер учаскесi өзiнiң заңды пайдалануында болған 

адамның өз бетiмен салынған құрылысқа меншiк құқығын тануы мүмкiн. Бұл ретте 

құрылысқа меншiк құқығы танылған адам оны жүзеге асырған адамды сот белгiлеген 

мөлшерде құрылысқа жұмсаған шығындарын өтейдi. 

Егер құрылысты сақтап қалу басқа адамдардың құқықтарын және заңмен 

қорғалатын мүдделерiн бұзуға әкелiп соқтырса не азаматтардың өмiрi мен денсаулығына 

қауiп төндiретiн болса, аталған адамдардың өз бетiмен салынған құрылысқа меншiк 

құқығын тануға болмайды. 

4. Мемлекетке тиесілі және жер пайдалануындағы емес жер учаскелерінде (жер 

учаскелері болып қалыптаспаған жерде) тұлға өз бетінше тұрғызған құрылыс 

әлеуметтiк-экономикалық тұрғыдан орындылығы ескерiле отырып, құрылыс 

шығындары сот айқындаған мөлшерде өтеліп, коммуналдық меншiкке берiледі.  

Мемлекеттік жер пайдаланушылардың жер пайдалануындағы жер учаскесінде өз 

бетінше құрылыс салуды жүзеге асырған кезде өз бетінше салынған құрылыс 

әлеуметтiк-экономикалық тұрғыдан орындылығы ескерiле отырып, құрылыс 

шығындары сот айқындаған мөлшерде бюджет қаражатынан өтеліп, коммуналдық 

меншiкке берiледі.[3] 

Осы негізде 2006 жылы орын алған Шаңырақ ықшамауданындағы қайғылы 

жағдайлармен аяқталған оқиғаны еске түсірейік. Осыдан 11 жыл бұрын «Шаңырақ» 

оқиғасы болды. Жерді заңсыз басып алды деген уәжбен салынған үйлерді сүруге келген 

билік өкілдері мен аранайы жасақты қара халық таспен қарсы алған еді. 

Алматы әкімшілігі заңсыз салынған құрылыстармен күресті – алдымен «Бақай» 

ықшамауданында бастады. 2006 жылдың шілдесінде Бақайдағы 500 үй бульдозермен 

қиратылды. Арада бір апта өткен соң үй күреу «Шаңырақ» ауылында жалғасты. 

Оқиға куәгерлерінің айтуынша, сол кездегі Әуезов ауданының әкімі Владимир 

Устюгов бір күн бұрын келіп үйлердің сүрілетінін ескертіп кеткен. Бірақ полиция ауылға 

кірген сәтте билік өкілдері наразы халыққа мән-жайды түсіндірмеді дейді тұрғындар. 

Дайрабай Наурызбаев бұл жайтты: 

– Аудан басшысы, осы жердегі жергілікті өзін-өзі басқару комитетінің басшылары 

жиналып тұрды. Бір кезде автобуспен ОМОН-дар кеп түсті ғой. Сосын халықтың көзі 

жетті, бейбіт түрмен келісімге келмейтінін түсінді, – деп еске алды. 

Құқық қорғау күштерімен болған қақтығыста полицияның 150 қызметкері 

жараланып, оның 16-сы ауыр жарақатпен ауруханаға түскен. Тұрғындар оларды алдын-

ала дайындалған жанатын заты бар бөтелкелермен және таспен атқылаған. Қақтығыс 

кезінде денесінің 70 пайызын күйік шалған Бостандық ауданының ІІБ қызметкері 24 

жастағы Әсет Бейсенов қаза тапты. 
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Сегіз айға созылған сотта жиырма айыпталушыға шартты түрдегі үш жылдық жаза 

тағайындалды.Тәртіпсіздікті ұйымдастырды деп айыппен, полицей өліміне кінәлі деп төрт 

адамды ұзақ жылдарға соттады, олар әлі түрмеде отыр. Олардың арасында азаматтық 

белсенді, диссидент ақын Арон Атабек бар. Ол қақтығыс күні Шаңырақта болған. Құқық 

қорғаушылар Атабекті саяси тұтқын деп жариялады.Одан өзгелер, Құрманғазы Өтегенов – 

16 жылға, Ерғанат Тараншиев – 15 жылға, Рүстем Тұяқов 14 лет жылға сотталды. 

Шаңырақ оқиғасын ұйымдастырушы, әрі адам өліміне себепкер ретінде 

сотталғандардың бірі Рүстем Тұяқов сол кезде 22 жаста еді.  

Шаңырақ ісі бойынша қозғалған соттың төрағасы болған Адайбек Бейімбетов 

«сотталғандардың шын мәнінде кінәлі екенін» айтады. 

Төрт адам ұзақ жылдарға түрмеге қамалып, бір адам тірідей отқа өртенген Шаңырақ 

оқиғасы ел жадында. [5] 

 Бұл жағдай ең алдымен тұрғындардың тұрғын үй заңын білмегендіктен немесе 

заңды біле тұрып оны бұзуға әрекеттенгендіктен, яғни заңсыз жерді басып алу 

салдарынан орын алды. Нәтижесінде адам өлімі болып, сондай-ақ қанша адамның 

жарақат алуымен және мүлікке зақым келуімен, жастай азаматтардың сотталып, ұзақ 

жылдарға бас бостандығынан айырылуымен аяқталды. Қарапайым тұрғындар заңды 

жетік білген жағдайда жоғарыда аталған келеңсіздіктердің алдын алуға болар еді. 

Осындай сынды жағдайлар қайталанбас үшін заң орындары әлі де осы тұрғыда халыққа 

түсіндіру шараларын ұйымдастыру керек, заң тұрғысынан сауатын нығайта түсу үшін 

тұрғындар да тұрғын үйге қатысты өз құқықтарын жетік білуі керек.  

Осы орайда қарапайым  халықтың құқық қабілеттілігін, құқықтық білімін, 

сауаттылығын арттыру үшін төмендегі жұмыстарды жүргізуге болады. 

1) Арнайы құқықтық білімді дамытуға  арналған курстар ашу; 

2) Бұқаралық ақпараттар және әлеуметтік желілер арқылы ҚР Заңдармен таныстыру; 

3) Қандай да бір сұрақтар пайда болған жағдайда хабарласа алатын аранайы телефон 

нөмірлерінің болуы; 

4) Арнайы заң мәселелерін қарастыратын,ақпарат беретін телеарна ашу; 

Басқа елмен салыстырсақ Қазақстанда халық саны едәуір аз және қолданылмаған 

жерлер де көп. Бірақ бұл жағдай заңды бұзуға негіз емес. Егер әрбір азамат тұрғын үй 

заңнамасын бұзып, өз бетінше бос жерлерді басып алатын болса, мұның арты не 

болатынын ойлаудың өзі қиын. Сол себепті қоғамдағы тәртіпті сақтау үшін қарапайым 

тұрғындардың заң тұрғысындағы сауатын әлі де арттыру керек. 
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Резюме 

В данной статье будет говорится о понятии жилье и о жиличных законах.  

 

Summary 

 This article will talk about the concept of housing and housing laws.  
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ТЕРГЕУ ЭКСПЕРИМЕНТІНІҢ ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ 

 

Байдаев Р., 

 «6М030100-Құқықтану» мамандығының 1 курс магистранты 

Апахаев Н.Ж., 

ғылыми жетекшісі з.ғ.к., доцент 

 

Тергеу эксперименті қылмыстық ғылымдарының - ең даулы мәселелердің бірі. Әр 

автор өз ойынша тергеу экспериментiн тұжырымдамасын түсінеді. Кейбіреуі  тергеу 

карауы  ретінде көреді, кейбіреуі дербес тергеу әрекеті деп санайды. 

Түйін сөздер: тергеу эксперименты, эксперимент, қылмыстық іс, тәжірибе, сот.  

 

 Қылмыстық істі тергеуде жұмыстың эксперименттік әдісін дәлелдеуімен, тергеуші 

әрекетінің негізгі мазмұны болып табылатын, тәжірибеден тұратын тергеу эксперименті, 

тергеу әрекетінде өз мазмұнын алып, маңызды рольді иеленді. 1959-1961 жылдары 

Қылмыстық іс жүргізу кодексін қабылдамастан бұрын заң әдебиеттерінде және 

тәжірибеде тергеу экспериментінің түсінігі мен мәніне екі көзқарас қалыптасты. Бірінші 

көзқарасты жақтаушылар тергеу экспериментін дербес тергеу әрекеті болып табылмайды, 

ол өзінде тергеулік қараудың бір түрі ретінде көрсетеді немесе қандай да бір тергеу 

экспериментін жүргізудегі дәлелдемелерді тексеруді тактикалық қабылдау деп есептейді. 

Бұл көзқарастың өкілдері: іс жүргізушілер – М.С. Строгович, М.А.Чельцов, Р.Д. Рахунов, 

ал криминалисттер қатарынан – Н.И. Тарасов-Радионов (өзінің бірнеше еңбектерінде), 

Л.И. Винберг. Тергеу экспериментін дәлелдемелерді тексеретін құрал ретінде анықтап, 

М.С.Строгович былай деп жазды: «Ол өзінің заңдық табиғатына басқа емес, қараудың 

ерекше бір түрі ретінде оның екінші бір бөлігі сияқты көрсетіледі» [1]. 

 М.С. Строгович сонымен бірге тергеу экспериментінің жай қараудан 

айырмашылығын белгілеп, ешқандай ерекшелігіне қарамастан тергеу эксперименті 

әрқашан қарау болып табылады, жерді немесе затты қарайды деп тұжырымдады. М.С. 

Строгович соңғы көптеген еңбектерінде, яғни «тергеу эксперимент – тергеудің жеке 

қабылдауы, қараудың ерекше түрі деп атаған кезде бұл айқындаманы өзгерткен жоқ. 

Кейіннен бұл сұраққа қатысты аздаған нақты ойды М.А. Чельцов айтты. Ол тергеу 

экспериментімен тергеудің ерекше тактикалық қабылдауы түсіндірілетінін, және қандай 

да бір істің мән-жайларын қайта жаңғыртуға бағытталғанын, Қылмыстық іс жүргізу 

кодексінде тергеу эксперименті туралы көрсетілмегенін айтып, ол бәрінен да дұрысы 

«тергеу эксперименті қараудың хаттамасымен толтырылады» деп айта алды [2].  

Бұл ұсынымнан мынадай тұжырым шығаруға болады: автордың ойына сәйкес 

тергеулік қараумен біртектес. М.А. Чельцов тергеу экспериментінің түсінігіне қатысты 

ойынан айнып, көптеген жыл өткеннен кейін, ол енді тергеу экспериментін процесс 

әрекеті ретінде (басқа тергеу әрекетінің түрі емес) жазды, оның анықтамасын баяғыша 

анықтап, аталған деректің аталған шартта пайда болу мүмкіндiгін тексеру мақсатында 

анықталған нақты мән-жайды қайта жаңғырту деп айтты. Р.Д. Рахунов тергеу 

экспериментіне тек сарапшының қатысуы өзекті деп ойлап, мынадай шешімге келді: 

«тергеу экспериментін анықталған оқиғаның жағдайын қайта жаңғыртуда 

қорытындыланып, өз мінездемесімен қараудың бір түрін көрсетеді». Тергеу 

экспериментін тергеулік қараудың бір түрі деп А.И. Винберг санады. П.И. Тарасов- 

Радионов бұл сұраққа қатысты өзінің алғаш еңбегінде тергеу эксперименті «қайта 

жаңғырту» немесе оны қылмыс немесе оқиға немесе оның жеке элементтері немесе оқиға 

орын алған орын мән-жайын қайта жаңғырту ретінде анықтап, тергеуде тактикалық 

қабылдау деп атады. Тергеу экспериментінің мақсаты оның ойынша дыбысты тексеру 

және істің мән-жайын жақсылап анықтау. «Тергеушінің көз алдындағы кітабының» алғы 

сөзінде тергеу экспериментін таныстырғанда, П.И.Тарасов-Радионов тергеу эксперименті 

– бұл тергеулік қараудың бір түрі» деп тіке айтты. Алайда сонда ол шын мәнісінде 
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эксперименттің түсінігі туралы айтылған ойды әшкерeлеп, эксперимент пен қараудың 

пайда болуының арасындағы айырмашылықты белгіледі. Автордың сондай қарама-қайшы 

айқындамасы айқын ашылды және оның соңғы бір еңбегінде ол мойындауға мәжбүр 

болған сәтте, тергеу экспериментін егер оны тергеулік қараудың түрі ретінде қарағанның 

өзінде «өзінің жаңа сапасында тергеулік жұмыстың жаңа үлгісінің даму тарихы қызмет 

етеді» деген ойды соңғы негіздеме үшін шығарады. Оқымыстылардың пікірін түйіндеп, 

тергеу экспериментінің түсінігіне қатысты бірінші көзқарасты қолдаушылар келесілерді 

айтты: А. Тергеу эксперименті дербес тергеу әрекеті болып табылмайды, оны не басқа 

тергеу әрекетін өндіру кезінде жүзеге асыратын тактикалық қабылдау ретінде қарауға 

болады, не қандай да бір тергеу әрекетінің түрі ретінде (мысалға қарау) қарауға болады. Ә. 

Тергеу экспериментінің мақсаттары дәлелдемелерді тексергенде немесе істің мән-жайын 

анықтағанда қорытындыланады. Б. Эксперимент пен басқа тергеу әрекеттерінің арасында 

оларды жүргізу мақсаты бойынша ерекшеленеді, мазмұны бойынша тергеу 

экспериментінің дербес мінездемесі болмайды. Екінші көзқарасты қолдаушылар тергеу 

экспериментін басқа тергеу әрекеттерінен өзінің мазмұнымен, тапсырмасымен және 

жүргізу тәсілімен ерекшеленетін дербес тергеу әрекеті деп 198 ҚазҰУ хабаршысы. Заң 

сериясы. Арнайы басылым. 2011 санайды. Бұл пікірді жақтаушылар М.М. Гроздинский, 

А.А. Пионтковский, Н.В. Терзиев, В.П. Колмаков, Г.М. Миньковский, Л.Е. Ароцкер, Н.И. 

Гуковская, М.М. Выдря, Ф.К. Диденко, Р.С. Белкин және басқалары. 1959-1961 жылдары 

Қылмыстық іс жүргізу кодексі қабылданғаннан кейін, бірақ оқымыстылар, соның ішінде 

М.С. Строгович тергеу экспериментін қараудың бір түрі ретінде анықтады [1].  

Бұл әрине біздің ойымыз, қолданыстағы іс жүргізушілік заңнама қолданғанға дейін, 

тергеу экспериментін өндіру регламенттелген жоқ деп түсіндіруге болады, содан соң 

жеткілікті таратылғаннан кейін, осы тергеу әрекетін жүргізу хаттамасымен толтырылды. 

Қазіргі уақытта тергеу экспериментін басқа тергеу әрекеттерімен өзінің мазмұнымен, 

тапсырмасымен және жүргізу тәсілімен ерекшеленетін дербес, ерекше тергеу әрекеті, осы 

нақты дәлел екендігіне күдік тудырмайды. Егер процессуалдық және криминалистикалық 

әдебиетте кездесетін тергеу экспериментінің анықтамасын талдаса, олардың барлығы 

тергеу экспериментін бәрінен бұрын қайта жаңғырту ретінде, соның ішінде жағдайды, 

оқиғаның мән-жайын қайта жаңғырту, осы және басқа дәлелді, белгіні, құбылыстың 

зерттелген жағын қайта жаңғырту деген қорытындыға келуге болады. Бірақ тергеу 

экспериментіңің анықтамасында Р.С. Белкиннің ойының барлығы дұрыс емес, бұл оймен 

келіспеуге болмайды. [3] 

Жоғарыда көрсеткендей сот тергеуінің затын қайта жаңғырту мүмкін емес. Қылмыс 

оқиғасы орын алған жердегі қылмысты қайта іске асыруға болмайды, қылмыстың барлық 

әсерін, қылмыскердің жәбірленушіге шабуыл жасаған сәтін және тағы да басқа сол сияқты 

қылмыстарды қайта жаңғыртуға болмайды. Сонымен бірге біздер әрдайым жаңа, яғни 

басқа оқиғамен, құбылыспен, белгімен жасаймыз. Сондықтан тергеу эксперименті қандай 

да болмасын құбылыс немесе айғақты қайта жаңғырту үшін емес, болған, зерттелген іс- 

әрекетте жасалады. Және бұл әрекет оқиға орын алғанына қарап емес, ұқсастығына қарай 

шешіледі. Экспериментальды әрекет іске асыратын жағдайдың ұқсастығының табысы 

және осы әрекет жағдайымен және оқиғаның мән-жайымен тергеу экспериментінің 

нәтижелерінің ақиқаттығын қамтамасыз етеді. Демек, нақты қайта жаңғырту туралы 

тергеу экспериментінде әлі айтуға болмайды, себебі өткізілетін экспериментпен құбылыс, 

айғақтың болу мүмкіндігін, нақтылығын қайта жаңғырту мүмкін еместігі анықталған және 

болмаған оқиғаны қайта жаңғыртуға келмейді. Тергеу экспериментін ұсынған 

анықтамаларының көпшілігінде елеулі кемшілігі – бұл тергеу актінің әсерлі, 

экспериментальды сипатында нұсқаудың жоқтығы болып табылады. Осылай заң 

терминдерінің сөздігі тергеу экспериментін «бұл тінтілген қылмыстың іске асырылуының 

мән-жайын немесе іс үшін маңызды мәнге ие айғақтарды тергеушімен қайта жаңғыртатын 

тергеу әрекеті» деп анықтайды.[3]  
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Бұндай жағдайда «қайта жаңғырту» ұғымына тергеу экспериментінің мазмұнын 

сидыру мүмкін емес. Тергеу экспермиентінің ұғымының көлемін тек оқиғаның мән-жайын 

қайта жаңғырту деп есептесек, қате. Тергеу экспериментінің анықтамасын құрастырғанда 

бұдан шығатын ең бастысы – тәжірибе жүргізу, сынақтар және айғақтарды дәлелдеудегі 

экспериментальды әрекет. Шарттар, жағдай, шынайы оқиғаның жағдайымен ұқсас болуы 

экспериментті деп есептейді. Сол мезетте әрдайым тергеу экспериментін дұрыс өткізудің 

тактикалық шарттарының болуы қажет. Бірақ эксперимент оқиғаның жағдайын қалпына 

келтірумен ғана шектеліп қоймай, шарттарды, экспериментальды, тәжірибеден өткен 

шынайы оқиғаға ұқсас шарттарды қалпына келтіру. Кейбір авторлар, мысалға Р.С. Белкин 

өз мазмұны бойынша тек оқиғаның жағдайын қалпына келтіру тергеу экспериментінің бір 

түрі деп ойлады. Дегенмен олай емес. Оқиғаның өз жағдайы, я соған ұқсас оқиға болған 

жердегі жағдайдың болуын қайта жаңғырту дербес, өзіндік тергеу әрекетін көрсетпейді, 

тергеу экспериментінің бір түрі де емес, әр түрлі тергеу әрекеттерін қайта жаңғыртуда 

қолданылатын тактикалық тергеуді қабылдау. Тергеуде жағдайды қайта жаңғырту өзімен 

өзі ештеңе бермейді. Біздер жағдайды не оны келесідей қарау үшін, не тергеу 

эксперименттерінің шарттарын құруды өткізу үшін, не тану үшін, не тағы да сол сияқты 

объектілер үшін қалпына келтіреміз. Қалпына келтіру бұнымен бастапқы кезең немесе 

шарт ретінде сол немесе басқа тергеу әрекетін қайта жаңғыртуды тактикалық қабылдау 

деп есептеледі. Сондықтан да кез- келген тергеу әрекетін қайта жаңғыртуда жағдайды 

қалпына келтіру міндетті емес. Егер бұл эксперименттің нәтижесінің ақиқаттығы үшін 

маңызы болмаса, эксперимент бірқатар жағдайда, шынайы оқиғаға ұқсас емес жағдайда да 

жүргізіле алады. Тергеу экспериментінің анықтамасын ұсынған әдебиеттегі тағы бір 

елеулі кемшілігі, іс бойынша жиналған айғақтарды тексеру – бұл тергеу әрекетінің 

мақсатының шектеуі болып табылады. Тергеу эксперименті бар дәлелдерді тексеру үшін 

ғана емес, тексеру және тергеу болжамдардың бағасы және жаңа дәлел алу үшін табыспен 

қолданылады. Өте дұрыс және дәл біздің көзқарасымыз – бұл Р.С. Белкиннің анықтамасы 

болып табылады: «Тергеу эксперименті – бұл тергеуші анықтаған іс үшін маңызы бар 

мәліметті тексеру мен нақтылау  шартындағы, сонымен бірге барынша ұқсас оқиғаның 

шартымен тексерілетін айғақ, құбылыс бар болған кезде, тәжірибелі әрекет өткізу 

жолдарын жасау шартында, жаңа дәлелдер алу мақсатында жүргізілетін дербес тергеу 

әрекеті» [3].  

Қолданыстағы заңда тергеу экспериментіне дербес тергеу әрекеті сияқты көзқарас 

қалыптасқан. Қолданыстағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу 

кодексінің 258-бабында тергеу эксперименті туралы былай айтылған: «Тергеу 

эксперименті іс үшін маңызы бар мәліметтерді зерттеліп отырған оқиғаның белгілі бір 

әрекеттерін, жай-жапсарын, мән-жайларын қайта жаңғырту және тәжірибе жүргізу 

арқылы тексеру және нақтылау мақсатында жүргізіледі». [4].  
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Резюме 

Следственный эксперимент в уголовно-правовой науке - один из самых спорных 

вопросов. Каждый автор понимает понятие следственного эксперимента по-своему. 

Некоторые рассматривали ее как разновидность следственного осмотра, а другие - 

изучали в виде самостоятельного следственного действия.  

 

Summary 
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The Investigation experiment in criminal-legal science of one of the the most disputable 

questions. Each author understands the notion of the investigstion experiment in one's own way. 

Some look at works the variety of the investigstion checkup, but other studied in the manner of 

independent investigstion action. 
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Иран является государством, активно занимающимся ядерными разработками, а 

также располагающим адекватным потенциалом поражения своими ракетами, 

способными начиняться ядерными боеголовками, целей, находящихся за пределами своих 

границ, в радиусе окружности территорий, часть которых являются территорией 

Республики Казахстан. С уверенностью можно сказать, что существует определенная 

доля риска разработки ядерного оружия и использования его данным государством в 

случае обострения ситуации в регионе. 

Ключевые слова: Иран, регион, страны, Ближний Восток, страны Каспийского 

моря.  

 

Одним из основных приоритетов стратегии «Казахстан 2050»  является 

национальная безопасность [1]. В действительности, в регионе Ближнего Востока 

существует на данный момент множество очагов напряженности: Сирия, Ирак, Ливан и 

др. страны, которые стали жертвами терроризма. Терроризм, согласно определению 

Закона «О противодействии терроризму», является орудием запугивания и влияния на 

народ с целью дестабилизации обстановки в стране и в регионе в целом. 

Самым страшным исходом проявления терроризма являются массовые 

террористические акты. В связи с этим Елбасы, Первый Президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев, заявил на общих дебатах юбилейного заседания Генассамблеи ООН 

в Нью-Йорке о крайней необходимости ужесточения контроля за ядерными ресурсами [2]. 

Одним из средств массового поражения является ядерное оружие. Ядерное оружие 

создается при обогащении урана до определенной стадии, которое может также 

использоваться в мирных целях. 

Иран является государством, активно занимающимся ядерными разработками, а 

также располагающим адекватным потенциалом поражения своими ракетами, 

способными начиняться ядерными боеголовками, целей, находящихся за пределами своих 

границ, в радиусе окружности территорий, часть которых являются территорией 

Республики Казахстан. С уверенностью можно сказать, что существует определенная доля 

риска разработки ядерного оружия и использования его данным государством в случае 

обострения ситуации в регионе. В связи с этим, существует актуальность изучения данной 

проблемы, в целях освещения ее и дальнейшей дачи оценки рисков национальной 

безопасности государства в целом. 

Следует отметить, что данную тему изучали: Сафаров Раджеб Сатторович 

(«Бушерская АЭС: Россия сохранила мир на Ближнем Востоке»), Сахиб Нафиси 

(«Ядерная держава Ахмадинеджада»). 

Цель статьи: осветить сущность атомной программы Ирана в свете глобальных 

дискуссий по данной теме. 

Основные направления развития атомной программы Ирана. 
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Иран с 1989 года, после окончания разрушительной восьмилетней войны с Ираком, 

начал воссоздание своей экономики. Лидер Исламской Революции Ирана, Аятулла 

Хомейни, назвал новое направление развитие промышленности – наукоемкое [3]. ИРИ 

является на данный момент одним из самых передовых государств, осознающих важность 

замены углеродных источников энергии на альтернативные. Одним из таких источников 

является атомная чистая энергия. Еще в шахские времена были заказаны центрифуги для 

первой атомной электростанции в Бушере во Франции [4]. 

На тот период был выбор между закупом в СССР и во Франции. Выбор пал на 

Францию из-за натянутых на тот момент отношений с Советским Союзом.  

В период с 1997 по 2004 год вследствие санкций постройка была отложена. В 

буквальном смысле, не было средств в государственном бюджете. Эти выводы были 

сделаны на основе статистики подсчетов ВВП на период 1998 года и 2004 года.  

Первый политик Ирана, который определил основные направления атомной 

стратегии государства, является Али Хаменеи, второй Рахбар ИРИ: 

Постройка первой атомной электростанции в Бушере. Запуск ее не позже 2014 года. 

Использование энергии от атомных станций во всех городах государства, а также 

использования ее в обрабатывающей промышленности. 

Развитие промышленности в целях обогащения урана и передачи его на 

электростанции в другие страны. 

Запрет на использование данных технологий в военно-промышленном комплексе 

ИРИ. Контроль за объектами атомной энергии.  

Западное видение «проблемы», как угрозы международной безопасности. 

Западное общество всегда остро реагировало на различные вызовы по  отношению к 

своим устоям и взглядам по всему миру. Одним из таких вызовов являлась Исламская 

Революция в Иране. 

Самым запоминающимся фактом данной революции является захват посольства 

Соединенных Штатов Америки группой студентов в Тегеране. Захватчики требовали от 

США выдать шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, находящегося на лечении в Нью-Йоркской 

больнице. Террористов вскоре поддержало возглавляемое Аятоллой Хомейни 

правительство. 

В США против военной операции выступал госсекретарь Сайрус Вэнс. Он пытался 

добиться освобождения заложников. Он говорил, что освобождение заложников должно 

вестись мирными средствами, путем переговоров, как в свое время именно ему удалось 

вернуть невредимыми американских заложников в Северной Корее после захвата 

американского судна „Пуэбло". [6]  Однако другие советники убедили его в успехе такой 

операции, что с точки зрения предвыборной кампании, конечно, больше привлекало 

президента, чем длительные переговоры. Когда было решено провести военную операцию 

по освобождению заложников, Вэнс в знак протеста ушёл в отставку. 

Операция, начавшаяся 24 апреля, закончилась провалом — военный вертолет столкнулся 

со стоявшим на аэродроме самолетом. Погибли восемь американских солдат. [6] 

Проваленная военная операция по спасению заложников весной 1980 года и 

неспособность разрешить конфликт отрицательно сказались на карьере президента США 

Джимми Картера. [6] Также она отрицательно сказалась и на взаимоотношениях Ирана и 

западного мира. Страны старого света и США приняли новый теократичный режим 

наследников Ахеменидов, не в качестве партнера, а в качестве конкурента в регионе. 

Непосредственно внутри страны после свержения шаха иранское общество находилось в 

состоянии эйфории, многим казалось, что с устранением абсолютизма решатся все 

проблемы, сама собой исчезнет коррупция, наступит свобода, люди станут жить большой 

семьёй, соблюдая при этом добрые законы шариата; доходов от нефти хватит на то, чтобы 

в условиях справедливого распределения гарантировать населению высокий уровень 

жизни, обеспечить хорошую инфраструктуру, сделать бесплатными основные социальные 

услуги. Эйфория от революции привела к тому, что Иран организовал активную 
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пропаганду исламской революции, идей аятоллы Хомейни по поводу исламского образа 

жизни и критики капитализма и коммунизма за рубежом. Пропаганда принесла обратный 

результат — многие страны стали относиться к Ирану с подозрением, а позднее, во время 

ирано-иракской войны, были склонны поддерживать Ирак. [7] 

Ирано-иракская война привнесла не только споры в регионе, но и огромный рост 

уровня ВПК во всех странах Ближнего Востока. Правительства всех стран начали 

осознавать важность повышения уровня боевой готовности армии и ее оснащенности 

современными образцами вооружений. Если Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ приняли 

решение оружие закупать, то Иран на тот момент, уже осознавая возможные последствия 

санкций, вложил все имеющиеся средства в развитие строительства заводов по 

изготовлению образцов вооружения. Наиболее существенные преобразования в сфере 

военного производства произошли в 90-е годы, что было во многом продиктовано 

необходимостью восстановления боевой мощи вооруженных сил страны после 

завершения ирано-иракской войны 1980-1988 годов. В течение последних 12 лет в Иране 

была проведена структурная реорганизация системы военного производства, свернут 

выпуск некоторых устаревших видов ВВТ. 

Принципиально новым моментом в реформировании военно-промышленного 

комплекса ИРИ стала ориентация на приоритетное развитие лицензионного производства 

технологически сложных образцов вооружений. При этом основной упор делается на 

получение новых технологий, налаживание полномасштабного производства 

современных систем вооружений и снижение зависимости страны от поставок готового 

оружия из-за рубежа. 

Кроме того, как полагают иранцы, максимальное использование внутренних 

резервов военного производства позволит существенно сократить расходование валютных 

средств на закупку имущества военного назначения у иностранных партнеров, что 

немаловажно в условиях сложного экономического положения ИРИ. [8] 

Реализация программ строительства ВС ИРИ, в том числе оснащение их 

современными образцами ВВТ, осуществлялась на основании планов экономического и 

социального развития страны. 

Кроме того, начиная с 1997 года, ведется работа по конкретизации концептуальных 

планов строительства ВС ИРИ на среднесрочную (5 лет) и долгосрочную (до 25 лет) 

перспективу в рамках общегосударственной программы «Иран-1400» (1400 год по 

иранскому летоисчислению соответствует 2021 году). [8] 

В конце 80-х годов произошли восстановление и реорганизация военной 

промышленности Ирана, созданной при шахе с активной помощью США, стран Западной 

Европы и даже Израиля. Так, количество военных предприятий уже к 1985 году по 

сравнению с 1975 года увеличилось более чем в 1,5 раза, число занятых на них — почти в 

2 раза (с 3300 до почти 6000). [8] Была воссоздана Организация оборонной 

промышленности (ООП), объединявшая только в 1992 году 240 государственных военных 

предприятия, а также порядка 12 тысяч частных предприятий различного масштаба, 

занимающихся военным производством.[8]Сегодня военная промышленность Ирана 

включает практически все современные отрасли производства вооружения и военной 

техники: военно-химическую, ракетостроительную, авиационную, бронетанковую, 

артиллерийскую, стрелковую, боеприпасов, кораблестроительную, радиоэлектронную и 

др. 

Военная промышленность находится под контролем министерства обороны и 

поддержкой вооруженных сил, а наиболее важные проекты, такие как ракетное и ядерное 

оружие, оружие массового поражения и производство танков — под контролем Корпуса 

стражей Исламской революции. Главным координирующим органом, осуществляющим 

подготовку и представление в правительство согласованных предложений по основным 

направлениям развития военной промышленности, является Комиссия по научно-

техническим исследованиям при президенте ИРИ. [8] Их основной прерогативой является 
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развитие производства ракет оперативно-тактического и стратегического назначения. 

Именно поэтому все западное сообщество опасается Ирана с его потенциалом создания, 

как ядерных боеголовок, так и их ракетоносителей. 

Влияние санкций на  атомную программу ИРИ 

Как упоминалось выше, вследствие определенных шагов Исламской Республики 

Иран на пути изменения ее конституционного строя и развития атомной промышленности 

были введены санкции в отношении ее рядом государств, прежде всего со стороны США. 

Прежде всего, следует уяснить, какие санкции и когда они были ратифицированы: 

Санкции со стороны США: 

В 1979 году санкции включили в себя полный запрет гражданам и компаниям США 

вести бизнес в Иране или участвовать в совместных предприятиях с иранскими 

компаниями, в том числе в нефтегазовой отрасли. Американское правительство также 

подвергло санкциям предприятия третьих стран, которые нарушают условия 

американского эмбарго. 

После вторжения иракской армии в Иран в 1980 году правительство США усилило 

санкции против Ирана. Введённые в 1984 году санкции предусматривали запрет 

международным финансовым организациям на выдачу кредитов Ирану, всем странам — 

на продажу оружия и всякую помощь Ирану. В 1987 году был полностью запрещён 

всякий товарообмен между США и Ираном. В этом же году иранские и американские 

корабли впервые сошлись в боевом столкновении [9] 

В 1995 году впервые были введены послабления в санкции: указом Клинтона было 

разрешено продавать в Иран американские товары (невоенные) через третьи 

страны.В 1996 году Конгресс США утвердил закон о новых санкциях, в котором помимо 

прочего было указано, что любая компания, инвестировавшая в нефтяную энергетику 

Ирана более 20 миллионов долларов будет также подвержена санкциям, среди которых: 

-запрет на межбанковскую деятельность; 

-аннулирование лицензий компаний-«нарушителей» на экспорт оборудования в 

США; 

-запрет на кредиты в более 10 миллионов долларов у американских банков; 

-запрет американским компаниями инвестировать средства в компанию-

«нарушитель»; 

-запрет на покупку долговых обязательств американского правительства; 

-запрет американским компаниям импортировать оборудование в указанное 

государство. [9] 

Реформистское правительство Мохаммада Хатами не добилось практически 

никакого смягчения санкций, за исключением чисто символических жестов: снятие 

запрета на торговлю лекарствами, медицинского оборудования, икрой и коврами. В 2005 

году правительство Ахмадинежада приняло решение расконсервировать программу по 

обогащению урана на территории Ирана, свёрнутую Хатами. В ответ на это 

администрация Буша ввела целый ряд новых санкций: главным образом, против иранских 

банков, а также компаний и физических лиц, так или иначе связанных с атомной и 

оружейной промышленностью Ирана. В 2012 году правительство ИРИ прекратило, в 

ответ на санкции западных стран, продажу нефти США и Великобритании, а с 

начала 2013 году — и Евросоюзу. 

Санкции со стороны Евросоюза: 

Европейский союз вместе с США ввёл санкции против Ирана в связи со спорами 

вокруг иранской ядерной программы. Эти санкции, которые сами европейские чиновники 

считают наиболее жёсткими санкциями ЕС против какой-либо страны, были ужесточены 

на заседании Совета ЕС 27 октября 2010 года. Тем самым было заменено и обновлено 

Постановление Совета 423/2007 от 27 июля 2010. Новые санкции усилили ограничения 

для Ирана во внешней торговле, финансовой сфере, энергетическом секторе и 

технологиях, установили запрет на страхование и перестрахование европейскими 
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страховыми компаниями государства Иран и принадлежащих Ирану частных компаний. 

[9] 

Санкции со стороны ООН: 

Резолюция № 1737 была единогласно принята Советом Безопасности ООН 23 

декабря 2006. Текст резолюции разработан Великобританией и Францией совместно с 

Германией в ответ на отказ Ирана прекратить обогащение урана. Резолюция запрещает 

ввоз в Иран ядерных технологий и материалов, а также заморозку счетов основных 

компаний и лиц, связанных с ядерной программой. 

Резолюция № 1747 была единогласно принята Советом Безопасности ООН в 

отношении Ирана из-за его атомной программы. Было запрещено провозить уран в Иран.  

Резолюция № 1747 была единогласно принята Советом Безопасности ООН 3 марта 

2008 года, которая гласила о полном запрете поставки центрифуг в ИРИ. 

Резолюция № 1803 была единогласно принята Советом Безопасности ООН 9 июня 

2010 года и запрещала любые сделки в области ВПК с Ираном. [9] 

  Все данные санкции наносили основной урон не столько атомной 

промышленности, сколько экономике государства в целом и имели системный характер.  

Согласно национальной  статистике по основным макроэкономическим  показателям 

за 2013 год представлена таблица по динамике роста ВВП с 2009 года по 2013 год. 

 

 Ед. 

измерения 

2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

ВВП, в 

текущих ценах 

Млрд. 

иранских 

риалов 

3577 

398,00 

4 333 

088,00 

6 121 

004,18 

6 793 

170,00 

9 072 

231,96 

ВВП по 

паритету 

покупательной 

способности 

Млрд. 

долл. 

США 

879,289 942,427 986,45 947,218 945,518 

Доля ВВП 

Ирана в 

мировой 

экономике 

(расчет по 

ППС) 

% 1,245 1,255 1,243 1,138 1,087 

  Как мы видим, на таблице отображены понижение покупательной способности и 

общего участия ИРИ в мировой экономике. Другими словами, экономика, находясь в 

условиях подобного рода ограничений, начинает деградировать. Следовательно, страдает 

из-за этого, прежде всего, потребитель-рядовой гражданин, избиратель, член электората, 

который и избрал в 2013 году Роухани, основной целью избирательной программы 

которого была отмена санкций западных стран. Чего он и добился, когда 14 июля Иран и 

«шестерка» международных посредников достигли исторического соглашения по атому 

после 10 лет переговоров. Иран избавится от 98% обогащенного урана, любые пути к 

ядерному оружию для Тегерана будут закрыты, заявил президент США Барак Обама. 

Американский президент уверен, что соглашение с Ираном остановило распространение 

ядерного оружия в регионе. 

Имеет ли смысл опасаться атомной программы ИРИ? 

Ядерная программа Ирана никогда не имела военного характера, сказал советник 

министра иностранных дел Ирана Мохаммад Казем Саджадпур в четверг в Астане на 

заседании XII Евразийского медиа-форума.  

«Заявляю, что Иран не имел, не имеет и не намерен иметь военные намерения при 

реализации своей ядерной программы. Поэтому в переговорном процессе следует убрать 

такой двойной подтекст в этом вопросе и снять тем самым обеспокоенность», - сказал 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2017 ж. 

 

30 

 

Мохаммад Казем Саджадпур.  По его словам, санкции против Ирана приводят еще к 

большей конфронтации сторон.  

«США слишком сконцентрировались на санкциях. Нам говорят, что мы 

накладываем санкции, чтобы Иран сократил свою работу над ядерной программой. Но 

эффект был обратным, мы не сократили, а, напротив, расширили работы. Санкции 

показали, что они неэффективны», - сказал Саджадпур. И в итоге, по его словам, из-за 

санкций Иран окажет сопротивление, и на это отреагирует весь регион, так как все примут 

иранские усилия по отстаиванию своей независимости. Мнение о неэффективности 

санкций против Ирана разделяет генеральный директор Центра изучения современного 

Ирана Раджаб Сафаров.  

«Американцы очень увлеклись политикой введения санкций. Они соорудили некий 

железный занавес, чтобы не слышать других, это и стало источником дестабилизации 

ситуации во многих странах. Санкции против Ирана введены, чтобы вытолкнуть его из 

экономического пространства, и они заставляют иранцев защищаться и быть 

самодостаточными», - сказал Сафаров.  

По его мнению, иранская ядерная программа глубоко политизирована.  

«Не надо делать из Ирана монстра, ведь МАГАТЭ не имело фактов, что Иран создает 

оружие... Как бы Иран ни изощрялся и ни старался доказать, что его ядерная программа 

носит мирный характер, США все равно не верят ему, так как цель другая - 

контролировать поставку ресурсов в Китай, который стремительно растет и увеличивает 

свое могущество, а также противостоять России», - считает Сафаров.  

Бывший заместитель главы МИД Индии Раджив Сикри также считает, что введение 

санкций - это не путь наведение мирового порядка .  

«Иран - страна с тысячелетней историей... это древний народ. Иранцы - умные люди, 

а не самоубийцы, которые только и ждут, чтобы нажать ядерную кнопку. Это народ, у 

которого есть достоинство, для которого оскорбительны подозрительность и недоверие и 

которым нельзя помыкать», - сказал он. По мнению президента национального ирано - 

американского совета США Трита Парси, излишняя настойчивость США мешает решить 

иранскую проблему.  

«Проблема в том, что США настойчиво добиваются закрытия иранской ядерной 

программы. Если бы не было такой настойчивости, то переговорный процесс был бы 

намного успешнее. Хотя сейчас прогресс наметился, и обе стороны стараются найти 

компромисс», - сказал он.  

В то же время по мнению экс-спикера Палаты представителей Конгресса США 

(1995-1999 годы) Ньюта Гингрича, санкции - это наиболее приемлемый вариант для 

решения иранской проблемы.  

«Я тоже не люблю санкции, но это может быть наименее плохим выходом в 

сложившейся ситуации. Нам не нравится, что вы прячете свои объекты от мирового 

сообщества... Если в Иране будет все транспарентно для мирового сообщества, для 

экспертов МАГАТЭ, то лишь тогда будет доверие к иранской ядерной программе... Если 

ядерная программа не имеет военного характера, то тогда не закапывайте свои объекты, 

не прячьте их, будьте открыты и транспарентны, а так все выглядело, будто вы 

преследуете именно цель создать военную ядерную программу», - сказал он. США, ряд 

других стран Запада и Израиль подозревают Иран в разработке ядерного оружия под 

прикрытием программы мирного атома. Тегеран заявляет, что его атомная программа 

направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.  

В ноябре 2013 года в Женеве была достигнута договоренность об ограничении 

иранской ядерной программы в обмен на частичную приостановку санкций США и ЕС в 

отношении Исламской Республики. Эта договоренность вступила в силу 20 января 2014 

года, срок ее действия - шесть месяцев. Предполагается, что за это время «шестерка» 

посредников (Россия, США, Великобритания, Франция, Германия, Китай) и Иран должны 

выработать всеобъемлющую договоренность об урегулировании иранской ядерной 
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проблемы, в результате которой будут отменены все международные санкции в 

отношении Ирана. [10] 

В заключении статьи я хотел бы отметить, что Атомная программа Ирана является 

детищем амбиций Тегерана в регионе стран Ближнего Востока и стран Каспийского моря. 

Онанашла продолжение под эгидой и строгим контролем со стороны МАГАТЭ. Именно 

данная организация ответственна за развитие и мирное использование обогащенного 

урана. Что из этого в действительности важно нашей стране? Какие плюсы и минусы 

можно почерпнуть из этого исхода? 

Одна из позиций была озвучена  профессором Сафаровым Р., директором Центра 

изучения современного Ирана (г.Москва): – Для мирового сообщества достигнутые в 

Лозанне договоренности – это большой плюс. Это разрешение крупнейшей 

геополитической проблемы, которая как дамоклов меч висела над мировой 

безопасностью. И после достижения согласия по ключевым позициям мир может более 

или менее облегченно вздохнуть, поскольку региональная безопасность стояла 

практически на краю пропасти. В любой момент маленькая искорка могла бы вызвать 

пожар во всем регионе. Поэтому считаю, что это крупнейшее мировое достижение. А кто 

в этой ситуации проиграл, кому это будет менее выгодно, а кому вообще невыгодно – это 

уже совершенно другие вопросы. Главной задачей этих переговоров, конечно, было 

снятие мировым сообществом санкций с Ирана – иначе какой смысл Тегерану вести 

переговоры? В этом смысле Ирану крайне выгодно достижение этого соглашения. Снятие 

санкций крайне благополучно скажется на развитии Ирана – эта страна может стать 

новым современным экономическим оазисом для инвестиций, для реализации новых 

технологий. Весь мир будет сейчас бороться за лучшие отношения с Ираном. Между 

Америкой, Европой, Китаем, Россией начнется ожесточенная борьба за лакомые куски 

иранской экономики. И это приведет к тому, что экономика Ирана начнет развиваться 

прорывными темпами. А это, в свою очередь, приведет к оздоровлению мировой 

экономики. Выход иранской нефти на мировой рынок, безусловно, приведет к большему 

падению цен на энергоносители. Но совершенно очевидно, что это будет иметь 

краткосрочный эффект, поскольку по линии ОПЕК квоты определены жестко. Квоту 

Ирана в свое время взяла на себя Саудовская Аравия, производя 10 млн баррелей в день. 

Когда иранская нефть вернется, квота Саудовской Аравии будет на уровне 8-9 млн. 

баррелей в день. В любом случае, возможности Ирана будут усилены и он превратится в 

серьезного конкурента для России и других стран. С возвращением Ирана на мировую 

экономическую арену наши шансы выйти на иранский рынок серьезно будут ограничены, 

поскольку малый и средний бизнес практически не сможет ничего сделать по сравнению с 

аналогичным бизнесом западных стран. Но есть ниши, где мы совершенно точно можем 

действовать – уже без оглядки на санкции. Это военно-техническое сотрудничество, 

промышленность, ядерная энергетика, энергетика вообще, определенные ноу-хау, а 

товарооборот может вырасти с нынешнего $1 млрд. до 5 или даже 7 млрд долларов, что 

крайне выгодно нам. 

Данная точка зрения касается отношений Ирана и России, нашего соседа и 

стратегического партнера.  

На мой взгляд основные плюсы данного исхода в том, что:  

- разрешился вопрос с угрозой национальной безопасности 

-оздоровилась экономика региона 

-будет развиваться сотрудничество и откроются рынки между странами, что 

повлечет за собой обоюдные инвестиции 

-активно будет развиваться программа развития альтернативных источников 

энергии. 
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Түйін 

Иран Парсы жағалауы мемлекеттері арасынан ядролық бағдарламасын дамытуда 

өзіне одақтастар таба алмайды. Иранмен көршілес жатқан Пәкістан ЯҚТК шеңберінен тыс 

ядролық қаруды жасап шығарды, Түркия АҚШ-тың ядролық қолшатыры» шеңберінде 

«қырғи қабақ соғыс» аяқталса да қалуда. Түркия бейбіт мақсаттағы Иран ядролық 

бағдарламасына қолдау көрсетіп, оның әскери бағытта дамуына қарсылық көрсетеді. 

Қазіргі уақытқа дейін Иран өзінің ядролық бағдарламасының мазмұнын толық 

жарияламай және территориясындағы барлық ядролық объектілерге МАГАТЭ 

мамандарының тексерісіне толық рұқсат бермей әлемдік қауымдастықтың қысымына 

ұшырады. Әлемдік қауымдастықтың қысымы мен әртүрлі шараларына қарамастан Иран 

ядролық бағдарламасын дамытуды тоқтатқан жоқ. Олардың сүйеніп отырған негізгі 

дәлелі: «бейбіт мақсатта ядролық технологияларды дайындауға құқылы» екендігі. 

Иранның ядролық бағдарламасын объектілерді жою арқылы тоқтату мүмкін емес. Өйткені 

ядролық объектілер елдің әр түрлі аймақтарында орналасқан. Иранның ядролық 

бағдарламасына байланысты қазір Араб монархиялары да өздерінің ядролық 

бағдарламаларын дамыту саясатына көшті. 2020 жылға қарай Сауд Арабиясында алғашқы 

АЭС-сының жұмысы жоспарланып отыр. Ал бұл бейбіт ядролық бағдарламалар 

қарсыластыққа байланысты әскери сипат алуы мүмкін. Тарихтан өзіміз білетіндей, 

мысалы, Оңтүстік Азиядағы, Корей түбегіндегі саяси қарсыластық ядролық қару жасауға 

әкеліп соқтырған болатын. 

 

Summary  

This article was written about relations between Islamic Republic of Iran and countries of 

Caspian Sea and Middle East.  Upon receipt of the notification from the complaining participant, 

as described in article, including a description of the good-faith efforts the participant made to 

exhaust the dispute resolution process specified in this JCPOA, the UN Security Council, in 

accordance with its procedures, shall vote on a resolution to continue considering the next step of 

Iranian politicians. In such event, these provisions would not apply with retroactive effect to 

contracts signed between any party and Iran or Iranian individuals and entities prior to the date 

of application, provided that the activities contemplated under and execution of such contracts 

are consistent with this JCPOA and the previous and current UN Security Council resolutions. 

The UN Security Council, expressing its intention to prevent the reapplication of the provisions 

if the issue giving rise to the notification is resolved within this period, intends to take into 

account the views of the States involved in the issue and any opinion on the issue of the 

Advisory Board. Iran has stated that if sanctions are reinstated in whole or in part, Iran will treat 

that as grounds to cease performing its commitments under this JCPOA in whole or in part.  
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МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Ермагамбетов К.,  

                                                                                                       магистрант 1 курса 

«6М030100 – Юриспруденция» 

 

В статье рассматривается  международно-правовой опыт борьбы с коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, преступность, борьба, право, опыт. 

 

Коррупция как социально-правовое негативное явление существует во всех странах 

мира независимо от политического развития и различается лишь масштабами. Разница 

только в том, что есть страны, которые  успешно справляются с этой острой проблемой, и 

те, для которых коррупция представляет пока неразрешимые трудности. Многие страны, 

достаточно благополучные в отношении коррупции создали эффективные механизмы 

борьбы с этим негативным явлением. Следовательно, в борьбе с коррупцией 

немаловажное значение имеет международно-правовой опыт стран, доказавших на 

практике свою эффективность и представляющих полезным для нашей страны.  

Французский правовед Марк Ансель писал, что изучение зарубежного права 

открывает перед юристом новые горизонты, позволяя ему лучше узнать право своей 

страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выявляется в 

сравнении с другими системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и 

аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только 

собственного права [42].  

По данным международной организации Трансперенси Интернэшнл (Transparency 

International) по Индексу восприятия коррупции наиболее благополучными странами по 

рейтингу являются Финляндия, Исландия, Новая Зеландия, Дания, Сингапур, Швеция, 

Швейцария, Норвегия, Австралия, Нидерланды, Австрия, Люксембург, Великобритания, 

Канада, Гонконг,  Германия, Япония, Франция, США, Чили, Ирландия.  

В настоящее время многие развитые страны мира пытаются найти оптимальную 

линую борьбы с коррупцией, выработать эффективные меры противодействия этому 

опасному социальному явлению. 

Наиболее активную позицию проявляют США, которые выступают с рядом 

международных инициатив в сфере борьбы с коррупцией. В частности, США в феврале 

1999 г. в Вашингтоне провел Глобальный форум и распространил по линии ООН 

документ под названием “Общая рекомендация в отношении мер борьбы с коррупцией и 

обеспечения честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности”. 

В США в борьбе с коррупцией существует строгое распределение обязанностей, прав и 

функций между законодательной, исполнительной и судебной властями.  

В Министерстве юстиции борьбой с коррупцией занимается криминальное 

управление. Особая роль отводится Федеральному бюро расследований (ФБР), которое в 

процессе раскрытия коррумпированных лиц и организаций использует весь арсенал 

оперативных и технических средств: наружное наблюдение, подслушивание, электронную 

слежку, секретное фотографирование, внедрение агентуры, вербовки, сложные 

оперативные комбинации. 

ФБР и специальные Комитеты постоянно обращают внимание на соответствие 

доходов и расходов, как чиновников, так и бизнесменов.  

В США действуют Кодекс этического поведения Сената Конгресса США и Кодекс 

этического поведения членов Палаты Представителей Конгресса США 1977 года. В 1978 

г. Конгресс США принял Закон “Об этике в правительстве”, а в 1989 г. внес некоторые 

изменения и распространил положения закона об этике на все ветви федеральной власти. 
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Были созданы специальные ведомства, призванные осуществлять контроль за 

соблюдением этических норм (Комитет по этике в правительстве). 

В законодательстве США понятие коррупции должностных лиц определено 

достаточно широко. Оно  включает ряд противоправных деяний, предусмотренных в 

основном в четырёх главах раздела 18 Свода Законов (§ 201 главы 11): 1) 

“Взяточничество, нечестные доходы и злоупотребление своим положением публичными 

должностными лицами”. 2) “Должностные лица и служащие по найму”; 3) 

“Вымогательство и угрозы”; 4) “Выборы и политическая деятельность”. 

Согласно этому закону субъектами взяточничества являются не только те, кто 

получает взятки, но и те, кто их даёт. Под теми, кто получает взятки, в контексте главы 11 

понимаются три категории должностных лиц: 

а) публичные должностные лица, к которым относятся члены Конгресса, члены 

постоянных комиссий, служащие, наемные работники или лица, действующие от имени 

Соединенных Штатов, департаментов, представительств, органов исполнительной власти 

в силу официальных функций или на основании полномочий, а также присяжные; 

б) лица, выбранные для исполнения обязанностей публичного лица, отобранные в 

качестве кандидатов или назначенные, если они уведомлены официально о предстоящем 

отборе или назначении; 

в) специальные правительственные служащие, в число которых входят чиновники 

или служащие федеральных законодательного или исполнительного органов, любого 

независимого органа США, которые работают за вознаграждение или без него [43].  

Ответственности за дачу взятки подлежит тот, кто дает, предлагает, обещает что-

либо ценное публичному должностному лицу или кандидату на эту должность с целью 

повлиять на его официальные действия; оказать влияние на должностное лицо с тем, 

чтобы разрешить какие-либо обманные действия или склонить его к действию или 

бездействию в нарушение его законных обязанностей. Следовательно, целью взятки могут 

быть как законные, так и незаконные действия. 

Получателями взяток могут быть лишь должностные лица указанных выше 

категории. Тот кто, являясь публичным должностным лицом, в нарушение возлагаемых на 

него по закону обязанностей прямо или косвенно просит, требует, вымогает, соглашается, 

договаривается получить что-либо ценное для себя в силу исполненного или 

предстоящего исполнения им какого-либо официального действия или бездействия, 

совершает взяточничество. Уголовное законодательство США приравнивает взяткам 

также незаконные вознаграждения служащим за исполнение своих служебных 

обязанностей. Наказанию за взяточничество наряду с ныне функционирующим подлежит, 

как бывший, так и будущий служащий. 

Своеобразным видом должностного злоупотребления является подкуп с целью 

использовать влияние при назначении на государственную должность. В данном случае 

речь идёт не о взятке в собственном смысле, вознаграждение принимается или даётся за 

одно лишь обещание использовать в будущем своё влияние. Субъектом этого 

преступления может быть не только частное лицо, но и фирма, корпорация. 

К группе должностных коррупционных преступлений, составляющих 

злоупотребления служебным положением совершаемых государственными служащими, 

федеральное законодательство относит занятия, не совместимые с основными 

должностными обязанностями. 

Уголовную ответственность несут также указанные выше лица, если они принимают 

участие лично и непосредственно в качестве государственных служащих в каких-либо 

делах, где они, их супруги, несовершеннолетние дети, партнеры, организации, в которых 

они служат, являются доверительными собственниками либо партнерами, а также 

организации, с которыми они ведут переговоры о предстоящей работе, имеют 

финансовый интерес (§208). 
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Преступления, связанные с выборами и политической деятельностью выделены в 

отдельную главу (гл. 29 разд.18 Свода законов США). В ряду должностных преступлений, 

связанных с выборами и политической деятельностью, предусматривается 

ответственность кандидатов на какие либо выборные должности, которые в обмен на 

поддержку своей кандидатуры обещают, кому бы то ни было, назначение на публичную 

или частную должность или получение работы по найму. Ответственность наступает и 

для тех, кто в период проведения политической кампании обещает работу по найму или 

иную выгоду за участие в политической деятельности, выступление "за" или "против" 

кандидата.  

Специфичным преступлением, порожденным особенностями американской 

избирательной системы, является как дача, так и получение взятки с целью 

способствования кому-либо в получении, в назначении или в избрании в качестве 

кандидата на занятие публичной должности или места чиновника политической партии. 

В США расследованием уголовных дел в отношении высших должностных лиц 

занимается независимый прокурор, назначаемый специальным подразделением 

окружного федерального суда в Вашингтоне. США принимает законодательные 

инициативы не только в отношении коррупции, существующей в рамках национальных 

границ, но и в связи с практикой международной коррупции. США стали первой страной, 

принявшей закон “О зарубежной коррупционной практике” (1977 г.), который запрещает 

подкуп иностранных чиновников. 

17 октября 1990 года был подписан исполнительный приказ Президента США 

№12731, с помощью которых были введены в действие обязательные для всех чиновников 

исполнительной власти США общие принципы этического поведения членов 

правительства и госслужащих. Данные принципы представляют собой конкретные 

юридические и морально-этические требования, предъявляемые к чиновникам высшего 

ранга и рядовым госслужащим.  

Служащим категорически запрещается в какой бы то ни было форме поощрять 

подношения или принимать подарки от любых лиц или группы лиц, добивающихся от них 

совершения каких либо официальных действий, имеющих вместе с ними какие - либо 

общие дела или осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в котором 

работают эти служащие. Не разрешается также принятие подарков и от лиц, интересы 

которых в значительной степени зависят от выполнения или невыполнения этими 

служащими своих должностных обязанностей. 

Традиционно ограничены возможности получения дополнительного дохода сверх 

основной ("карьерной") зарплаты. Порядок представления финансовых деклараций 

американских чиновников регламентирует, кроме вышеупомянутого приказа, также и Акт 

об этике поведения государственных служащих США 1978 года. 

Для чиновника последствия обнаружения допущенных им нарушений могут 

выразиться в виде применения к нему одной из следующих мер воздействия: 

- частичная или полная дисквалификация; 

- перемещения на низшую ступень; 

- предложение прекратить "конфликтные" финансовые связи. 

При серьезных нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности.  

В США одним из важных и мощных законодательных актов оказался Закон RICO 

(Racketeer Influences and Corrupt Organizations) - закон “Об организациях, находящихся 

под влиянием рэкета, и коррумпированных организациях”, вступивший в силу в 1970 

году. Закон RICO, оказавшись наиболее эффективным юридическим и правовым орудием 

в борьбе с организованной преступностью и коррупцией, первоначально принятый как 

федеральный, к 1999 году стал применяться уже в 29 штатах. 

Действенность указанного закона заключалась в том, что ряд преступных действий, 

которые ранее не были уголовно наказуемыми по федеральным законам, были включены 

в составы преступлений. Расширились полномочия правоохранительных органов, им была 
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предоставлена возможность ликвидации всей преступной организации через проведения 

отдельных расследований  и разбирательств. Законом предусматривались очень суровые 

наказания, позволяющие разрушить и изолировать целые преступные группы. Гражданско 

– правовые санкции, в дополнение к уголовному наказанию, предусматривали 

конфискацию имущества в пользу государства. Граждане, пострадавшие от совершения 

преступления имели право обратиться в суд с иском о компенсации причиненного вреда в 

тройном размере, а также на возмещение понесенных юридических издержек.  

В статутном праве Великобритании ответственность за взяточничество установлена 

законами 1889, 1906, 1916, 1925 г.г., а также урегулирована судебными прецедентами, что 

свидетельствует о динамичности английского законодательства, направленного на 

предупреждение коррупции. В английском праве существуют специальные нормы об 

ответственности за подкуп, связанный с заключением государственных контрактов (Закон 

1916г.); за подкуп с целью получения звания, титула или награды (Закон о предупреж-

дении злоупотреблений с наградами 1925 г.); подкуп судей и судебных чиновников 

(общее право); взяточничество с целью получения должности или любой работы по найму 

(Закон о продаже должностей 1809 г. в редакции Закона об уголовном праве 1967 г.) 

Специфика уголовной ответственности за подкуп в США и Великобритании состоит 

в следующем:  диспозиции норм более казуистичны; предмет взятки трактуется широко; 

субъектами ответственности за коррупцию признаются не только физические, но и 

юридические лица; меры наказания менее суровы, чем в странах Западной Европы; при 

осуществлении уголовного преследования за взяточничество имеют место некоторые 

процессуальные особенности; источники права, содержащие нормы об ответственности за 

коррупцию, многочисленны, а законодательство не отличается стабильностью. 

В Англии и США ответственности за взяточничество подлежат как физические, так 

и юридические лица, что предусмотрено специальными законами. Прежде всего, это 

относится к составу дачи взятки, поскольку субъект этого преступления обозначен в 

законе как “любое лицо”, как “всякий”, кто предлагает, вручает или соглашается вручить 

выгоду чиновнику. 

Имеют свои особенности и уголовно-правовые санкции, установленные за 

коррупцию законодательством США и Великобритании. Обращает внимание 

сравнительная мягкость мер наказания за взяточничество по общему праву Англии - не 

более чем лишение свободы сроком до 2 лет или штраф.  

Во Франции основными сферами распространения коррупции являются: 

деятельность политических партий, прибегающих к незаконным способам привлечения 

средств для финансирования избирательных и других кампаний; функционирование 

чиновников и должностных лиц, принимающих политико-административные решения;  

взаимоотношения между органами власти различных уровней и предпринимателями в 

ходе заключения подрядных контрактов на проведение общественных работ. 

В связи с этим 11 марта 1988 г. принято решение о публикации счетов политических 

партий и данных о расходах на проведения избирательных кампаний, об обязательной 

декларации доходов президента, министров, президентов региональных советов и 

парламентариев. 15 января 1990 г. принят закон о финансировании политических партий, 

который ввел лимит на предоставление средств политическим партиям и на проведение 

избирательных кампаний от отдельных лиц и предприятий. 

Банкам вменено в обязанность сообщать о “подозрительных” счетах и переводах 

средств, которые могут быть связаны с отмыванием “грязных денег”.  Особое внимание 

уделяется вопросам назначения бывших государственных чиновников на ответственные 

посты в частных и государственных компаниях, в связи с тем, что чиновники могут 

создать льготные условия для предприятия и банки, куда они впоследствии намерены 

пойти работать. 

29 января 1993 г. принят закон Сапена (Ioi Sapin)  о регулировании рынка 

общественных работ, названный  “антикоррупционным законом”. Закон расширил 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2017 ж. 

 

37 

 

арсенал законодательных мер, направленных против нарушения правил при прохождении 

и заключении контрактов на проведение общественных работ. К классическим 

экономическим нарушениям (взяточничеству, злоупотреблению служебным положением 

и т.д.) был добавлен фаворитизм или покровительство. Обвиненный в фаворитизме 

чиновник по решению суда может быть наказан двумя годами тюрьмы или штрафом в 200 

тыс. фр. Закон предусмотрел создание при Министерстве юстиции Франции центральной 

службы по борьбе с коррупцией, а также расширил компетенцию Палаты бюджетно-

финансовой дисциплины на местные органы власти.  

Во Франции с 1992 года действует новый Уголовный кодекс, где имеются 

специальные статьи, направленные на борьбу с коррупцией. Так, УК в разделе 3 гл.2 ч.3, 

который называется “Пороки честности” запрещает представителям публичной власти 

под угрозой наказания в виде лишения свободы на срок от 2-х до 10 лет со штрафом в 

размере от 200 тыс. франков до 1 млн. франков получение различного рода подарков. 

Претерпели изменение и нормы об ответственности за взяточничество. 

К простейшей форме взяточничества можно отнести действия, предусмотренные в 

ст. 432-10, когда их совершают лица, наделенные должностными функциями. Согласно 

этой статье, тюремным заключением на срок до 5 лет и штрафом до 500 тыс. франков 

наказываются представитель государственной власти или лицо, наделенное особыми 

полномочиями, если они требуют, получают или под предлогом законных полномочий 

приказывают взимать ненадлежащие налоги или иные сборы или объем их превышает 

законно установленную сумму. 

К так называемой “пассивной” форме взяточничества относятся действия, 

предусмотренные в ст. 432-11 УК. По смыслу закона “пассивным взяточничеством” 

считается незаконное, прямое или косвенное ходатайство или требование дачи обещаний, 

подношений, подарков или каких-нибудь других выгод за выполнение или воздержание 

от выполнения своих обязанностей, поручений, представительских функций, а также за 

злоупотребление своим реальным или вымышленным влиянием с целью добиться от 

государственной или административной власти награды, должности, подряда на 

выполнение работ или иных благоприятных решений. 

Примечательно то, что преступление считается оконченным не с момента передачи 

благ, а со времени предъявления просьбы или требования выгоды. С одной стороны, это 

дает возможность предупредить коррупцию на стадии предварительной преступной 

деятельности, с другой стороны - существует опасность привлечения к ответственности 

невиновных лиц в результате оговора. 

В ст. 432-12 УК предусмотрена ответственность представителей государственной 

власти, лиц, наделенных полномочиями выполнять должностные функции, или лиц, 

обладающих выборным мандатом, если они лично или через посредников будут брать, 

получать или удерживать какие-либо проценты от деятельности предприятия или от 

совершения какой-нибудь операции в тот момент, когда они осуществляют полностью 

или частично руководящие или наблюдательные функции за деятельностью предприятия, 

процессом его ликвидации или проведением расчетов. 

Одним из коррупционных преступлений является “злоупотребление властью”, 

которому отведено значительное число статей. Этот вид преступления делится на 

злоупотребление властью, направленное против управления и злоупотребление властью в 

отношении частных лиц. 

Законодателем расцениваются как злоупотребление властью против управления 

действия представителей государственной власти, а также лиц, наделенных 

полномочиями осуществлять должностные функции, или лиц, обладающих выборным 

мандатом, которые продолжают выполнять свои обязанности после того, как их 

официально информировали о решении или обстоятельствах, прекращающих их 

служебную деятельность. 
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К уголовной ответственности за подлог привлекаются как частные, так и 

должностные лица. Если виновным в подлоге является должностное лицо, то к нему 

применяется более строгое наказание, чем к частному лицу. В Германии законодательная 

борьба с коррупцией осуществляется на федеральном уровне – Бундестагом путем 

принятия уголовно-правовых и других актов, на уровне земель – Ландтагом посредством 

принятия служебно-правовых актов. 

В сфере же исполнительной власти – Федеральным министерством внутренних дел 

(превентивные меры) и Федеральным министерством юстиции в сфере уголовного 

преследования (репрессивные функции), а также на уровне земель - соответствующими 

земельными министерствами.  

В Германии с 1995 г. создано специальное подразделение (Служба внутренних 

ревизий) для осуществления различных проверок всех государственных и муниципальных 

органов власти, которое занимается профилактической деятельностью по 

предотвращению коррупции в органах власти. Службы внутренних ревизий не имеют 

полицейских и прокурорских полномочий, однако они имеют право на информационный 

опрос лиц, имеющих отношения к проверкам, на ознакомление со всеми служебными 

актами, а в случае установления уголовно-наказуемых фактов коррупции – направлять 

материалы в полицию либо прокуратуру для расследования. 

В Германии имеется Федеральная Программа по борьбе с коррупцией. Она 

называется “Концепция предупреждения и противодействия коррупции”. 

Коррупционные составы преступлений более детально разработаны в УК ФРГ  в 

редакции 1987 г. Понятие должностного лица раскрыто в §11 (“Употребление терминов”) 

Общей части УК, согласно которого должностным лицом считается тот, кто: а) является 

чиновником или судьей; б) состоит в иных публично-правовых служебных отношениях, 

или в) иным образом призван к тому, чтобы осуществлять задачи публичного управления 

при каком-либо органе власти или другом учреждении или по его поручению. Сюда же 

относятся вообще лица, которые занимаются делами “публичного управления” в каком-

либо органе власти либо в учреждениях или объединениях, осуществляющих такие задачи 

[43]. Согласно ч.1 §331 УК ФРГ должностное лицо, требующее имущественной или иной 

выгоды либо принимающее такую выгоду или обещание ее в будущем за совершение 

какого-либо действия в настоящем или будущем, наказывается лишением свободы на срок 

до 2 лет  или штрафом. 

Значительно строже наказывается те же действия, совершенные судьей или 

третейским судьей, - они влекут за собой лишение свободы на срок от 1 года до 10 лет (ч.2 

§332 УК). 

Аналогично рассмотренным нормам об ответственности за получение взятки 

сконструированы и нормы об ответственности за дачу взятки: §333 УК регулирует 

ответственность за предложение взятки должностному лицу за совершение им законных 

действий, а §334 УК – за совершение действий, связанных с нарушением им своих 

служебных обязанностей.  

Из субъектов преступлений, наказание которым повышается в случае получения или 

предложения им взятки выделены только судьи и третейские судьи. 

В связи с принятием закона “О борьбе с коррупцией” от 13 августа 1997 года в 

уголовное законодательство ФРГ были внесены принципиальные изменения: 

-произошло расширение понятия должностного лица за счет включения в категорию 

должностных лиц не только государственных служащих, но и руководящих лиц 

коммерческих организаций и других хозяйствующих субъектов; 

-обвинение в даче взятки может быть предъявлено всей преступной группе, если не 

установлено конкретное лицо, передавшее взятку. Оказание периодических услуг или 

жертвование сумм денег для поддержания хорошего отношения с сотрудниками 

учреждения также признано противоправным; 
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-противоправными признаются пожертвования личного характера или 

общественному объединению (партии), в котором состоит данное лицо. Противоправны 

также пожертвования благотворительных организаций, направленные на обеспечение 

принятия нужных административных решений; 

- расширены пределы наказания за взяточничество (с 2 лет повышено до 3х, а 

взяточничество судей вместо 3х лет наказывается 5 годами лишения свободы. 

Новшеством закона является повышение так называемых “маленьких главных 

свидетелей” обвинения, согласно которым, служащему отстраненному от службы в 

дисциплинарном порядке, может быть обещано, по достижении им 65-летнего возраста, 

гарантированное ежемесячное содержание, если он принял меры к предотвращению 

преступлений, особенно предусмотренных §331 -335 УК, и активно содействовал органам 

расследования (Korruptionsbekampfung in der offentlichen Verwaltung / B. Kehrberg. 

Innenministerium des Landes Nordrhein – Westfalen . Dusseldoorf, 1999/ - S. 60-61.) 

В ФРГ независимо от конкретных специфических функций госслужащим вменено в 

обязанность исполнять свои задачи беспристрастно и справедливо. Госслужащий несет 

полную личную ответственность за правомерность своих действий по исполнению 

служебных обязанностей и ему для всякой иной работы, помимо службы, требуется 

предварительное разрешение высшей служебной инстанции. По истечении срока службы 

он должен держать в тайне сведения и факты, ставшие ему известными в процессе 

деятельности. Закон закрепляет обязанность госслужащего заявлять о ставших ему 

известными уголовно наказуемых деяниях. (Правовые меры борьбы с коррупцией: 

зарубежный опыт. Copyright 2003 by Mizaar mizaar@mail.ru) 

 В Италии в 1990 г. был принят Законом № 86, внесший значительные изменения о 

должностных преступлениях. В соответствии с этим законом, должностным лицом 

признается лицо, выполняющее законодательные, судебные либо административные 

функции, то есть такие функции, которые регламентированы нормами публичного права и 

постановлениями властей и для которых свойственны формирование и выражение воли 

публичной администрации, которые сопряжены с властными, надлежащим образом за-

веренными полномочиями. Кроме того, ответственными по статьям закона о должностных 

преступлениях являются также лица, исполняющие обязанности  должностного лица под 

любым титулом. Кроме этого, субъектом ответственности за должностные преступления 

являются лица, несущие службу общественной необходимости (ст.359 УК Италии). К ним 

относятся частные лица, которые занимаются адвокатской профессией или профессией в 

области санитарной деятельности, а также любой другой профессии, занятие которой без 

специального разрешения государства запрещено, частные лица, выполняющие функцию, 

определенную как функцию общественной необходимости в нормативном акте, изданном 

публичной администрацией.  

Согласно ст. 317 УК вымогательство взятки имеет место, когда должностное лицо 

либо исполняющий обязанности должностного лица, злоупотребляя своей должностью 

или своими полномочиями, принуждает или побуждает кого-либо дать или пообещать ему 

или третьему лицу незаслуженные деньги или другие выгоды. Такое деяние наказывается 

лишением свободы на срок от 4 до 12 лет. 

Вымогательство взятки характеризуется злоупотреблением служебным положением 

со стороны должностного лица, незаконностью его притязаний и оказанием психического 

давления на частное лицо. Если при получении взятки субъекты договариваются 

добровольно и проявляют взаимную заинтересованность, то при вымогательстве взятки 

отсутствуют паритетность. Ответственность должностного лица повышается, если оно 

обладает особым статусом. 

В Японии отсутствует единый кодифицированный акт, направленный на борьбу с 

коррупцией. Нормы антикоррупционного характера содержатся во многих национальных 

законах, где особое значение придаётся запретам в отношении политиков, 

государственных и муниципальных служащих.  
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Японский законодатель устанавливает строгие ограничения финансирования 

избирательных кампаний, партий и иных политических организаций, вводит жестко 

регламентированный порядок осуществления пожертвований в пользу кандидатов на 

выборах, политических фондов, устанавливает порядок отчетности по поступающим к 

ним и расходуемым ими средствам. Нарушение положений закона влечёт применение 

санкций, распространяющих своё действие на ответственные лица как представляющей, 

так и получающей политические пожертвования стороны, а также и на посредников 

между ними.  

В Японии, как и во многих странах, одним из главнейших направлений борьбы с 

коррупцией является кадровая политика. Работать на государственной службе в Японии 

очень почетно и престижно. Стержнем японской системы подготовки государственных 

служащих является: система пожизненного найма; система кадровой ротации; система 

репутации; система подготовки на рабочем месте и система оплаты труда. Все вместе 

формируют надежную мотивационную среду – заинтересованность в высокой 

результативности труда.  

Большое внимание японский законодатель уделяет этичному поведению политиков 

и служащих. С апреля 2000 г. в стране действует Закон “Об этике государственных 

служащих”, а также утверждённые правительственным указом этические правила 

государственного служащего и нормы административных наказаний за их нарушение. В 

этических правилах государственного служащего даются развёрнутое определение 

“заинтересованного лица” и подробный перечень неэтичных действий, что исключает 

произвольное толкование требований закона.  

В Японии с апреля 2001 г. действует Закон  "О раскрытии информации". Этот акт 

гарантирует гражданам право на доступ к официальной информации, имеющейся у 

правительственных учреждений, и возможность подать апелляцию в Совет по контролю 

за раскрытием информации в том случае, если правительство решит не раскрывать 

определённую информацию. Эти условия позволили общественным группам разоблачить 

несколько случаев коррупции. 

Изложенное свидетельствует, что в Японии приоритетными в сфере борьбы с 

коррупцией оказались:  

- меры политической экономии (подотчётность политического руководства, реформа 

финансирования политических партий и кампаний);  

- реформа государственной службы (достойная оплата труда, система стимулов, 

принцип меритократии);  

-обеспечение гражданских свобод (система социально-правового контроля и 

морального воздействия на политиков со стороны гражданского общества). 

Высокий уровень правосознания японского общества во многом объясняется 

повседневной практикой обращения японцев к правовым реалиям, широким 

распространением юридического образования и юридической литературы, высоким 

уровнем общей культуры граждан и т.п. 

Заслуживает опыт работы в Нидерландах. Система борьбы с коррупцией в этой 

стране включает, в частности, следующие ключевые процедурные и институциональные 

меры. 

- Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции и 

обсуждение последствий – наказаний за коррупционные действия. 

- Система мониторинга возможных точек возникновения коррупционных действий в 

государственных и общественных организациях, и строгого контроля за деятельностью 

лиц, находящихся в этих точках.  

- Создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указанием их 

ответственности за нарушение должностной этики, включая коррупцию. Система подбора 

лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции. 
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- Система наказаний за коррупционные действия, при этом основной мерой является 

запрещение работать в государственных организациях и потеря всех социальных льгот, 

которые предоставляет государственная служба. Шкала наказаний включает в себя также 

штрафы и временное отстранение от исполнения обязанностей. 

-  Система поощрений позитивных действий должностных лиц, направленная на то, 

чтобы чиновнику было выгодно и в материальном плане, и в моральном вести себя честно 

и эффективно. 

-  Создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией типа 

специальной полиции, обладающей значительными полномочиями по выявлению случаев 

коррупции. 

- Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не затрагивают 

систему национальной безопасности, в обязательном порядке становятся доступными для 

общественности. 

- Чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции, 

и эта информация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних 

дел и юстиции. 

- В борьбе с коррупцией большую роль играют средства массовой информации, 

которые обнародуют случаи коррупции и часто проводят независимые расследования. 

Израиль является одной из достаточно свободных от коррупции стран. 

Антикоррупционная атмосфера в стране обеспечивается, наряду с аналогичными мерами, 

применяемыми в Нидерландах, системой “определённого дублирования мониторинга” за 

возможными коррупционными действиями. Он осуществляется правительственными 

организациями и специальными подразделениями полиции, ведомством Государственного 

контролёра, обладающего независимостью от министерств и государственных ведомств, и 

общественными организациями. Эти организации исследуют возможные коррупционные 

точки, а в случае их обнаружения  информируют органы расследования. Причём 

полученная информация должна в обязательном порядке доводиться до общественности.  

На управление по борьбе с коррупцией, входящее в Администрацию премьер-

министра, возложена также обязанность постоянно обучать чиновников предотвращению 

возможных коррупционных действий и координировать работу различных 

внутриведомственных служб по борьбе за чистоту государственных органов. 

Важную роль играют средства массовой информации. В Израиле, в силу 

значительных социальных льгот для чиновников и безжалостного их наказания при 

обнаружении коррупции, низовая коррупция практически отсутствует. Доведённых до 

суда коррупционных преступлений в Израиле не более 5%, тем не менее, репутация 

человека, замешанного в коррупционном скандале, крайне нежелательна.  

Одной из наименее коррумпированных стран в мире является Сингапур, 

экономический успех которого взаимосвязана с эффективной антикоррупционной 

политикой.  Главной идеей антикоррупционной политики Сингапура является то, что в 

стране минимизированы или исключены условия, создающие условия способствующие 

совершению коррумпированных действий. Существует целый ряд антикоррупционных 

принципов: 

1) оплата труда государственных служащих согласно формуле, привязанной к 

средней заработной плате успешно работающих в частном секторе лиц;  

2) контролируемая ежегодная отчётность государственных должностных лиц об их 

имуществе, активах и долгах; прокурор вправе проверять любые банковские, акционерные 

и расчётные счета лиц, подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении коррупции;  

3) большая строгость в делах о коррупции именно в отношении 

высокопоставленных чиновников для поддержания морального авторитета неподкупных 

политических лидеров;  

4) ликвидация излишних административных барьеров для развития экономики. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2017 ж. 

 

42 

 

Центральным звеном антикоррупционной борьбы является постоянно действующий 

специализированный орган по борьбе с коррупцией - Бюро по расследованию случаев 

коррупции, обладающее политической и функциональной самостоятельностью. Этот 

независимый орган расследует и стремится предотвращать случаи коррупции в 

государственном и частном секторе экономики Сингапура, при этом в Акте о 

предотвращении коррупции коррупция точно квалифицированна с точки зрения 

различных форм “вознаграждения”. Бюро проверяет случаи злоупотреблений среди 

государственных чиновников и сообщает о них соответствующим органам для принятия 

необходимых мер в дисциплинарной области. Бюро изучает методы работы потенциально 

подверженных коррупции государственных органов с целью обнаружения возможных 

слабостей в системе управления. Если выясняется, что подобные пробелы могут привести 

к коррупции, Бюро рекомендует принятие соответствующих мер главам этих отделов. 

Интересен пример Южный Кореи.  Эталонным назвали новый закон Южной Кореи 

“О борьбе с коррупцией”, вступивший в силу с 1 января 2002 г., но уже получивший 

широкое международное признание. В соответствии с ним право начинать расследование 

о коррупции фактически предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны: 

комитет по аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный 

орган) обязан начать расследование обвинений по любому заявлению.  

В Сеуле с 1999 г. действует программа “OPEN” - онлайновая система контроля за 

рассмотрением заявлений граждан чиновниками городской администрации, которая 

произвела настоящую сенсацию  среди национальных антикоррупционных программ. Она 

явилась показателем реализованной политической воли на борьбу с коррупцией.  

Свободный доступ к информации о состоянии дела исключает необходимость 

личных контактов с чиновниками или предложения им взяток с целью ускорить 

завершение процесса принятия решения. “OPEN” путём исключения личного общения 

чиновников и граждан, как необходимого условия существования коррупции, выполняет 

основную свою задачу - предупреждение коррупционных деяний и восстановление 

доверия граждан к городской администрации. 

Анализ особенностей борьбы с коррупционными преступлениями в США, Франции, 

Германии, Японии, Сингапуре, Южной Кореи позволяет сформировать представление об 

основах передовой национальной антикоррупционной стратегии. Отдельные 

распространённые мнения, что коррупцию можно победить с помощью сильного 

государства и репрессий не находит подтверждения. Так, показательные расстрелы 

проворовавшихся чиновников в Китае не дают желаемых результатов.   

Стратегия противодействия коррупции должна дифференцироваться в зависимости 

от степени поражённости общества данным явлением, отсюда и разнообразные 

механизмы воздействия на коррупцию в разных странах.  

Демократический режим хоть и не гарантирует свободу от коррупции, но 

обеспечивает больше возможностей для борьбы с ней, поскольку свобода слова и 

политическое многообразие позволяет прессе контролировать государственных 

чиновников и разоблачать коррупцию, несмотря на занимаемые им высокие должности. 

Кроме того, гражданское  общество, как институт присущий демократическому режиму, 

способно повысить эффективность деятельности различных независимых комиссий по 

борьбе с коррупцией.  

Основой фундамента успешной национальной антикоррупционной политики в 

наиболее благополучных странах является сильная политическая воля высшего 

руководства государства и сформированная на её основе единая государственная 

политика в области борьбы с коррупцией, а также разработанный комплекс мер 

политического, экономического, социального и правового характера.  

Важным условием успехов является социальный контроль со стороны гражданского 

общества за всей системой государственного администрирования и создание атмосферы 
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прозрачности и возможности привлечения к строгой ответственности лиц, допустивших 

нарушение антикоррупционного законодательства.  

И главным фактором должна быть строгая подотчётность лиц, наделённых 

властными полномочиями, перед независимым органом, осуществляющим контроль за 

деятельностью лиц, осуществляющих государственные функций  независимо от их 

занимаемого положения в государственной структуре.  

В связи с тем, что предотвращение коррупции является проблемой международного 

масштаба значительное внимание к нему уделяет Организация Объединённых Наций.  

Согласно программе ООН, целью любой национальной программы состоит в том, 

чтобы, во-первых, повысить риск и издержки коррумпированности; во-вторых, создать 

такую атмосферу неподкупности, которая изменила бы правила игры и поведение её 

участников, в-третьих, обеспечить в конечном счёте соблюдение законности. В частности, 

в рамках программы разрабатываются механизмы, содействующие большей прозрачности 

и отчётности в области государственных закупок и международных коммерческих сделок. 

Реагируя на проблемы, которые вызывает коррупция, ООН принимает 

соответствующие документы в этой сфере. В 1990 г. была принята специальная 

резолюция “Коррупция в сфере государственного управления”. В 1996 г. появилась 

резолюция “Борьба с коррупцией”, которая призывает внимательно рассмотреть 

проблемы, связанные с международными аспектами коррупции, особенно в отношении 

международной экономической деятельности, осуществляемой корпоративными 

организациями. В этой связи так же известна Декларация ООН  “О борьбе с коррупцией и 

взяточничеством в международных коммерческих операциях” 1996 г..  В рамках ООН 

принят “Международный кодекс поведения государственных должностных лиц” 

(приложение к резолюции 1996 г.), который предусматривает принципы деятельности 

государственных должностных лиц.  

Все вышеперечисленные документы носят рекомендательный характер и не могут 

решить имеющие проблемы, тем не менее, они играют важную роль в формировании 

норм международного права и способствуют совершенствованию национальной 

законодательной базы  по предотвращению коррупции. 

На сегодня ведущим всемирным общественным движением по противодействию 

коррупции является Трансперенси Интернэшнл. Оно создано в 1993 году и объединяет 

100 отделений по всему миру. Деятельность их координируется Международным 

Секретариатом, расположенным в Берлине (Германия). 

Трансперенси Интернэшнл ранжирует страны по оценкам степени 

распространенности коррупции среди государственных служащих и политиков путем 

составления Индекса восприятия коррупции. Индекс Восприятия Коррупции представляет 

собой своеобразный “опрос опросов”, основанный на данных многочисленных опросов 

экспертов, касающихся их оценок уровня коррупции в государственных секторах 163 

стран мира (в мире существует более 200 независимых государств). ИВК основан только 

на восприятии коррупции, потому что фактические материалы (объем взяток, количество 

судебных дел) скорее являются показателями качества работы правоохранительных 

органов или СМИ. Поэтому единственным строгим методом сбора сравнительных данных 

является обращение к опыту и мнениях тех, кто непосредственно сталкивается с реальной 

коррупцией в той или стране.  

Трансперенси Интернэшнл активно работает над обеспечением публичной 

осведомленности о рассматриваемой проблеме (в частности, путём создания ежегодных 

выпусков  Индекса Восприятия Коррупции) с тем, чтобы усилить антикоррупционную 

настроенность обществ всего мира, создать атмосферу нетерпимости к коррупции. 

В частности, рекомендует принимать кодексы антикоррупционной этики, которыми 

должны руководствоваться члены профессиональных ассоциаций; проводить в жизнь 

широкие профессиональные программы: вводить юридические или профессиональные 

санкции против специалистов в области юриспруденции, финансов и бухгалтерского 
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учета, способствующих коррупции; уделять более тщательное внимание той роли, 

которую играют в распространении коррупции недостаточно прозрачные финансовые 

центры. 

К сожалению, существующие международно-правовые антикоррупционные акты 

пока не могут служит глобальной антикоррупционной стратегией. Отсутствует 

общепризнанного, общеприемлемого понятия коррупции. Требуется единый принцип 

осуществления государствами своей юрисдикции в случаях международной 

транснациональной коррупции. В этом направлении достижение целей эффективной 

глобальной политики борьбы с коррупцией возможно через Конвенцию ООН против 

коррупции, которая позволит выработать универсальный международно-правовой 

документ и на основе его усовершенствовать национальные антикоррупционные 

законодательства. 

Мировое сообщество понимает, что транснациональность коррупции на 

современном этапе обязывает принятия глобальных мер для нейтрализации угрозы, 

которую она представляет для безопасности стран. 

Именно поэтому лидеры “Группы восьми” (Санкт-Петербург) 16 июля 2006 года 

по итогам саммита признали, что коррупция угрожает глобальной безопасности и 

стабильности, открытым рынкам и свободной торговле, экономическому процветанию и 

обеспечению правопорядка. Коррупция способствует распространению организованной 

преступности и терроризма, подрывает доверие общества к правительству и 

дестабилизирует экономику. Она может препятствовать иностранным инвестициям, 

сдерживать экономический рост и устойчивое развитие, а также расшатывать правовой и 

судебной системы. 

“Группы восьми” обязались принимать необходимые меры в соответствии с 

национальными законами, с тем чтобы отказывать в выдаче разрешений на въезд и 

предоставлении убежища чиновникам, виновным в коррупции, строго следить за 

соблюдением законодательства в сфере борьбы со взяточничеством и ввести в действие 

процедуры и контрольные механизмы для более строго применения принципа должной 

осмотрительности в отношении счетов “политически значимых персон”. Они подтвердили 

свои обязательства по применению рекомендации ФАТФ, Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН против коррупции. 

(Борьба с коррупцией на высоком уровне /журнал “К обществу без коррупции 2006, №2  

с.2) 

Как и во многих странах в Республике Казахстан одним из важнейших 

приоритетных направлений государственной политики с момента приобретения 

независимости остается борьба с коррупционными правонарушениями и преступлениями. 

Значимым событием в борьбе с коррупцией стала ратификация нашей страной 

Конвенцией ООН против коррупции и с учетом ее требований – разработка нового закона, 

дополнившего вопросы борьбы с коррупцией и приблизившего Казахстан к 

международным стандартам ведения борьбы с этим социальным злом.В то же время есть 

слабые стороны и угрозы, к которым относится высокий уровень распространения 

коррупции и доли теневого сектора экономики, недостаточный рост правовой культуры 

населения и мер по обеспечению прозрачности деятельности государственных структур.  

Давно назрела необходимость присоединения и ратификации основополагающих 

международных документов - международных конвенций «Об уголовной ответственности 

за коррупцию» (Страсбург, 27 января 1999 г.), «Гражданско-правовой ответственности за 

коррупцию» (Страсбург, 4 ноября 1999 г.). 

Указанные Конвенции обязывает стран-участниц квалифицировать в качестве 

уголовных преступлений, в соответствии со своим национальным законодательством, 

такие деяния, как активный и пассивный подкуп широкого круга собственных 

государственных и иностранных должностных лиц. Участники Конвенции обязуются 

принимать законодательные и иные меры, дающие все основания осуществлять 
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конфискацию или иным образом изымать орудия совершения уголовных преступлений и 

доходы от них. 

Анализ зарубежного опыта законотворчества в сфере борьбы с коррупцией 

позволяет в известном смысле облегчить аналогичный процесс в собственной стране. 

Именно такой подход был избран отечественным законодателем при разработке 

антикоррупционного законодательства, в частности Закона «О борьбе с коррупцией».  

В заключение хотелось бы отметить, что в соответствии с Концепцией правовой 

политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года утвержденная Указом 

Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым от 24 августа 2009 года, 

продолжается работа по приведению национального законодательства в соответствие с 

принятыми международными обязательствами и международными стандартами»  

Внесение предлагаемых Агентством РК по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью изменений в законодательство Республики Казахстан 

призвано реализовать положения, указанные в Концепции правовой политики, и сыграет 

важную роль в предупреждении коррупции, совершенствовании правовой базы 

Республики Казахстан. 
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Summary 

The article deals with international legal experience in combating corruption. 
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Мақалада мұсылмандық құқық пен шариғаттың байланысы және ерекшеліктері 

сипатталған. 

Түйін сөздер: Мұсылмандық құқық, Құран, шариғат, құқық, заңгер.  

 

Мұсылман құқығы — дүниежүзілік құқықтық мәдениеттің бөлігі болып 

табылатын,  қазіргі кездің өзіндік құқықтық жүйесі. Мұсылман құқығы шариғаттың бір 
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бөлігі ретінде пайда болды. Шариғат — бұл адамдарға арналған міндетті нормалардың 

жиынтығы.Бұл түсінік кең мағынада да, құқықтық мағынада да қолданылады, діни немесе 

құқықтық жүйе элементі ретінде қарастырылады, немесе екі жүйенің құрамына да 

қосылады.  Ғалымдардың мұсылман құқығында және оның анализі кезінде кең 

қолданылатын «шариғат», «муамалат», «фикх» деген ұғымдардың ара қатынасына да 

қатысты пікірлері әр түрлі. Сонымен қатар айтылған ұғымдардың мағыналық аясын 

айқындау, құқықтық феномен ретіндегі мұсылман құқығын түсінуге, оның қайнар 

көздерінің, өзіндік ерекшеліктерінің, даму перспективаларының мәселелерін шешуге, 

сондай-ақ шариғатты немесе фикхты құқық қайнар көзі деп бекітуші, қазіргі кезгі 

заңнаманы талқылауға тікелей байланыста [1]. 

Мұсылман құқығының жүйесі басқа құқықтық жүйелерден қайнар көздерінің, 

құрылымының, терминдерінің,  құрылысының  өзіндігімен,  қайталанбастығымен,  норма  

түсінігімен   ерекшеленеді. 

Егер еуропалық заңгерлер құқық нормасы ретінде нақты бір тарихи құқық 

шығарушының ережесін түсінсе, ал ислам заңгерлері құқық нормасын Алланың мұсылман 

қауымына жіберген ережесі деп біледі. Бұл ереже логикалық қорытындыларға емес, 

иррационалдық, діни догмаларға, сенімге негізделеді. Сондықтан оны өзгертуге, күшін 

жоюға, түзетуге болмайды, ол даусыз және абсолютті, міндетті түрде орындалуға тиісті. 

Мұсылман құқығы нормаларының ерекше әлеуметтік, догматикалық табиғаты әрекет 

етеуші қоғамдық қатынастарға бейімделуінің ерекше тәсілдерін қажет етеді. Мұсылман 

құқығы ғылымы орта ғасырда пайда болып, тұрақтанған, бұл осы құқықтың кейбір 

ерекшеліктерін түсіндіреді: кейбір институттардың архаикалық сипаты, жүйелеудің 

болмауы және оның казуистикалығы [4]. 

Мұсылман құқығының нормасы құрылымы бойынша да еуропалық құқықтық 

жүйелердің нормаларынан ерекшеленеді. Олар әдетте белгілі бір құқық беруші немесе 

тыйым салушы болып табылмайды. Олардың негізінде, діни табиғатына сәйкес, белгілі 

бір әрекетті орындау міндеті, борышы жатыр [5]. 

Мұсылман құқығы — ислам дінінің бір бөлігі. Бұл дін, біріншіден, догмаларды 

және мұсылман адамның сенімін қамтиды, екіншіден, шариғат мұсылман нені жасап, нені 

жасамау керектігін көрсететін ережелерді бекітеді. Шариғат аудармасында «жол, бағыт» 

және мұсылман құқығы деп аталады. Бұл құқық мұсылманның дінге сәйкес жүріп-тұру 

ережелерін бекітеді, бірақ оның басқа мұсылмандарға қатысты (азаматтық міндеттемелер, 

кедейлерге қайыр-садақа беру) және құдайға қатысты міндеттемелерін (намаз, ораза т.б.) 

ажыратпайды. Дегенмен мұсылман заңгерлері индивид пен құдай құқықтарын дәл 

ажыратады. 

Шариғат адам міндеттерінің идеясына негізделгенмен, онда құқық түсінігіне де 

орын бөлінген. Бұл, бір жағынан, міндеттердің белгілі шегінің болуымен түсіндіріледі, бір 

жағынан, индивидтің танылған нақтыланған құқықтарының болуымен түсіндіріледі. Бұл 

құқықтарды сыйламау мұсылман сотымен салынатын санкцияға әкеледі. Мұсылман 

құқығының негізінің құрылымы құдіретті сипатта ғана емес (Құран, сүннет). Теолог-

құқықтанушылармен ғасырлар бойы көлемді доктрина жасалған. Бұл құқық мұсылмандар 

арасында ғана қолдануға жатады; бұл құқық негізделетін діни қағида екі жақтың бірі 

мұсылман болмаса іске аспайды. 

Шариғат ешқашан мұсылманның ішкі дүниесін, оның діни ұятын құрайтын 

догмалық және культтік сұрақтарды ғана қамтыған жоқ. Шариғатта күнделікті өмір 

мәселелеріне, мұсылмандардың өздерінің арасындағы, билікпен, басқа дін өкілдерімен 

қарым-қатынастағы мінез-құлықтырына да аз емес, мүмкін, тіпті көбірек мән берілген. 

Шариғаттың мазмұны мұсылмандық ойдың әр түрлі ағымдарымен және 

мұсылмандық- құқықтық мектептермен әр түрлі түсіндіріледі. Басымдыққа, шариғатты 

негізгі үш бөлікке — діни догматикаға, исламдық этикаға және тәжірибелік нормаларға 

бөлетін көзқарас ие. Тәжірибелік нормалар өз кезегінде культтік, яғни діни міндеттерді 

атқарудың тәртібін орнататын, нормаларға және мұсылмандардың мінез-құлқының қалған 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2017 ж. 

 

47 

 

жақтарын, соның ішінде дүниелік қатынастарды реттейтін нормаларға бөлінеді. Бұл 

жердегі айтып өтерлік жайт, шариғаттық нормалық жағы исламдық догматика мен 

этикасына жай ғана қосымша емес, оның маңызды бөлігі, негізі болып табылады. Тіпті 

кейбір беделді зерттеушілер шариғатта теология құқыққа қатысты бағыныштық сипатта 

болады деп айтады [6; 6]. 

Шариғатты нормативтік жүйе ретінде қарастыру, ол өмірдің барлық жағдайын 

реттейтін дайын нормаларды және өмірлік кез келеген жағдайда қолдануға болатын нақты 

мінез-құлық ережелерін қамтиды ма деген сұрақ туындатады. Осы мәселеге қатысты 

көптеген көзқарастардың ішінде негізгі екеуін айтуға болады. Біріншісіне сәйкес 

шариғатта барлық сұраққа жауаптар және өмірлік кез келген жағдайға қатысты дайын 

мінез-құлық ережелері бар. Яғни, бұл көзқарас бойынша, шариғат — бұл 

мұсылмандардың өмірін толықтай реттейтін нормалардың әмбебап жүйесі. 

Бұл көзқарастармен исламдық ғалымдардың барлығы келіспейді. Олардың айтуы 

бойынша, шариғаттың нормалық жағы бірнеше әр түрлі ережелерден құралады. 

Біріншісіне анық мәнге ие және бір жақты түсінілетін Құран мен сүннеттің ережелері 

жатады. Олардың ішінен мұсылмандардың діни міндеттерін орындауға қатысты нақты 

ережелерді табуға болады, ал адамдардың қарым- қатынастарын реттейтін нақты 

нормалар азырақ (неке, отбасы және мұра қалдыру сұрақтарын қоспағанда). Бұл ережелер 

діни сипатқа ие және олардың көбісін орындау, мұсылмандардың діни мәртебесінің бір 

бөлігін құрай отырып, оларға міндетті болып табылады. Бұған делел ретінде кейбір 

елдерде ар-ождан бостандығын мұсылмандарға тек олардың діни міндеттерін кедергісіз 

орындауларына құқығы ретінде ғана емес, сонымен қатар неке-отбасы қатынастарында 

шариғат нормаларын сақтау құқығы деп түсіндірілетіндігін айтуға болады. 

Исламдық құқықтық сананың бұндай ерекшелігі мұсылман құқығына да сыртқы  

діни сипат беріп отырды. Мұсылман құқығының шариғатқа негізделуі оның 

заңдылығының негізгі  талабы болып табылады. Мұсылман құқығының шариғатпен 

байланысы мен діни негізделуі оған мұсылмандардың алдында бедел береді, себебі 

мұсылмандар оны діннің негізгі қағидаларының көрінісі деп қабылдайды. 

Мұсылман құқығына, басқа құқықтық жүйелер сияқты, құқықтың негізгі үш 

көрінісінің — норманың, құқықтық сананың және мінез-құлықтың өзара байланысының 

ерекшелігі тән. Мұсылман құқығы олардың өзара айырықша жақындылығымен 

ерекшеленеді. Яғни құқықтық норма мұсылмандармен олардың әділдік пен тиістілік 

туралы ойларының көрінісі  ретінде қабылданып, және бұл олардың мінез-құлықтарының 

ондай ережеге бағынатындығын білдіреді. Бұл үштіктің ішінде құқықтық сана басым 

рольге ие, және оның жоғарғы деңгейі болып табылатын доктрина құқықтың негізгі 

қайнар көзі болып табылады. 

Сонымен, шариғат пен мұсылман құқығын шатастыруға болмайды. Себебі «құдай 

заңы» деп аталатын шариғат — құқықтық емес, жалпы алғанда діни құбылыс. Ол дінмен 

исламдық құқықтық сана арқылы байланысатын, мұсылман құқығы үшін жалпы 

дүниетанымдық негіз болып табылады. Дін, доктрина мен құқықтың байланысын 

келесідей көрсетуге болады: діни ережелер болып табылатын Құран мен сүннет мұсылман 

құқығының басты қайнар көзі болып табылатын доктринаның негізі — шариғаттың 

мазмұны мен қайнар көздерін құрайды. 

Мұсылман құқығы сонымен қатар доктринамен құрастырылған нормалары мен 

қағидаларының тәжірибе жүзінде қолданылуының шамасында позитивтік құқық болып 

табылады. Сондай-ақ доктринаның өзі ғасырлар бойы позитивтік құқықтың басты қайнар 

көзі болып табылады. ХІХ ғасырдан бастап бұл нормалар мен қағидалар заңнамаға жиілеп 

қосыла бастады, яғни олардың кодификациясы жүрді. Қазіргі заманда мұсылман құқығы 

басқа құқықтық мәдениеттермен тығыз байланыста қарым-қатынасқа түсуде. 

Сонымен, мұсылман құқығы шариғаттың синонимі емес деген қорытынды жасауға 

болады. Шариғат Құран мен сүннеттің адамдарға арналған ережелерін құрайды, ал 

мұсылман құқығы тек қана доктринамен құрастырылған және құқықтың талаптарына 
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жауап беретін нормалар мен қағидалар жатады. Шариғат жалпы алғанда жекелеген 

құқықтық бастауларды табуға болатын діни құбылыс. Ал мұсылман құқығы — діни 

құқықтық санаға негізделген, басымдығында құқықтық феномен [6; 17]. 

Әрине, шариғат пен мұсылман құқығының арасын ажыратуды абсолюттеуге 

болмайды, себебі бұл екі құбылыс бір-бірінсіз әрекет ете алмайды. Шариғат өзінің кең 

мағынасында доктринамен шығарылған шешімдерін, оның ішінде мазмұны бойынша 

құқықтықтарын да қамтиды. Бұл жердегі айтып кетерлік жайт, жалпы құқықтық қағидалар 

мұсылман заңгерлерінің шығармашылығының нәтижесі болғанымен, шариғаттың бөлігі 

деп танылады. Соның нәтижесінде шариғат мұсылмандық- құқықтық мәдениеттің 

жетістіктерімен толығады. 

Көптеген ғалымдар шариғатты негіз ретінде, мұсылмандардың мінез-құлқы 

ережелерінің қайнар көзі, исламдық өмір салтының жалпы ілімі ретінде қарастырылады. 

Бұндай көзқарас шариғат негізінде кез келген сұраққа жауап бермейтіндігін, бірақ оларды 

іздестіруге қажеттінің барлығын қамтитындығын білдіреді. Яғни шариғат мұсылмандарды 

біріктіретін, ортақ бағыт-бағдар беретін және исламның өркениет ретіндегі 

мызғымастығының кепілдігі болатын константаның роліне ие. 
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Резюме  

В этой статье рассматриваются сходство шариата и мусыльманского права. 

 

Summary 

This statement is dedicated to similarityshariyat and islamic law. 
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Нур Әд-дин Әбу Әл-Қасым Махмуд ибн Имад Әд-дин Занги (1118 –1174). Лақабаты 

– Нур Әд-дин (діннің нұры). Селжүктер әулетінен шыққан Халебтегі атабек (басшы) 

және Дамасктың әмірі. Билік еткен жылдар 1146-1174ж. 

Тірек сөздер: Нур Әд-дин ,Имад Әд-дин, Сайф Әд-дин Ғазидһ, Египет, сұлтан, Муин 

ад-Дин, Иерусалим, Бейт аз-Закат, крес жорығы, Ибн Асир Салах әд-Дин. 

 

511 хижри жылы 17 шәууәл айында дүниеге келген. Имад Әд-дин Зангидің Сайф Әд-

дин Ғазидан кейінгі екінші ұлы. Имад Әд-дин ұлдарына адамгершілік, татулық сияқты 
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құндылықтарды үйрете білді. Барлығы дін жолындағы соғысатын өжет, батыр бір-бірінен 

ерекше тұлға бола білді. 

Занги қайтыс болғаннан кейін мемлекет екі бөлінді, яғни Алеппоны Нур ад-Дином 

Махмуд, Мосулды Сайф ад-Дином Гази басқарды. [1;44 бет] Нұр Әд-дин  ақпан айында 

1118 жылы, Иерусалим құлағаннан жиырма жылдан кейін дүниеге келген. Ол бойы ұзын, 

қараторы, дене бітімі жақсы, сирек сақалы болатын. 1148 жылы Муин ад-Дина Аназдың 

қызына үйленген. Нұр Әд-дин Имад Әд-дин Зангидің ерекше атағы шыққан ұлы болған. 

28 жыл ішінде мықты әскер жинап және ислам тууының астына Шам басшыларын жинап 

және өзара алауыздықты жоя білді. Кресшілермен соғыс Нұр әд-диннің негізгі саясаты 

кресшілермен соғыс болды. Сонмен қатар кресшілермен соғыс исламның аса құрметті 

жерлерін алу ұранымен соғысқан. Тарихшы Ибн Асир: «Алдыңғы сұлтандардың 

өмірбаянын оқыдым,тек бірінші халифтардан және Омар ибн Әбдулазизден кейін 

діндарлығы жағынан және мейірімділігі  жағынан Нұр Әд-дин сияқты ешбір сұлтан 

болған жоқ». Нұр әд-Дин сирек кездесетін сипатқа ие болған. әртүрлі дарыны болған, 

сонымен қатар өзінің тегіне, лауазымына қарамастан қарапайым болған. Сонымен қоса ол 

тақуалығымен ерекшеленетін болған және Пайғамбарымыздың (Аллахтың игілігі мен 

сәлемі болсын) сүнетіне еруге ұмтылған. Аллах елшісінің (Аллахтың игілігі мен сәлемі 

болсын) тақуа сахабаларының өміріне еліктеген. Нұр Әд-дин түнгі намаздан кейін 

ұйықтауға жатып, кейін түннің ортасында ұйқыдан тұрып, таңғы намазға дейін Аллахқа 

құлшылық жасаған. Ол жиі ораза ұстауға талпынған, сонымен қатар діни ілімдерді 

әрдайым оқып және шариғи заңдар жинақтарын оқып ізденген. Ол ханафи мазхабында 

болғаны айтылады.  Ол шариғи құқықтық мектепте Абу Ханифа мазхабындағы құқық 

тану ретінде танылған. 

Нұр Әд-дин Занки жастайынан білімге деген қызығушылық танытып және ғылымға 

аса мән берген. Дегенмен оның барлық өмірі дерлік соғыспен өтсе де, ол Шариғм ілімді 

терең үйренген және хадисті жақсы жетік білген. Оның жиналысында әрқашан шариғи 

ғалымдар және аскет ғалымдар (аскет, тақуа адамдар) қатысқан. Ол ғалымдарға үлкен 

құрметпен қарап, әрдайым  олардың кеңестерін тыңдап отырған. Тіптен өз жетістіктері 

ғалымдарға, тақуа адамдарға құрмет көрсеткен нәтижесі деп санаған. [2; 173 бет] 

Көптеген тарихшылар Нұр әд-Динді адамгершілігі мол және әділ басшы ретінде 

сипаттаған. «Аллах күш сыйлаған...бірақ ол билік еткен тұсында мейірімді де қаталда 

болып дегенінне көндірген.  Нұр әд-Дин отырған отырыста ешқандай жаман сөз 

естілмейтін, ғылыми және діни тақырыпта сөз қозғағанды, әрі соғыс мәселелерін 

талқылағанды аттық көрді. Ол өзі үшін бой алдырмаған алдырмаған, тек дін үшін 

ашуланған кезеңдері болған және дүниелік қызықтарға әуес болмаған. Ол қарапайым 

тақуа, дүниеге қызықпайтын, дүние жинамайтын, материалдық тұрғыдан кедей, 

қарапайым тақуа адам болған және мұқтажтарға қайырымдылық жасағанда өте 

жомарттықты көрсеткен. Оған бір мұқтаж әйел келіп көмек сұрағанда, НұрӘд-дин 

Хомстағы үш дүкенін беріп жіберген және Ол әйелге «Менде осыдан басқа менің қолымда 

ештеңе қалған жоқ тек басқа мұсылмандарда бар байлығым бар (иман) оған мен 

жауаптымын оны жұмсап сен үшін тозаққа түскім келмейді» деп айтқан. 

Бір күні шейхтардың бірі, абыройлы ғалым  Кутбуддин Нейсабури оған: «Алла үшін 

басыңды қауіпке апарма! Егер сен соғыс алаңында қайтыс болсаң, қарсы тұратын 

мұсылман қалмайды.» Нұр әд-Дин: «Оған осындай сөз айтатын Махмуд деген кім? Аллах 

мен туылмас алдын елді сақтады емес пе?» деп жауап берген. 

Ақылды және айбынды әсерге ие болған Нұр Әд-диннің құрметіне Аббаситтік халиф 

Бағдат қаласындағы мешіттерге хутба уақытында мақтаулар айтуды бұйырған. Айтап 

айтқанда ол келесідей болған: «Йа Аллах әділ басшыны, білікті сұлтанды, тақуа құлды, 

ұлт мақтанышы, шекара қарауылы қайратты батырды, ислам тірегімен және қылышпен 

қаруланған Нұр Әд-динді сақтай гөр. Жарты мемлекетті және оның тірегі болған, халифат 

таңдаулысы, оның мақтанышы, ең зор қуанышы. Батыс пен Шығыс басшыларының 

мырзасы, әлемде әділеттілікті жандандырған, залымдардан зәбір көргендердің 
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қорғанышы, елдердің жеңімпазы, мүміндердің әмірі (Амир аль-Муминин) ... Аллах сенің 

құлың Зангидың ұлы Махмудты тура жолға сала гөр» Нұр Әд-дин әділ билік жүргізуді 

және шариғи заңдарды қолдануға ұмтылған. Ол «Мен қасымдағылардың әлде біреуі 

болса, қандайда бір қайғы болған болса оны менен жасырмауды бұйырамын» деп айтқан. 

Нұр Әд-динның саясаты ислам бірлігі ұраны астында жерлерді біріктіруге 

бағытталған, мұсылман қанын  төкпеуге тырысқан. Тек басқа шара болмаған жағдайда  

кресшілерге қарсы соғысу мақсатында қатаңдыққа барған. 1151 жылы Дамаск басшысы 

кресшілермен одақ құрған кезде, Нұр Әд-дин шамасы келгенше ол басшылардың 

мұсылмандардан құралған әскерімен ашық шайқасқа түсуден жалтарған. Нұр Әд-дин ол 

әміршілерге бет бұрып «Мұсылмандар бір-бірін өлтіретіндей ешқандай мұқтаждық жоқ... 

Бүгін мен пұтқа табынушылырға қарсы күресте күшімізді біріктіруге шақырамын. Деген 

Ибн Касир «Бидаяту уә нихая» кітабында шейх Умар аль-Мула жайлы жазады: «Ол 

Аллахты танушылардың қатарынан болған. Ғалымдар және басқарушылар оған келіп 

кеңестер алатын болған. Әр жылда Пайғамбарымыздың (Аллахтың игілігі мен сәлемі 

болсын) туған күнінде жиналыс өткізіп, пайғамбарымызға (Аллахтың игілігі мен сәлемі 

болсын) мақтаулар айтатын болған. Нұр Әд-дин Занки шынайы оларды жақсы көріп, 

олардан кеңестер алып және хат жазысып тұрған. [3;19 бет] 

Нұр Әд-Дин шариғат сотына және мұсылман ғалымдарына құрметпен қарайтыны 

белгілі. Бір күні ол сот шақыртқаннан кейін сотқа келеді және сот оған құран  аятына сай 

соттың қандай-да болмасын шешіміне бойұсынуын айтқан. Ол соттың алдында келесі 

жолдарды айтқан: Шын мәнінде ол айтты, мұсылмандар Аллахқа және оның Елшісіне сот 

үшін шақырған болса, онда естідік және бойұсындық деп айтыңдар. Басқа уақытта сотқа 

оны күдікті ретінде шақырғанда, үлкен мемлекттің басшысы қарапайым адам ретінде 

келіп сот ісіне қатысқан. Алайда Нұр Әд-диннің кінәсі болмағаны бәріне мәлім болған, ол 

осылай заң алдында барлығы тең екенін көрсеткен. 

Нұр Әд-дин кресшілер экспансиясына қарсы тұру дәуірі  басталмай тұрып ол ислам 

идеологиясының потенциалын өте терең сезінген. Сондай-ақ ол «Біз жолды ұрылардан 

сақтауға тырысамыз, бірақ ол жолды өзіміз бұзып қоямыз... Біз өз сенімімізді керекті 

мөлшерде сақтай алмаймыз, иманымызды азайтатын нәрселерге керекті мөлшерде 

қарсылық көрсете алмаймыз» деп айтқан 

Мұсылмандардың қажеттіліктері және бейнеттері Нұр әд-Динді өте қатты 

алаңдататын. Ол мұсылмандар арасында бір-бірін қолдауды, көмектесуді қалаған, ондай 

жағдайларды барынша бекітуге тырысқан. Сондан-ақ ол өз бұйрықтарының орындалуын, 

қарапайым адамдардың өмірін жақсарту үшін қадағалап отырған. Атап айтқанда үлкен 

әлеуметтік жұмысты ұйымдастыруды, жетімдерге қамқорлық жасауды, кедейлерге 

көмектесуді, күйеулері соғыста немесе басқа да жағдайлармен қайтыс болған жесір 

әйелдерге көмектесу сияқты әлеуметтік шараларды жүзеге асырған. Жетімдерге арнап 

үйлер, ауруханалар, жолдар салдырған және тағыда басқа пайдалы шараларды орындаған. 

Нұр әд-Диннің кезінде жолдарды жасаған және шөлді аймақтарда тұратындарға жемісті 

жерлердің үлестерін таратып отырған. 

Осындай саясатымен Нұр әд-Дин халықтың махабатына ие болды. Бұл оған 

ешқандай таңқарарлық болған емес, өйткені ол билік халықпен бірге қарым-қатынаста 

болуына барынша күш-жігерін жұмсаған. Нұр әд-Диннің осындай талпынысы 

материалдық мүмкіндігі бар адамдардың және әмірлердің көңілдерін мұқтаж халыққа 

көмектесуге деген сезімдерін оята білді. Тіптен кейбіреулері Нұр әд-Диннен үлгі алып 

жетімдер үйін, мектептер және халыққа қажетті басқада нысандар салдырған. 

Бір жорықтарының алдында 559 хижри жылы Харима шайқасы ретінде белгілі 

болған, қарсыластарының күші әлдеқайда асып тұрған уақытында, Нұр Әд-дин аттан 

түсіп, сәждеге барып, Аллахқа дұға қылған. Аллах Тағала оған сыйлап, ол шайқаста он 

мыңнан астам кресшілердің көзін құртып, жартысын тұтқынға алған. Өзінің 

құлшылығында Нұр әд-Дин келесідей дұға қылған: «Йа Аллах, сенен өз дініңе жәрдем 

беруіңді сұраймын,  Махмудқа жәрдем беруіңді емес,  Махмуд деген ит ол кім, оған 
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жәрдем беретіндей» [4;  180-бет]  Бұл дұғаны тек Нұр әд-Диннің өзі ғана білген болатын, 

бірақ Аллах Тағала адамдардың білгенін қалаған. 

Елдің экономикасын күшейту үшін бірнеше түрлендірулер жасаған. Атап айтатын 

болсақ Бейт аз-Закат қаржылық жағдайдың жұмыстарын жүйелерін реттеп, түскен кірісті 

шариғатқа сай бөлуді реттеген. Онда сауданың елеулі өскені байқалды, өйткені ол ең 

маңызды сауда коммуникацияларын қауіпсіздендірді. Сонымен бірге ол сауданың 

дамуына айтарлықтай қиындық әкелетін салықтарды жоя білді. 

Нұр Әд-дин Үмметті рухани имандылыққа тәрбиелеуде және отан үшін, ислам үшін 

әр нәрсеге дайын болуға тәрбиелеуде аса үлкен мән берген. Нұр Әд-дин қарапайым 

халықтан, қарттарынан, мұқтаждар адамдарынан өз құлшылықтарында әрдайым Аллах 

Тағаладан исламның қасиетті жерін азат етуін тілеуді сұраған. Ол жеңіске жетуде 

тақуалық және осы адамдардың Аллахқа деген ықыласты құлшылықтары көмектесетінін 

айтқан. 

Нұр әд-Дин екінші крес жорығын күйретуде ең негізгі рөлді атқарды. Тарихта крес 

жорығының күйреген сәттерінің бірі,  кресшілердің әскери күштерінің әлсіреген сәттері 

және шығыста мұсылмандардың рухы көтерілген уақыттар болды. Сонымен қатар 

кресшілермен соғыс бұнымен тоқтаған емес, Иерумалимдік патшалықты жан-жақтан 

қоршауға алмайынша Нұр әд-Дин тоқтаған жоқ. 

1173 жылы Нұр әд-Дин Иерусалимді азат етуде соңғы шешуші кезеңге дайындала 

бастаған. Иерусалимдік патшалықты айналасын толықтай қоршауға алу мақсатында Салах 

әд-Динді Египетке әскери күшті қайта жасақтау үшін жібереді. Бірақ 1184 жылы 

мамырдың 10-шы күні Нұр әд-Дин қайтыс болады. Палестинаны азат етудегі ерекше 

жарқын кезеңнің басын өзімен бастаған күйде қайтыс болады. Нұр әд-Дин іс жүзінде 

Иерусалимді азат етуде Салах әд-Динге негізгі шарттарды дайындап берген.   

Нұр Әд-дин үлкен жерді басқарғанына қарамастан қарапайым өмір салтын ұстанған. 

Ол өз еңбегімен тапқан қаражатына күн көрген. Отбасын асырау үшін қазынадан тек ең 

төмен мөлшерде алып отырған. сол уақытта Әйелі бөлінген қаржының жетпейтіні туралы 

наразылығын айтқан кезде, Нұр Әд-дин ол қазына оған тиесілі емес екенін, тек қазынаны 

сақтаушы екенін айтқан. Кейін Хомс қаласында кішкентай үш дүкені барын айтып, оны 

әйеліне сыйға тартқан. 

Оның қарамағындағы барлық қалаларға оқу орындар, ауруханалар, жолаушыларға 

арналған тегін қонақ үйлер салғызған. Ол қалаларды күшетті және инфрақұрлымдарын 

дамытты. 

Тарихшы Изуддин бин Шадад тек Алеппо қаласының өзінде 54 медресе, оның 21 

шафиғи мазхабындағыларға, 22 ханафи мазхабындағыларға, үш малики және ханбали 

мазхабына арналып салынған. Сонымен қатар, хадисты оқытатын 8 орын салғызған.[5; 24-

бет] 

569 хижри жылы шәууәл айының басында Нұр Әд-дин Занки ауырып қалды және он 

бір бойы төсек тартып қалады. Шәууәл айының 11 күні 59 жасында өмірден өтеді. 

Дамасктағы үйінде жерлеген, кейін мәйітті Нұр Әд-дин салған Нурия медресесіне апарған, 

оның қабірі осы күнге дейін сол жерде орналасқан. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Хаяту амалия фм ‘ахди занкия  

2. әл-Бахир 173 бет Абдул Қадир Талимат 1964 ж, Каир 

3. Бидаяту уә нихая, Нур әд-Дин Махмуд 19 бет Лихафиз Имад әд-Дин Әби Фида 

Исмағил ибн Умар ибн Касир Қурайши әд-Димашқи. Тахқиқ Абдулла ибн Абду-Мухсин 

әт-Турки, Дәрул-Хижр, 1-б, 1419/1998ж 

4. Китабу-л-раудатайн нақлән ’ан хуруб сылыпбия уә усрату Занкия 180-бет 

5. Нур әд-Дин махмуд 24-бет Имад ад-Дин Халил. Қаламу Димашқ. Бейрут 1 том 

 

Резюме  
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Нур ад-Дин Абу аль-Касим Махмуд ибн Имад ад-Дин Занги (1116—15 мая 1174) — 

сельджукский атабек Халеба c 1146 года и амир Дамаска с 1154 года из династии 

Зангидов. 

Summary  

Nūr ad-Dīn Abū al-Qāsim Mahmūd ibn Imād ad-Dīn Zengī (1118 –1174), often shortened 

to his laqab Nur ad-Din (Turkish: Nureddin) (Arabic: نور الدين, "Light of the Faith"), was a 

member of the Turkish Zengid dynasty which ruled the Syrian province of the Seljuk Empire. He 

reigned from 1146 to 1174.  

 

 

ҚАЗІРГІ ТАҢДА «ДІНТАНУ» КУРСЫ: ЖАҒДАЙЫ, АЛЬТЕРНАТИВТІ КУРСТАР, 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Оразымбетов А.М.,  

ШТжІКУ магистранты   

 

Дінтану пән есебінде немесе жеке ғылым жүйесі болып XIX ғасырдың екінші 

жартысында дүниеге келді. Дегенмен, дінтанудың қайнар көздері сонау ортағасырлық 

христиан философтарының, мұсылман теологиясының құдайтанушылық ізденістерінен 

бастау алады.  

Түйін сөздер: дінтану, курс, білім, теология, ерекшеліктері. 

 

Қазір де теологтар философиялық ілімдермен және жаратылыстанудеректерімен 

Құдайды тану идеяларынжаңартуда. Сондықтан Қүдайтану формасының дінтану 

формасына өтуі рационалдық философиямен тығыз байланысты. Дінтанудың негізгі пэні 

дін болғандыктан, діни көзкарас тікелей философиялық көзқараспен тығыз байланысты 

болғандықтан, дінді «діни философиялық» пәнге де айналдырып қарастырады. Соның 

салдарынан «діни философия» мен «философиялық дін» дінтанудың ең негізгі 

теологиялық түрғысы болып есептеледі. Дінтанулық көзқарас бойынша, қандай да бір дін 

болмасын тарихтан тыс қүбылыс ретінде емес, керісінше оны тарихи, коғамдық ақылмен 

түсіндіруге болатын қүбылыс ретінде қарастырады. Екінші жағынан, дінтану XIX 

гасырдың екінші жартысында ғалымдардың жетістіктерін кеңінен пайдалана отырып, 

әсіресе қандай да бір гылыми жаңалықтың дүниетанымдық әдістемесіне сүйене отырып 

дамыды. Осының арқасында «дінтану» ғылымның бір саласы ретінде калыптасты. Ондай 

бастаудың шыңында түрган адамдар Э.Тайлор (1832-1917), Дж.Фрезер (1854-1941) болды. 

Э.Тайлор болса өзінің «Алгашқы мәдениет» атты фундаментальды монографиясында 

жэне Дж.Фрезердің көп томдық «Алтын бүта» атты еңбектерінде дінді гылыми, 

теориялық жэне эмпирикалық түрғыдан зерттей бастады. Бүлардың еңбектері ескі 

сенімдер мен мифтерді, алғашқы ойлау жүйесін зерттеуге ғылыми эдістемесін қолдануы 

еді. Бұндай бетбүрыстағы ғылыми еңбектерді М.Мюллердің 1856 жылы шыққан 

«Салыстырмалы мифология» атты еңбегінен де көреміз. Қазіргі дінтанудың ішіне бірнеше 

жекелеген бөлімдер кіреді: тарихи дінтану, дін философиясы, дін социологиясы, дін 

психологиясы және т.б. 

Сонымен, дінтану - қазіргі кезде адамзаттың кешендік білімінің бір саласы.  

Дінге деген анықтамаға келетін болсақ, олкүрделі іс жэне осы кезге дейін беделді де, 

бір ауыздан беретін анықтама жоқ деуге болады. Әрбір діни және ғылыми өкілдер 

өздерінің білімдік саласына субъективті баға беріп дінді анықтайды. 

Осылайша әр түрлі көзқарастарды жинақтап, екі топқа бөліп карастыруға болады: 

дін адам санасының жемісі ме, жоқ, санадан тыс, адам ақылынан биік нәрсе ме? 

Философиялық тілмен айтқанда, дінге иррационалды (санаға сыйымсыз, логиканың 

заңына бағынбайтын) және рационалды (зерделі, санаға сыйымды) түрғыдан анықтама 

берүге болады. Соңғы жылдары дінге деген әралуан көзқарастардың ішінен төрт 
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бағыттағы топтар айқындала бастады: теологиялық, философиялық, ғылыми жэне 

мәдениеттің салалары. 

Дінтану – діндердің пайда болуын, дамуын, қызмет ету заңдылығын, оның 

құрылымы мен түрлі компоненттерін, көпқырлы феномендерін, қоғамдағы орнын, діндер 

мен мәдениеттің салаларымен өзара байланысы мен өзара әрекеттестігін зерттейтін 

ғылым. Дінтану ғылымы алғашында философия, тарих және дін ілімі ықпалымен 

дамыған. Ал қазіргі уақытта дінтану ғылымы зерттеу тақырыбына байланысты түрлі 

ғылыми пәндер кешені ретінде танылады. Кез келген ғылым даму сатысында өз тарихына 

үңіледі. Дінтану ғылымы да бұл ерекшеліктерден тысқары қалмаған. Әрбір ғылым өз 

тарихынан ажырамауы керек, бұл зерттеушілерге пікір мен ақпараттар алмасуға 

мүмкіндік береді. Кейбір зерттеушілер дінтану ғылымы қазіргі кезеңдегі өзекті сұрақтарға 

нақты жауап бере алмайды деп санаса, кейбір ғалымдар бұл пікірмен келіспейтіндігін 

білдіреді. Шығу тегі ежелгі философия өкілдерімен байланысты басқа ғылыми пәндермен 

салыстыра келе, дінтану ғылымының қалыптасуын 1870 жылдың 19 ақпанымен 

сәйкестеген жөн. Оның негізін қалаушы Фридрих Макс Мюллер – Лондон королдік 

институтында әлемдік діндер негіздерін салыстырмалы түрде зерттеуге бағытталған 

дінтанулық дәрісті оқыған ғалым. Кейінірек бұл дәріс атақты «Дін туралы ғылымға 

кіріспе» еңбегіне енген. Макс Мюллер діндермен тереңірек танысу мақсатында жаңа 

ғылым құруды жөн санаған. Ол кезеңде теориялауды ғана емес, каталог жасауды, арнайы 

анықтамалар құруды талап ететін эмпирикалық материалдар молынан жинақталған 

болатын. Сонымен қатар, дінтану сол кезеңдерде «әлемнің бейнесін анық 

сипаттайтындай» болғанымен, сол «бейнені» дұрыс тәртіппен орнықтыру құралы 

болмады. Сол себепті, бұл міндетті жүзеге асыру академиялық талаптармен жүйелеу 

қажеттілігін туындатты. Дінтанудың дамуындағы маңызды кезең діни жүйенің өзі болып 

саналды. Полемикалық діни ілімнің дамуы христиан және ислам дін ілімдері аясында 

ауқымды база қалыптастырды. Діни конфессиялардың өз ілімдерін тарату бағытындағы 

іс-әрекеттері болашақ әдістер мен құралдардың негіздерін қалыптастырды. Көптеген 

католик және мұсылман дін қызметкерлері күнделіктер жүргізіп, атқарған жұмыстарының 

есебін жасады, аймақ тұрғындарының тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті мен дін ұстану 

ерекшеліктеріне бақылау жасады. Бұл тәжірибе дінтану ғылымында, әсіресе, 

антропологиялық діндерде бүгінгі күнге дейін қолданысқа ие болып келеді. Дінтану 

ғылымында адамның діни өмірі басты назарға ие. Оны зерттеу секулярлық дәуір 

феномендерін (жаратылыстану ғылымында қарастырылатын құбылыс немесе оқиға 

феномен ретінде түсіндіріледі) қарастыру жолдарын осы кезеңде қайта пайымдауды талап 

ететін белгілі бір қиындықтар тудырады. Діни сенім діндердің өз ішінде түрлі 

ағымдардың араласуына алып келетін трансформацияға ұшырайды, осы секілді діндер 

үшін  қаржы мәселесі бірінші орынға шығады. Бұл діни ахуалға талдау жасауда, оны 

болжауда жекелеген қиындықтардың тууына негіз болады. Дінтану саласында болашақ 

елеулі серпілістерді феноменологиямен, герменевтикамен, әлеуметтанумен, діндер 

антропологиясымен байланыстырады. Бұл ғылым салалары қазіргі шынайы өмір арқылы 

нақты феномендерді мейлінше тереңірек тануға мүмкіндік беретін бағыттар ретінде 

дінтану саласында өзіндік маңызға ие. Дінтану өзінің ғылыми теорияларын қалыптастыру 

барысында әлемдік біртұтас құбылыстардан алшақ кете алмайды. Дінтану ғылымы әрбір 

діни жүйенің зерттеуге күрделі феномен екендігін мойындауы қажет. Бұл әлеуметтік 

өмірдің ғылыми объективтілігін түсінуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, дінтану ғылымы 

зерттеу тақырыбын тарихи-мәдени тұрғыдан қарастыруға мүмкіндік беретін қолжазба, 

кітап, мәтін түріндегі нақты материалдарды қолданудың маңыздылығын назарға алуды 

талап етеді.  

Дінтану ғылымы қоғам мен мемлекеттің дүниетанымдық сұраныстары нәижесінде 

қалыптасты. Мысал ретінде кейбір елдерде ғылыми-философиялық әдістердің орнына 

саяси секуляризм феномені қолданылғанын айтуға болады. Бұл дінтану ғылымын 

субъективті көзқарастармен шектей тұрғанымен, оның дамуына да белгілі бір дәрежеде 
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ықпал етті. Қазақстанда қалыптасқан ғылыми дәстүр ерекшеліктері дінтану пәнінің 

дамуына өзіндік ықпалын тигізіп отыр.  

Еліміздегі дінтану ғылымы Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті қабырғасында «Дін және еркін ойлау» мамандығы ашылған 1992 жылдан 

бастау алады. Қазақстанда дінтану бакалавры мен магистранттарын Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

«Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті,  Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық 

қазақ-түрік университеті мен Шет тілдер және іскерлік карьера университеті дайындайды. 

Ал Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті әзірге бакалавр мамандар 

даярлаумен шектелуде. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен «Нұр-

Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеттерінде дінтанудың PhD докторын 

дайындау бағдарламасы іске қосылған. Өзара пікірлесу және ғылыми зерттеу 

нәтижелерімен алмасу алаңына айналған «Дінтанушылар форумы» негізінде жүргізілетін 

жұмыс та маңызды болып табылады.  

2011 жылдан бері Қазақстандағы діндерді зерттеу саласындағы өзекті проблемаларға 

өзіндік ықпалын тигізген осындай төрт форум өткізілді. Қазіргі кезеңдегі отандық 

дінтануды зерттеудің ерекшелігі XVIII ғасырдан тәуелсіздік алғанға дейінгі кезеңдегі діни 

дәстүрлер феноменін ұғынумен байланысты дамуда. Діндерді рухани мәдениет феномені 

ретінде қарастыру, діни қауымдардың өзара толерантты қарым-қатынастарын және 

Қазақстандағы дінтанулық білімді дамыту бағыттары ғылыми зерттеу тұрғысынан 

танымалдыққа ие болып отыр. 

Діннің қоғамдағы атқарар рөлінің өсуіне орай және діни қажеттіліктердің артуына 

байланысты діни сана мен мәдениет туралы жан жақты білім беретін оқулық жазу қоғам 

сұранысынан туындап отыр. Қолдарыңыздағы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Ғылым 

философиясы және дінтану кафедрасының меңгерушісі философия ғылымдарының 

докторы, профессор Нағима Жаулыбайқызы Байтенованың басшылығындағы авторлар 

ұжымы құрастырған «Дінтану негіздері» оқулығында дін ұғымы, дін және қоғам, дін және 

өнер, ежелгі діндер, ұлттық діндер, әлемдік діндер мен дәстүрлі емес культтер, секта 

ұғымы және оның мән мағынасы, сондай ақ Қазақстандағы жаңа діни ағымдар мен 

ұйымдар, экстремизм және оның дінаралық қатынастардағы көрінісі, Қазақстандағы діни 

сенім және ар ождан мәселесі, Қазақстандағы дінаралық келісім және толеранттылық 

мәселесі туралы мол ақпарат берілген. 

Жаһандану заманында ұлттық бітім болмысымызды және мәдениетімізді сақтау 

бүгінгі өмір шындығы. Қазақ елі қашанда тұрақтылық пен татулықтың алтын бесігі болған 

және болып отыр да. Елбасымыздың бастамасымен өткізілген Әлемдік және дәстүрлі 

діндер лидерлерінің I, II, III съездерінде Қазақстандағы орныққан дінаралық келісім мен 

татулықты съезге қатысқан дін көшбасшылары жоғары бағалады. Дінаралық татулық пен 

төзімділіктің Қазақстандық үлгісі әлемдік қауымдастық тарапынан оң бағасын алып отыр. 

Съезд аясында Халықаралық мәдениеттер мен діндер орталығы құрылып жұмыс істеуде.  

Адамның ғаламды, қоғамды, өзін-өзі, қоршаған ортаны, жеке құбылыстарды тануға 

деген талпынысы мәңгілік санатты істер қатарына жатады. Жинақталған ғылыми ақпарат 

қоры, жаратылыстану және гуманитарлық ғылым салаларының бағыттары саны қисапсыз 

болса да, таным процесі жалғаса береді. Адамзаттың жинақтаған мәліметтерінің барлық 

ауқымын қамту мүмкін емес. Бірақ, белгілі бір  ғылымның негізгі ұғымдары мен 

деректерін меңгере отырып, адам сол ғылымның әлеміне енеді, меңгергенінен кейін өзінің 

өмірлік тәжірибесінде, жеке басының рухани ізденістерінде қолдану үшін, оның ішінен 

өзіне бағдар табады. Өз саласында табысты қызмет ету үшін маманға қажетті арнайы 

мәліметтер жиынтығы бар. Бірақ әрбір адамның тұлға ретінде қалыптасуы үшін, оның 

рухани мәдениетінің қалыптасуы үшін меңгеруге маңызды  ұғымдар, идеялар, деректер де 

бар. Осындай мәліметтер қорын қамтитын салаларға дінтану жатады.   

Пәннің анықтамасы  
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Дінтануға  қатысты мәліметтер қоры, білімдер жиынтығы ғасырлар бойы 

жинақталғанымен, дінтану кешенді, салыстырмалы түрде дербес ғылым саласы ретінде 

XIX ғ. бастап негізделе бастады. Дінтану  діннің пайда болу, даму және қызмет ету 

заңдылықтарын, оның құрылымы мен әр түрлі компоненттерін, оның әр алуан 

феномендерін, діни  феномендердің қоғам тарихында қалай көрініс бергенін, дін мен 

мәдениеттің басқа салаларының өзара байланысы мен өзара әрекеттесуін зерттейді [2, 4 

б.].  

Дінтанудың негізгі бөлімдері 

Дінтану бүгінде бірқатар бөлімдерді қамтиды, олардың арасынан: философия, 

әлеуметтану, психология, феноменология, дін тарихы - негізгілері болып табылады. 

Дін философиясы – зерттеу нысанына философиялық түсіндірме және түсінік 

беретін философиялық ұғымдардың, ұстанымдардың, тұғырнамалардың жиынтығы.  

Дін социологиясы – діннің қоғамдық негіздерін, оның пайда болу, даму және қызмет 

етуінің қоғамдық заңдылықтарын, оның элементтері мен құрылымын, қоғамдық жүйедегі 

орны, қызметі мен рөлін, діннің осы жүйенің басқа элементтеріне әсерін және осы 

қоғамдық жүйе мен діннің өзара әсерінің ерекшелігін зерттейді. 

Дін психологиясы – қоғамдық, топтық және жеке тұлға психологиясындағы діни 

құбылыстардың (қажеттіліктер, сезімдер, көңіл-күйі, дәстүрлер және т.б.) пайда болу, 

даму және қызмет етуінің психологиялық заңдылықтарын, сол құбылыстардың мазмұнын, 

құрылымын, бағыттылығын, олардың діни кешендегі орны мен рөлін және олардың 

қоғамның, топтардың, жеке тұлғалардың діни емес тіршілік әрекеттерінің салаларына 

әсерін зерттейді.  

Дін феноменологиясы – практикалық түрде өзара әрекет ететін, іске асырылып 

жатқан маңыздылығы мен мағынасына байланысты жеке адамдардың 

коммуникациясында болатын түсініктер, идеялар, мақсаттар, ниеттердің арақатынасын 

белгілейді және осыны ескере отырып, дін құбылыстарының жүйелі сипаттамасын береді, 

оларды  салыстыру негізінде жүйелейді. 

Дін тарихы – уақыт кеңістігінде қозғалатын дін әлемін түрлі қырынан суреттейді, әр 

түрлі діндердің өткен тарихын нақты нысандар арқылы  береді, бұрын болған және бүгін 

де бар сансыз көп діндер туралы ақпараттар жинақтап, оларды сақтайды. 

Дінтанудың негізгі ұғымдары мен терминдері 

Дінтануда ұғымдар мен терминдердің бірқатар топтары басып көрсетіледі. 

1. Логика, этика, эстетикадан келген ұғымдар мен терминдер үлкен орын алады: 

«таңба», «маңыз», «мағына», «намыс», «адамгершілік», «ар-ұят», «жауапкершілік», 

«рақымшылдық», «жанашырлық», «сұлулық».  

2. «Жүйе», «құрылым», «қызмет», «рөл», «заң» және т.б. сияқты жалпығылымдық 

ұғымдар.  

3. Дін туралы ілім нақты ғылымдармен өзара әрекет ететіндіктен, ол соңғыларынан 

«дәуір», «құқық», «иллюзия», «сенім», «сезім», «көңіл-күйі», «қайғы-қасірет», «қарым-

қатынас», «тіл», «өмір», «өлім» сияқты жеке ғылыми салалық ұғымдарды алады.  

4. Неғұрлым нақтылы ұғымдық және терминологиялық жүйені арнайы дінтанулық 

ұғымдар құрайды – «дін», «діни тәжірибе», «теология», «діни культ», «шіркеу», «мешіт», 

«конфессия», «храм», «дұға қылу», «теизм», «деизм», «пантеизм», «атеизм», 

«скептицизм». «Құдай», «періште», «пайғамбар», «тозақ», «жұмақ», «нығмет», «құдірет», 

«тағдыр», «иман» және т.с.с. ұғымдар мен терминдер ерекше орын алады, олардың 

ғылымдағы мағынасы діндегі мағынасына қарағанда басқаша, дегенмен әрдайым олардың 

діни мағынасын есте ұстаған жөн.  

5. Қоғамдағы діннің рөлінің өзгеруіне байланысты туындағанұғымдар тобы бар: 

діннің «дамуы мен эволюциясы», «сакрализация», «секуляризация», «шіркеу құрылу», 

«шіркеу таралу», «секта құрылу», «детеологизация», «демифологизация», 

«модернизация». 
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Дінтанудың жалпы философиялық және әлеуметтік-философиялық 

категориялары. 
Онда жалпыфилософиялық және әлеуметтік-философиялық категориялар – 

«болмыс», «сана», «таным», «бейнелеу», «рәміз», «ақиқат», «адасу», «қиял», «қоғам», 

«материалды және рухани өндіріс», «мәдениет», «жатсыну» қолданылады.  

Діннің мәндік сипаттамалары. Дiн – қоғамның, топтың, жеке адамның рухани 

өмiрiнiң іргелі бір саласы, дүниенi рухани меңгерудiң тәсiлi және рухани өндiрiс саласы. 

Тап мұндай сипатында  дiн [2, 5 б.]:  

1) қоғам болмысының көрiнiсi;  

2) адам мен қоғамның қалыптасу процесiнде мiндеттi түрде пайда болатын олардың 

тiршiлiк әрекетiнiң аспектiсi;  

3) адамдық өзiн-өзi жатсынуды көрсету мен оны жеңудiң әдiсi;  

4) ақиқаттың айнасы, көрінісі;  

5) қоғамдық жүйенiң жүйесi;  

6) мәдениет феноменi;  

7) адамның жаратушыны тану әдісі. 

Дiннiң негiздерi мен алғышарттары 

Әр алуан байланыс түрлерiмен бiрге социумдық, әлеуметтiк-мәдени, 

антропологиялық, гносеологиялық негiздер мен алғышарттарды анықтауға болады. 

Социумдық негiздер тұтас қоғамның тiршiлiк әрекетiмен байланысты, олар санадан тыс 

қатынастар қатарына жатады. Ең ақырында шешушi болып табылатыны – материалдық 

қатынастар – бұлар «бiрiншi детерминанталар», бiрақ олардың әсерi жанама түрде. Дiнге 

«қосымша әсер» ететiн – рухани сфераның әр түрлi салалары – саясат, мемлекет, мораль, 

өнер, философия, ғылым. Сыртқы жағдайлардың алдында адамдардың дәрменсiздiгiн 

көрсететiн қоғамдық қатынастардың жиынтығы дiннiң негiзiн құрайды.  
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Резюме 

В статье рассматривается об особенностях курса «Теология». 

 

Summary 

The article discusses about the features of the course "Theology". 

 

 

 

 

 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2017 ж. 

 

57 

 

 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

                                                                                                       Пархаткызы Н., 

                                                                                                       магистрант 1 курса        

Апахаев Н.Ж., 

научный руководитель 

к.ю.н.,  доцент 

 

Правозащита ХХI век - защита прав детей, защита прав ребенкадля экстренной 

психологической помощи по телефону, конвенция о правах ребенка, защита прав. Конечно 

же, но и гарантии по использованию труда матери (женщины). Дети опять-таки 

выступают в роли жертвы экономических, которые также уполномочены защищать 

права детей. Дети практически не способны самостоятельно защищать свои права и 

отстаивать собственные интересы, размер которого также определен 

законодательством.  Несмотря на явный прогресс, превратился в субъект права. Пока в 

данной сфере в нашей стране не будет созданы законодательные механизмы и 

стабильная практика применения, трудового законодательства о матери и ребенке, 

существуют также некоторые международные механизмы защиты и механизмы 

защиты прав ребенка. 

Ключевые слова: защита прав детей, международные механизмы прав ребенка. 

 

Мир ребенка хрупок и беззащитен. Он неспособен самостоятельно противостоять 

злу, насилию, лжи. Ему так необходима надежная опора и действенная защита. Издревле 

считалось, что все лучшее должно принадлежать детям, и взрослые должны следовать 

этой заповеди.Именно дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной 

жизни уровня физического, умственного, психического развития и жизненного опыта, 

всегда нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне 

государственной власти и местного самоуправления - в социальной защите. Поэтому, 

содержание детей, удовлетворение их разумных потребностей, защита от невзгод и 

опасностей всегда были и остаются естественной потребностью и обязанностью человека, 

общности людей человеческого общества, государства. Возникнув в качестве мощного 

инстинкта продолжения человеческого рода, элементарные составляющие заботы о детях 

постепенно развиваются, обогащаются, совершенствуются и складываются в 

многоплановую, многоуровневую, многоаспектную систему социальной защиты 

детства.В 1994 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка. Таким 

образом, страна подтвердила необходимость правовой защиты детей.[ 1 ] 

Основные права и обязанности ребенка закреплены в Законе Республики Казахстан 

«О правах ребенка в Республике Казахстан». В законе регламентированы права ребенка на 

охрану здоровья, на индивидуальность и ее сохранение, на жизнь, личную свободу, 

неприкосновенность достоинства и частной жизни, на свободу слова и совести, 

информацию и участие в общественной жизни, на необходимый уровень жизни, 

имущественные права ребенка, права ребенка на жилище, образование, свободу труда, 

государственную помощь, отдых и досуг, а также обязанности ребенка.[ 2 ] 

В целях обеспечения наиболее полной защиты прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних детей предусмотрены статьи в Кодексе «О браке 

(супружестве) и семье».В нашей стране созданы государственные учреждения при 

Министерстве образования и науки, обеспечивающие защиту детей, а также Комитет по 

защите прав детей и департаменты.[ 3 ] 

 В соответствии с Конституцией Республики Казахстан забота о детях и их 

воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Семья и дети 

находятся под защитой государства.[ 4 ] 
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В июле 1994 года Казахстан ратифицировал Конвенцию о правах ребенка. В 2000 

году Президентом страны подписаны факультативные протоколы к Конвенции о правах 

ребенка, касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах, торговли детьми, детской 

проституции и детской порнографии.В целях обеспечения прав подрастающего поколения 

приняты концептуально новые законы: «Об образовании», «Об охране здоровья граждан в 

Республике Казахстан», «О браке и семье», «О специальном государственном пособии» и 

другие, в которых предусмотрены специальные главы и разделы, способствующие 

реализации основных положений Конвенции о правах ребенка.Установление возраста 

совершеннолетия в действующем гражданском законодательстве Республики Казахстан, 

возраста вступления в брак, также для прохождения воинской службы с 18 лет не 

противоречит положениям названной Конвенции. Отдельными правами, например, на 

труд, ребенок вправе пользоваться наравне со взрослым с 16 лет, возраст уголовной 

ответственности определен с 14 лет.Право на жизнь, закрепленное в ст.15 Конституции, 

отвечает требованиям нормы Конвенции. Это право в уголовно-правовом аспекте 

обеспечивается мерами по защите от насильственного посягательства на жизнь, 

физическую неприкосновенность.На максимальное обеспечение выживания и здоровое 

развитие детей в экологически трудных зонах направлены специальные законы о защите 

детей Аральского и Семипалатинского регионов.Конституция Республики Казахстан, 

Закон «Об общественных объединениях» гарантируют ребенку, как и любому 

гражданину, право свободно формировать и выражать собственные взгляды.Вопросы 

гражданства детей регламентированы Конституцией, Гражданским кодексом и Законом 

«О гражданстве» и соответствуют требованиям Конвенции. Индивидуальность ребенка 

обеспечивается при рождении присвоением ему фамилии, имени и отчества в 

соответствии с Законом «О браке и семье». По достижении 16 лет ребенок сам вправе 

менять фамилию, имя, отчество по своему усмотрению.Законы Республики Казахстан «О 

культуре», «О физической культуре и спорте», «О туризме» и др. предоставляют 

дополнительные механизмы реализации права ребенка на развитие.Таким образом, 

действующее законодательство Республики Казахстан закрепляет право ребенка на 

развитие в сфере образования, отдыха, досуга и участия в культурной жизни, что также 

соответствует положениям Конвенции.Создание новых механизмов для дальнейшей 

реализации Конвенции о правах ребенка.Предметом постоянного внимания 

общественности является ход реализации положений Конвенции «О правах ребенка». 

Первая леди страны, председатель Фонда «Бобек» Назарбаева С.А., в целях создания 

механизма правовой и социальной защиты ребенка от любых форм дискриминации, 

инициировала разработку проектов законов «О защите прав детей», «О детских деревнях 

семейного типа и домах юношества», которые приняты и в настоящее время 

работают.Главной целью закона «О защите прав детей» является создание максимальных 

правовых и социально-экономических условий для реализации и защиты прав и законных 

интересов детей.Закон утверждает равноправие детей независимо от происхождения, 

расовой, национальной принадлежности, социального и имущественного положения, 

пола, языка, образования, отношения к религии, местожительства, состояния здоровья и 

иных обстоятельств, касающихся детей, и предусматривает меры, направленные на 

защиту прав ребенка, на образование, охрану здоровья и его политических прав.Глава 

закона «Защита прав ребенка в неблагоприятных условиях и экстремальных ситуациях» 

предусматривает меры защиты детей, оставшихся без родительской опеки, детей - 

инвалидов, включая детей с недостатками умственного и физического развития, детей - 

беженцев, детей, пострадавших от стихийных бедствий, аварий и катастроф .В качестве 

меры защиты социальных прав детей с ограниченными возможностями предусмотрено 

выделение из республиканского бюджета дополнительных средств для получения ими 

образования на уровне установленных стандартов.Предусмотрено также оказание 

государственной финансовой поддержки опекунским (приемным) семьям и детским 

деревням семейного типа. Детям - инвалидам гарантируется бесплатная 
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специализированная медицинская, дефектологическая и психологическая помощь, выбор 

учебного заведения и трудоустройство в соответствии с возможностями.Предусмотрена 

специальная статья, запрещающая участие детей в военных действиях. Детям - беженцам, 

лишившимся жилья и личного имущества в результате военных действий, вооруженных 

конфликтов, предоставляется право на защиту своих интересов.Органы опеки и 

попечительства по месту нахождения таких детей должны принимать меры для розыска 

родителей или родственников, оказывать материальную, медицинскую и иную помощь, 

при необходимости определять их в лечебно-профилактическое, интернатное, другое 

учебно-воспитательное учреждение. Детям - беженцам, в случае потери родителей, 

обеспечивается такая же социальная защита, как и любому ребенку, оставшемуся без 

родительской опеки.В специальной главе, посвященной механизмам защиты прав и 

законных интересов детей, закреплены полномочия государственных органов и 

неправительственных организаций, а также судов, органов прокуратуры, внутренних дел, 

опеки и попечительства, нотариата и общественных объединений.Кроме того, постоянно 

проводится работа по профилактике и предупреждению безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. В ходе акции «Забота» оказана помощь более чем 134  тысячам 

детей из социально незащищенной категории на сумму около 330 млн тенге и акции 

«Дорога в школу» - 252 тысячам детей из числа малообеспеченных семей оказана 

материальная помощь на сумму свыше 1,6 млрд тенге. В результате данных мероприятий 

число беспризорных, безнадзорных детей уменьшилось в 1,3 раза.Изучив и 

проанализировав в ходе работы над данной статьёй нормативно-правовые документы, 

регламентирующие работу в области социальной защиты детства, я пришла к следующим 

выводам. Несмотря на принятые меры в Республике наблюдается целый ряд проблем, 

связанных с оказанием помощи и поддержки детям. Дети лишены права выбора.Не на 

словах, а на деле необходимо защищать права и свободы ребенка. Детскими проблемами 

занимаются все, а получается, что никто.Ребенок должен расти в атмосфере любви и 

добра, в семье, среди близких и любящих людей. В Казахстане много детей с 

ограниченными возможностями. В Казахстане на 1 мая текущего года численность детей-

инвалидов составляет 56 839 человек. Всем известно, что они изолированы от общества, 

не получают общения со сверстниками. Они не имеют возможности посещать школы, 

ВУЗы, а о каких-то развлечениях и речи быть не может.Одной из функций средств 

массовой информации является информационно-просветительская. Однако, печатная 

продукция, программы телевидения и радио в значительной степени не обеспечивают 

правовое просвещение, чтобы каждый ребенок и каждый человек знал свои права. 

Необходимо также повышать уровень осведомленности населения о положениях 

Конвенции по правам ребенка.В Конвенции о правах ребенка провозглашается, что 

человечество обязано дать ребенку лучшее, что оно имеет. Также в Статье 3 Конвенции 

сказано: «Все действия в отношении ребенка должны в полном объеме учитывать его 

интересы».К сожалению, не могу не сказать о детском труде. С одной стороны в самом 

главном законе для детей написано, что каждый ребенок имеет право на свободу труда, 

свободный выбор рода деятельности и профессии. Дети с четырнадцатилетнего возраста 

вправе по разрешению родителей, в свободное от учебы время участвовать в 

общественно-полезном труде, доступном им по состоянию здоровья и развитию, не 

наносящем вреда физическому, нравственному и психическому состоянию ребенка, а 

также имеют право на получение профессии. Запрещается принимать или привлекать 

ребенка на тяжелые физические работы и работы с вредными или опасными условиями 

труда" (ст. 16 Закон "О правах ребенка").Но что мы видим на самом деле?[ 2 ] 

Молодые люди работают на мойках, на автостоянках, работают кондукторами, 

грузчиками. Молодые девушки в свою очередь работают официантками. А их 

работодатели зачастую нарушают их права.К числу наиболее острых проблем относится 

семейное насилие. Потенциальными жертвами жестокого обращения в семье являются 

дети. Именно родители большей частью повинны в причинении физического насилия и 
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психического воздействия на детей. И как ни странно, дети считают, что матери намного 

чаще наказывают детей, нежели отцы.Отсутствие взаимопонимания и заботы со стороны 

взрослых, неблагоприятная атмосфера, неспособность ребенка справиться со стрессами, 

отсутствие жизненного опыта, это то, что вводит ребенка в состояние депрессии, утраты 

самоуважения. Затем ребенок прибегает к более пагубным средствам саморазрушения: 

злоупотребление токсичными препаратами и алкоголем, доступ к огнестрельному 

оружию, преступность.[ 5 ] 

Если хотите знать мое мнение, то я считаю, что необходимо усилить контроль со 

стороны Департаментов по защите прав детей, а также других государственных органов за 

соблюдением и исполнением детского права. Проводить анкетирование по выявлению 

фактов нарушения прав детей, акции, конференции в защиту детства, общаться не только 

с взрослыми, а в первую очередь, с детьми.Дальнейшая судьба планеты находится в руках 

детей. Каждый взрослый должен это понимать и стоять на защите этого будущего. Только 

тогда каждый ребенок сможет комфортно ощущать себя в современном мире, не 

адаптироваться в нем, а достойно жить! 
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Түйін 

Құқықтық ХХІ ғасыр қорғау – балалар құқығын қорғау, телефон арқылы шұғыл 

психологиялық көмек көрсету үшін баланың құқықтарын қорғау, бала құқықтары туралы 

конвенция. Әрине, сонымен қатар жұмыс iстейтiн аналар (әйелдер) пайдалағаны үшін 

кепілдік. Балалар тағыда құрбаны экономикалық, сондай-ақ, балалардың құқықтарын 

қорғау уәкілетті олардың рөл атқарады. Өз құқықтарын қорғауға және өз мүдделерін 

қорғау үшін әрең қабілетті балалар, сондай-ақ мөлшері заңнамасымен анықталады. Айқын 

прогресс қарамастан, ол құқық субъектісі айналды. Әзірге біздің елімізде осы саладағы 

құқықтық тетіктерін және тұрақты қолдану іс-тәжірибесін, ана мен баланы еңбек 

заңнамасы орнату мүмкін емес, сондай-ақ баланың құқықтарын қорғау тетіктерін бірқатар 

халықаралық тетіктері бар. 

 

Summary 

Legal protection of XXI century - the protection of children's rights, protection of rights of 

the child for emergency psychological assistance by telephone, Convention on the Rights of the 

Child, the protection of rights. Of course, but also a guarantee for the use of working mothers 

(women)). Children once again play the role of the victim's economic, which are also authorized 

to protect the rights of children. Children hardly able to defend their rights and to defend their 

own interests, the size of which is also defined by the legislation. Despite clear progress, it has 

become a subject of law. So far in this field in our country will not be set up legal mechanisms 

and stable application practice, the labor legislation of the mother and child, there are also some 

international mechanisms of protection mechanisms to protect the rights of the rights of the 

child. 
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Мақалада ислам діні негізінде шайтаннан қорғану жолдары туралы 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: руханилық, Құран кәрім, иман, шайтан, шариғат, хадистер.  

 

Алла тағала адам баласына берген ең ұлық нығмет иман нығметі, иманды жан 

өмірде өз нәпсісін тежей отырып, жақсы рухани қасиеттерге жетеді. Рухани қуат иманды 

жанға осы өмірде өте маңызды рөл атқарады. Иманды жан рухани кемелденуімен 

періштелерге жақындай түссе, күнә жасаумен немесе ғапылдық пен надандыққа бой 

алдырса шайтан малғұнға жол ашылып шайтанның жетегінде еріп кететіні байқалмай 

қалатыны ақиқат, сондықтан иманды адамның күнделікті тіршілікте жын шайтанның 

кесір-кесапатынан қорғанатын жолдарын қысқаша баяндап кетсек.  

Құран кәрім және хадис шарифтерде келген адам баласының шайтан малғұннан 

қорғанатын жолдарын бізге анық баяндап берген. Ежелден келе жатқан ата бабамыздың 

салып кеткен сара жолына қарап отырсақ рухани құндылықтарымыз өте мол, халық 

аузынан үлкен ақсақалдар, аталар мен апа-әжелерден сіңіріп келе жатқан нақыл сөз болып 

қалыптасқан өсиеттерді тыңдап бойына сіңірген халықпыз. 

«Ыдыс-табақтың бетін жап, ашық қалмасын», «тамақты оң қолыңмен же, бисмиллә 

де, оң жақтан баста, оң қолмен ал, оң қолмен бер» деген секілді санамызға сіңірген әдет 

ғұрыпқа айналған жақсы салтымыз бар. Осы санамызға сіңген салт-дәстүріміздің түп 

тамыры, шайтаннан қорғанудың ең маңызды жолдарын бізге көрсеткені белгілі, 

шайтаннан қорғанудың жолы:  

Шайтанға ұқсамау. 

1. Тамақты оң қолмен жеп ішу. Шайтан болса сол қолмен ішіп жейді. Ибн Омар 

(р.а.) Пайғамбарымыздың (с.а.с.) риуаят еткен хадисте «Сендердің еш біріңіз сол қолмен 

ішіп-жемеңіздер, шайтан сол қолмен ішіп жейді.» деген (Муслим риуаяты).  

2. Оң қолмен беру, оң қолмен алу. Шайтан сол қолмен береді, сол қолмен алады. Абу 

Хурайра (р.а.) риуаят еткен хадисте Пайғамбарымыздың (с.а.с.) «Әр біріңіз оң 

қолдарыңызбен тамақтаныңыздар, шайтан сол қолмен тамақтанады, сол қолымен береды 

және сол қолмен алады» деген (Ибн Мажа риуаяты).  

3. Асығу. Қазақта нақыл болған «Асыққан шайтаннан» деген сөз бар, асыққанда да 

адамның ісіне шайтан араласады. Пайғамбарымыздың (с.а.с.) «Сабырлы болу Алладан, 

асығу шайтаннан»-деген (Тирмизи Байхақи риуаяты). 

4. Кішіпейілділік. Тәкәппарлық Ібіліс шайтанның сипатынан, Бақара сүресі (34 аят) 

«Сөйтіп періштелерге (Адамның ілімін, артық жаратылысын және Алланың жер бетіндегі 

өкілі болуға әбден лайық екенін мойындап): «Адамға сәжде етіңдер!»-деп бұйырдық олар 

сол мезетте тегіс сәжде етті. Алайда Ібіліс тәкаппарлық танытып сәжде етуден бас тартты, 

сөйтіп кәпір болды.  

5. Ысырап етпеу. Алла тағала Құран кәрімде Исра суресі (27аят) «Шүбәсіз 

ысырапқорлар шайтандарға бауыр, ал шайтан болса Раббысына рақметі жоқ малғұн».  

6. Зікір ету. Зікір шайтан малғұнды әлсіретіп иманды қуаттайды. Мұсылманның 

сүйеніші Алла тағаланы разы ететін, шайтаннан қорғайтын қорғаныш. Харис Аль-Ашғари 

(р.а) Пайғамбарымыздың (с.а.с.) риуаят қылады «Сендерді Алланы көп зікір етуге 

бұйырамын, көп зікір еткен момынның мысалы: дұшпаннан қашып, қорғанның ішінде жан 

сақтаған кісі сияқты, сол сияқты пенде де шайтаннан тек қана Алланы зікір етумен ғана 

қорғана алады». (Тирмизи риуаяты).  
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Зікірді үнемі әдетке айналдырған кісі өзін шайтанның жамандығынан құтқарады. 

Алла тағаланың зікірінен ( еске алудан) мақұрым қалумен шайтанның уәсуәса беруіне жол 

ашады. Құран кәрімде «Ал кімде-кім (тақуа болудың орнына) Рахман Алланы еске алудан 

сырт айналса (Алланы еске алу, оған құлшылық ету мәселесінде немқұрайлық танытып 

ғапылдыққа салынса), біз оған бір әзәзіл шайтанды қосып қойамыз, сөйтіп, ол оның 

ажырамас жолдасы болады». (Зухруф сүресі 36 аят). 

Сондай-ақ зікір, жыннан болған шайтандарды әлсіретіп, адамнан болған 

шайтандарды да әлсіретеді. Құран кәрімде «Уа, иман келтіргендер! Жаудың қандайда бір 

жасағымен ұшырасып бетпе-бет келгенде табандылық қайтпас қайсарлық танытыңдар 

және Алланы ауыздарыңнан тастамай, көп еске алыңдар, сонда (екі дүниедеде) азаптан 

құтылып мақсат мұраттарыңа жетесіңдер. (Әнфал суресі 45 аят).  

7. Үнемі дәретпен жүру. Ибн Аббас(р.а.) Пайғамбарымыздан  (с.а.с.) риуаят етеді 

«Тәндеріңізді тазартыңыздар! Алла тағала сіздерді тазартады. Әрбір пәк таза түнеген 

кісімен киімі және шаштарында періште бірге түнейді. Сол түні бойы: уа Алла осы 

пендеңді кешіргейсің, ол пәк күйінде демалды»-дейді. (Табарани риуаяты).  

8. Жатар алдын оқылатын дұға зікірлер. Хузайфа (р.а) риуаят еткен 

Пайғамбарымыздың (с.а.с.) « Егер ұйықтаса «Алланың атымен өлемін, Алланың атымен 

тірілемін»-деп айтатын». Ұйқысынан оянатын болса «Бізді өлтіргеннен кейін тірілткен 

Аллаға мақтау мадақтаулар болсын, қайта тірілту оған тән»-дейтін. (Бухари Муслим 

риуаяты). Айша анамыз (р.а)  Пайғамбарымыздан (с.а.с.) риуаят қылады «Әр күні төсегіне 

жатқан сәтінде екі қолының алақанына Ықылас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып дем салып, 

бетін сипап бүкіл денесын сүртіп жатар еді» осыны үш рет қайталайтын. (Бухари 

риуаяты). Абу Хурайрадан (р.а) риуаят еткен хадисте « Шайтан оған төсегіңе жатқанда 

Аятүл Күрсіні оқы, Алла тағала тарапынан қорғаушы періште сенен айрылмайды және 

саған шайтан жақындай алмайды» деді. Пайғамбар (с.а.с.) «Ол шайтан өтірікші бола 

тұрып саған дұрыс айтқан екен»-деді. (Бухари риуаяты). Абу Масғуд Ал Ансари (р.а) 

Пайғамбарымыз (с.а.с.) риуаят қылады «Кімде кім Бақара сүресінің соңғы екі аятын оқыса 

соның өзі оның қорғанышына жеткілікті» (Муттафақун Алайхи).  

9. Үйден шығарда оқылатын дұға. Анас (р.а) риуаят етеді «Бисмиллә  Аллаға тәуекел 

еттім барша күш қуат Аллаға ғана тән»-деп үйінен таңертең шығатын болса Алла тағала 

«Саған өзім кепілмін, сені өзім қорғаймын, сені өзім тура жолға бастаймын»-дейді. Ол 

адамнан шайтан кетіп басқа шайтандарға «Алла тағаланы тура жолға салғанды қалай 

адастыра аласың»-дейді екен. (Абу Дауіт (р.а) риуаяты). 

10. Уйде нәпіл намаздарды оқу. Ибн Омар (р.а) риуаят етеді «Үйлеріңізді намаз 

оқыңыздар, үйлеріңізді қабірге айналдырмаңыздар»-деген.(Муттафақун Алайхи). Сахара, 

қабыр шайтанның өмір сүретін жерлері, үйден шайтанды қуып шағару үшін нәпіл 

намаздарды көп оқығанымызды Пайғамбарымыз (с.а.с) құптаған. Имам Науауидің айтуы 

бойынша уйде нәпіл намаз оқылуы риядан сақтанып бос уақытты зая кетірмей үйдің 

берекелі болуына және рахмет періштелерінің түсуіне,  шайтан малғұндардың кетуіне 

себеп болады.  

11. Өз-өзіне қол жүмсаудан сақтану. Абу Хурайра (р.а) Пайғамбарымыздан (с.а.с) 

риуаят етеді «Кім таудан өзін тастап өлтірсе (өзіне қол жұмсаса) тозақ отында жанады, ол 

жерде мәңгі бақи қалады. Кім у ішіп өлсе қолындағы уды бірге тозаққа алып кіріп у 

ішумен мәңгі азап шегеді. Кім темірмен өзін өлтірсе тозақта мәңгі бақи сол темірмен өз-

өзіне қол жұмсаумен азап шегеді». (Муттафақун Алайх).  

12. Көп тойып тамақ жеуден сақтану. Абу Хурайра (р.а) Пайғамбарымыз (с.а.с) 

«Мұсылманда бір қарын болады, кәпірде жеті қарын болады». Ибн Аббас (р.а) 

Пайғамбарымыздан (с.а.с) риуаят етеді «Дүниеде қарны тоқ болғандар, ақыретте аш 

болады». Ибрахим Адхам (р.а) «Кім қарнын сақтаса дінін сақтапты, кім аш болып жүрсе, 

жақсы мінез құлыққа ие болыпты, аштықтан күнәлі істер алыстайды, тоқшылық жүректі 

өлтіреды, тоқтықтан пайдасыз ойын күлкі іске асады». Имам Шафиғи (р.а) мынадай диді 

«Тоқшылық пендеге ауырлық алып келеді, есте сақтау қабілетін кемітеді, ұйқыны 
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келтіреді, кісіні құлшылыққа жалқау етеді». Сондықтан егер тойып тамақтанумен шайтан 

малғұн адамға уасуаса етіп әр түрлі жаман ойларды көңілге слады, жақсы істерден тыйып 

жаман нәрсені жақсы қылып көрсетеді. Алла тағала бұл жайында Құран кәрімде қысқаша 

баяндаған Ағраф сүресі 31 аят «Жеңдер ішіңдер бірақ ысырап етпеңдер».  

13. Харам ішіп жеуден тыйылу. Абу Хурайра (р.а) Пайғамбарымыз (с.а.с) мынайдай 

деген «Алла тағала пәк, пәк болған нәрселерді жақсы көреді және қабыл етеді, Алла 

тағала момын мұсылмандарға Пайғамбарларға бұйырған нарселерді бұйырды, муминун 

суресінің 51, бақара сүресінің 172 аяттарын оқып кейін сапары созылып кеткен  Бір кісінің 

қолын жайып «Уа Раб Уа Раб» деп дұға қылған кісінің дұғасын қабыл емес екендігін 

айтып кетті. «Ол харамнан ішіп жеді қалай оның дұғасы қабыл болсын»-деді. (Муслим 

риуаят еткен).  

 Осы жоғарыда келтірген Құран кәрімнің аяттары мен Пайғамбарымыз Мұхаммад 

(с.а.с) хадис шарифтерінен жеңіл түрде жалпы қоғамға пайдалы кеңесімізді бере отырып, 

күнделікті өмірде барынша жын шайтанның кесір кесапатынан қорғанудың жолдарын 

баян еттік. Жын тайпасының халық арасында адамға жын жабысу, жын тию, жын ұру, 

мәжнүн, албасты деген сөздер кездеседі. Жын тиюден сақтанудың жолдары:  

1. Пайғамбарымыз (с.а.с) үйреткен дұғаларды үнемі оқып отыру. 

2.  Биік жерден аттап өтуде және секіріп өтерде бисмиллә деп Алланы еске алу. 

3. Ыстық суды төгетін кезде немесе ауыр затты жерге тастайтын болсаң бисмиллә 

деп Алланы еске алу. 

4. Қараңғы бөлмеге кірсең бисмиллә деп айту.  

5. Ит пен мысыққа себепсізден себепсіз тимеу. 

6. Жалғыз болып ұйықтамау, егер ұйықтаса дұға оқып дәретпен жату. 

7. Түн жамылған сәтте далада, сахарада жалғыз жүрмеу. 

8. Жердің ойылған тесілген жерлеріне улкен кіші дәрет сындырмау. 

9. Үйдегі жыланды өлтірмей шығарып жіберу. Ол жын болуы мүмкін. Сол сиақты 

жыландардан құтылудың жолдары, үш күннің ішінде кетпей тұрып алса Дәуіт (а.с) ұлы 

Сүлеймен (а.с) ның уәдесіне байланысты бұл жерден шығып кет деп айту керек, шықпаса 

жыланды өлтіруге болады. 

Қазақта үйге жылан кірсе басына айран құйып, өлтірместен шығарып салуды осыдан 

алған болса керек. 

10. Үйдің сыртында жүрген қандай түстегі жыландар болса да өлтіріле береді. 

11. Мешіттегі жыланда өлтіріледі.  

Осы айтылғанның барлығына мән беріп  күнделікті өмірде үнемі уақытылы дұға етіп 

отырсақ, шайтанның шерінен, жынның кесірінен, Алланың қалауымен үнемі қорған 

ішінде жүреміз. Егер де дұға етпесек, бізді қорғайтын періштелер қасымыздан кетуі 

арқылы орнына жын-шайтандарды үйіріп жинап аламыз. Дұға еткенде жоғарыда келтірген 

сүре аяттар және Пайғамбарымыз (с.а.с) үйреткен дұғаларды оқылған сәтте муәккәл 

періштелер пайда болады, яғни уәкіл етілген періштелер өз қорғанына алады. Кешкісін 

оқылған дұғалар таң атқанша, таңертең оқылған дұғалар кеш батқанша қорғауда болады, 

егер оқылмай қалса адам рухани әлсіреп қорғаушы періштелердің аз болуы нәтижесінде 

кейбір зиянды жағдайларға тап болады. «Дұғалы ауыз» деген сөз бар үнемі дұға тілегінің  

қабыл болуына себеп болатын, біз жоғарыда көрсеткен халал тамақ ішіп жеуде тақуа 

болған кісілерде кездеседі, үлкеннің батасын алу, ақсақал және тақуалыққа берілген 

кісінің дұғасын Алла тағала тез қабыл болуына себеп болады. Пайғамбарымыз (с.а.с)-

«Дұға мүміннің қаруы деген». Иманды адам дұға тілегімен жыннан да шайтаннан да кез 

келген табиғи апаттардан да барлығынан тек қабыл болған дұғасы арқылы қорғана алады. 

Алла әрбір иманды құлын өз қорғанына алсын. 
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Резюме 

В статье рассматривается о некторых исламских обычаях.  

 

Summary 

The article deals with some Islamic customs. 

 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА 

 

Сатыбаева Н., 

магистрант Академии "Кайнар"   

 

Статья  посвящена законный основаниям и условиям выхода из гражданства, а 

также компетенции государства в этом вопросе. 

Ключевые слова: граждаснтво, подданство, гражданин, личность, лишение 

гражданства, прекращение гражданства, конституция.  

 

В соответствии со ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических 

правах   “любому,  кто законно  находится  на  территории  любого государства,  

принадлежит,  в  границах  этой  территории,  право  на  свободное передвижение и 

свободу выбора местожительства.[1] 

Каждый человек имеет право оставлять любую страну, включая свою собственную. 

Упомянутые   выше   права  не  могут  быть  объектом  никаких ограничений,  кроме тех,  

которые предусмотрены законом и являются  необходимымидля охраны государственной 

безопасности, общественного порядка,  здоровья и нравственности населения... Никто не 

может быть своевольно лишен права на въезд в свою собственную страну.”Из смысла 

данной статьи следует право гражданина на выход из гражданства своего государства. 

Таким образом выход из гражданства является одним из способов прекращения 

гражданства. В законодательстве многих государств существует еще несколько способов 

прекращения гражданства, к ним относятся: утрата гражданства; лишение гражданства; 

прекращение гражданства на основании международных договоров. Рассмотрим 

подробнее каждый из способов. 

Общепринято, что разработка осований и условий выхода из гражданства (отказа от 

гражданства) относится к исключительной компетенции конкретного государства. 

Обычно выход из гражданства осуществляется по ходатайству лица, т.е. заявление о 

выходе из гржданства подается гражданином непосредственно. Вместе с тем, если  

Конвенция о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г. в п. «b» абз. 1 ст. 4 

предусматривает возможность принятия в гражданство в результате поданного заявления 

самим лицом или от его имени, следовательно, такой же порядок возможен и при выходе 

из гражданства. В выходе их гражданства может быть отказано, если лицо, которое 

ходатайствует о выходе из гражданства привлечено в качестве обвиняемого в уголовном 

деле или относительно которого имеется обвинительный приговор суда, который вступил 

в силу и подлежит исполнению. Датой прекращения гражданства является дата издания 

соответствующего указа уполномоченным органом.[1] 

Международное право уделяет особое внимание субинститутам утраты и лишения 

гражданства. Это объясняется тем, что инициатива при таком способе прекращения 

гражданства принадлежит исключительно государству, т.е индивид лишается гражданства 
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не только по воле государства, но и по его инициативе. А это, естественно, в случаях 

произвола приводит к нарушению общепризнанных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Поэтому в международном праве существует ряд международно-правовых актов, 

касающихся таких способов прекращения гражданства. Прежде всего следует отметить 

Всеобщую декларацию прав человека от 10 декабря 1948 года, которая в п.2 статьи 15 

закрепила положение, в соответствии с которым никто не может быть произвольно 

лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство.  

Проблема лишения гражданства регулируется Конвенцией о сокращении 

безгражданства от 30 августа 1961 года, в соответствии с положениями которой 

существенно ограничиваются условия, при которых гражданин может быть лишен граж-

данства. В частности, статья 9 Конвенции устанавливает прямой запрет на 

индивидуальное или групповое лишение гражданства по расовым, этническим, 

религиозным или политическим мотивам. 

В современном международном праве субинститут лишения гражданства 

считается неприемлемым. Так, согласно ч. 1 ст. 16 Основного закона для Германии 

«германское гражданство (Staatsangehörigkeit) не может быть отобрано. Утрата 

гражданства может наступить лишь на основе закона, а против воли лица – лишь в том 

случае, если оно тем самым не становится лицом без гражданства».[2] Часть 2 ст. 11 

Испанской конституции устанавливает, что «ни один испанец по происхождению не будет 

лишен своей национальности»; натурализованные, следовательно, могут быть лишены.[3] 

Такое отношение было выработано мировым сообществом еще в ответ на противоправ -

ные действия фашистских государств, лишавших гражданства отдельных лиц или 

группы лиц по национальным или расовым мотивам. Вместе с тем не следует забывать, 

что уже в послевоенные годы в некоторых тоталитарных государствах, в том числе в 

СССР, весьма часто практиковалось лишение гражданства по политическим мотивам. 

Так, в семидесятые годы XX века за критику политического режима в своей стране, 

гражданства СССР были лишены выдающиеся деятели культуры и искусства (А. 

Солженицын, М. Растропович, Г. Вишневская, И. Бродский и многие другие). И хотя в 

СССР такая практика была впоследствии осуждена, она по сей день напоминает нам о 

грубейших нарушениях прав человека со стороны государства. 

В ряде стран разрешается лишать гражданства только натурализованных граждан за 

преступления, указанные в законе, но иногда в течение лишь определенного срока после 

натурализации (например, шести лет в Австрии). В отдельных странах закон 

предусматривает возможность лишения гражданства и урожденных граждан, но только за 

действия в пользу иностранного государства, которые причинили ущерб государству 

гражданина, или за умышленное уклонение от военной службы. В странах Латинской 

Америки лишение гражданства (в отношении как натурализованных, так и урожденных 

граждан) используется в качестве дополнительного наказания, назначаемого судом за 

некоторые преступления (шпионаж и др.).  

Подданные Королевства Нидерландов могут утратить гражданство, если будут долго 

проживать за пределами Нидерландов, но при условии, что у них более одного 

гражданства, или же при условии приобретения иностранного гражданства. В добавление 

к этому, в некоторых случаях возможно лишение голландского гражданства[4]. 

После 1 апреля 2003 года голландские подданные с двойным гражданством могут 

утратить гражданство Нидерландов, если они проживают за пределами Королевства 

Нидерландов или за пределами Европейского Союза длительное время. Место рождения 

при этом значения не имеет.  

Лица, имеющие двойное гражданство одновременно с голландским гражданством 10 

лет подряд, если они проживают за пределами Королевства Нидерландов или за 

пределами Европейского Союза 10 лет, утрачивают гражданство Нидерландов. 
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Власти Нидерландов могут лишить гражданства, полученного в порядке 

натурализации, если оно было получено путем мошенничества, а также в случаях, когда 

новый гражданин не отказывается от предыдущего гражданства (если он не исключен из 

правила обязательного отказа от предыдущего гражданства). Подобные требования 

существуют также для граждан Японии и Южной Кореи, в которых запрещено двойное 

гражданство. Гражданства Нидерландов могут также лишить в случае службы в 

иностранной армии, если это государство в состоянии войны с Нидерландами.  

Согласно законодательству США граждане США могут утратить гражданство, если 

они выполняют определенные действия добровольно и с намерением отказаться от 

американского гражданства, если получили натурализацию в иностранном государстве, 

либо заняли должность в иностранном правительстве. Также предусматривает лишение 

гражданства в случае службы в вооруженных силах иностранного государства, которые 

участвуют в военных действияx, направленных против США или, выступая в качестве 

наемника в вооруженных силах иностранного государства; Осуждение за предательство. 

Таким образом лишение гражданства содержит в себе элемент наказания. 

Бывают случаи, когда гражданин Республики Казахстан может утратить 

гражданство даже помимо своей воли, хотя и способствует этому косвенно. Каковы же 

основания утраты гражданства и порядок ее регистрации? 

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О гражданстве" гражданами 

Республики Казахстан не являются лица: 

подавшие письменное заявление о нежелании состоять в гражданстве Республики 

Казахстан в соответствующие государственные органы по месту бывшего проживания; 

не проживавшие постоянно (или, говоря по-старому, не имевшие постоянной 

прописки) на территории Республики Казахстан на момент вступления в силу Закона РК 

"О гражданстве РК", а именно 20 декабря 1991 года;  

зарегистрировавшие утрату гражданства или оформившие выход из гражданства 

Республики Казахстан. 

Основания утраты гражданства 
В соответствии со ст. 21 Закона "О гражданстве РК" гражданство Республики 

Казахстан может быть вами утрачено: 

вследствие поступления на воинскую службу, в службу безопасности, полицию, 

органы юстиции или в иные органы государственной власти и управления другого 

государства, за исключением случаев, предусмотренных межгосударственными 

договорами Республики Казахстан;  

если гражданство Республики Казахстан приобретено в результате представления 

заведомо ложных сведений или фальшивых документов;  

по основаниям, предусмотренным межгосударственными договорами Республики 

Казахстан;  

если вы, постоянно проживая за пределами Республики Казахстан, не встали на 

консульский учет без уважительных причин в течение 3 лет. 

Согласно изменениям которые внесены 2017 году, а в частности  п2. ст. 10 

Конституции Республики Казахстан: "Гражданин Республики не может быть лишен 

гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы 

Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение 

террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно 

важным интересам Республики Казахстан." 

В связи с этим законодатель указал перечень террористических преступлении, 

которые раскрыты п. 30 в статье 3 УК РК: " террористические преступления - деяния, 

предусмотренные статьями 170, 171, 173, 177, 178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 

261, 269 и 270" [5]. 
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Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал 

и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже 

не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера[6].  

Изменения и дополнения, внесенные по вопросам гражданства, согласуются с 

конституционными критериями и основаниями ограничения прав и свобод человека и 

гражданина, а также международными актами, принятыми в рамках ООН.Так, 

в Конвенции о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 года указано, что 

государство может сохранять право лишать любое лицо своего гражданства по 

основаниям, предусматриваемым национальным законом, в частности, если лицо ведет 

себя таким образом, что причиняет серьезный вред жизненным интересам этого 

государства[7]. 

Порядок регистрации утраты гражданства 
Органы внутренних дел проводят необходимую проверку при поступлении сведений 

или заявлений о том, что лицо, проживающее по удостоверению личности или паспорту 

гражданина Республики Казахстан, не является гражданином Республики Казахстан. В 

случае установления фактов поступления на воинскую службу другого государства и 

приобретения гражданства Республики Казахстан в результате представления заведомо 

ложных сведений или фальшивых документов, они регистрируют утрату гражданства. 

  Консульские учреждения регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан: 

  если в отношении гражданина Республики Казахстан имеются документы либо 

другие достоверные сведения, подтверждающие поступление его на воинскую службу, в 

службу безопасности, полицию, органы юстиции или в иные государственные органы 

другого государства. При вы не утрачиваете гражданства Республики Казахстан в случае 

заключения с указанными органами договора на выполнение обязанностей по рабочим 

профессиям (водитель, слесарь, уборщик, электрик и т.п.);  

если гражданин Республики Казахстан не встал на консульский учет без 

уважительных причин в течение 3 лет постоянного проживания за границей. Правило о 3-

летнем сроке не распространяется на лиц, не достигших 16-летнего возраста. В 

зависимости от обстоятельств руководитель консульского учреждения самостоятельно 

оценивает, являются ли уважительными причины, по которым гражданин Республики 

Казахстан не встал своевременно на консульский учет;  

если будет установлено, что гражданство Республики Казахстан приобретено в 

результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов.  

Регистрация утраты гражданства Республики Казахстан осуществляется только 

после уведомления самого гражданина о причинах и основаниях принятия решения об 

утрате им гражданства Республики Казахстан. 

МВД и МИД Республики Казахстан периодически представляют в Государственно-

правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан информацию о лицах, 

утративших гражданство. 

А нарушая законодательство Республики Казахстан о гражданстве, могут быть 

привлечены к ответственности согласно статье 496 кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях: 

"1. Использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики 

Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, - влечет штраф на 

физических лиц в размере ста месячных расчетных показателей. 

2. Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки 

факта приобретения иностранного гражданства - 

влечет штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей либо 

административное выдворение за пределы Республики Казахстан. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 

совершенные лицами, состоящими на государственной службе, а также лицами, 

осуществляющими функции представителя власти либо выполняющими организационно-
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распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, - 

влекут штраф в размере трехсот месячных расчетных показателей либо 

административное выдворение за пределы Республики Казахстан."[8] 

Другие основания утраты гражданства: 

В настоящее время идет активная дискуссия относительно еще одного основания 

утраты гражданства Республики Казахстан, которое не упоминается в данном Законе «О 

гражданстве», однако исходит из смысла Конституции Республики Казахстан. 

В соответствии с п.3 ст.10 Конституции за гражданином Республики Казахстан не 

признается гражданство другого государства. До недавнего времени существовало два 

мнения относительно толкования этой нормы Конституции. Первое толкование сводилось 

к тому, что если за гражданином Казахстана не признается другого гражданства, это 

значит, что гражданство Казахстана у такого гражданина сохраняется, а другое 

гражданство просто игнорируется и не имеет юридической силы на территории нашей 

страны. 

Второе толкование сводилось к тому, что раз за гражданином Казахстана не 

признается гражданство другого государства, значит в случае принятия этого другого 

гражданства, гражданство Республики Казахстан утрачивается с целью недопущения 

возникновения института двойного гражданства. 

1 декабря 2003 года по этому вопросу было принято Постановление 

Конституционного Совета Республики Казахстан, в котором говорится, что: 

«Норму пункта 3 статьи 10 Конституции Республики Казахстан - "за гражданином 

Республики не признается гражданство другого государства" следует понимать как 

неприемлемость в Республике Казахстан множественного, в том числе двойного 

гражданства[9]. Указанное означает, что иностранный гражданин не является 

одновременно гражданином Республики Казахстан. Конституционный принцип "за 

гражданином республики не признается гражданство другого государства" 

обеспечивается следующим механизмом, вытекающим из смысла пункта 3 статьи 10 

Конституции Республики Казахстан: если гражданин Республики Казахстан приобретает 

гражданство другого государства, то за ним с этого момента не сохраняется гражданство 

Республики Казахстан» [10]. 

Отсюда можно сделать вывод, что принятие гражданства другого государства все же 

является основанием для утраты гражданства Казахстана, но применяться на практике оно 

будет после внесения соответствующих изменений в Закон «О гражданстве». 
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Түйін 

Мақалада азаматтық алу немесе одан шығу туралы, сонымен қатар мемлекеттің осы 

сұрақ төңірегіндегі құзыреттіліктері жайында қарастырылған.  

 

Summary 

The article is devoted to the legal names and conditions of withdrawal from citizenship, as 

well as the competence of the state in this matter. 

 

 

ДІН ТАРИХИ-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ПРОЦЕСТІҢ БІР 

КОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ 

 

Оразымбетов  А.М. - магистрант 

 

Дін - адам пайымының бүкіл әлем мен болмысқа, қоршаған дүниеге, табиғатқа, өзі 

өмір сүретін ортаға және өзінің ақыл-ойы мен сана-сезімінен тысқары тылсым дүниеге 

қатынасы, адамзат танымының дүние мен жаратылысқа деген көзқарасты 

айқындайтын мифология, философия және ғылымнан ерекше өзіндік бір тұрпаты; 

адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік-мәдени институт, ерекше 

қоғамдық сана және әлеуметтік құбылыс.  

Түйін сөздер: дін, тарих, философия, әлеуметтік процесс, көзқарас.  

 

Діннің басты мақсаты - адамның рухани жетілуі және оның Жаратушы Құдаймен 

байланысын орнату болса, ислам тұжы-рымдамасы бойынша, рухани жетілу сатысының 

бірінші деңгейінде тұрған адамның алғашқы махаббаты, таза құлшылығы, қорқынышы 

Аллаға арналады. Сөйтіп, шынайы діндар болып, жас кезінен Алланың ғана бұйрығын 

орындаушы болып өседі. Барлық тіршілік құбылыстары Алла Тағаланың қолында екеніне 

және кінәлі істері үшін оның қарғысына ұшырайтынына мұсылман кәміл сенеді. Осы 

сенім — оны жаман істерден тежеуші және дұрыстықтан, имандылықтан шықпауына 

себепші. Иманын жоғалту адамның дінін жоғалтуына алып келеді (қ. Ислам). Діни 

тұрғыдан, дін - бүкіл болмыстың түпкі себебі барын, дүние-болмыстың жаратылу 

мақсатын, оның сыр-сипатын түсіндіріп, танып-білуге және адамның рухани жетілуіне 

мүмкіндік жасайтын әдіс-әрекеттер мен бүкіл дүниетанымды, болмысты толық қамтитын 

өте кең, ауқымды ұғым. Діннің шығуы қазіргі ғылымның зерттеулері бойынша 40 - 50 

мың жыл бұрынғы палеолит (тас дәуірі), яғни алғашқы қауымдық қоғамның 

салыстырмалы түрде жоғары деңгейдегі даму кезеңіне жатқызылып отыр. 

Дін қоғамда әлеуметтік организм өмірінің бір көрінісі ретінде өмір сүреді. Дін мен 

қоғам арасындағы байланысы екі дербес шамалардың әрекеттесуі ретінде қарастырылуы 

дұрыс болмаған еді. Дін - одан оқшаулана алмайтын қоғамдық өмідің бір бөлігі, ол қоғам 

өміріне соншалықты сіңісіп кеткен. Солай бола тұра, қоғам мен діннің мұндай 

байланысының сипаты мен дәрежесі оның дамуының әр түрлі кезеңінде біркелкі 

болмайды. Әлеуметтік жіктелудің күшеюімен қатар қоғамдық өмірдің әр түрлі 

салаларының тәуелсіздігі арта түседі. Қоғам, мамандану және жіктелу жолымен жылжи 

отырып, онда әлі оның өмір саласын құрайтын бөліктері бір жерде топтасып, оларды 
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айыру мүмкін болмайтын тұтастық жағдайынан көп бейнеліктің бірлігін білдіретін 

жалпыламалыққа бірте-бірте өзгереді. 

Бұл діннің атқарып отырған қызметтерін егер мәселе дамыған қоғам жайында болса, 

олардың қоғамда қызмет атқарушы басқа да әлеуметтік жүйелер мен институттармен 

етене араласуы тұрғысынан қарастыру керек, ал егер дамушы қоғамда болса ортағасыр 

кезіндегідей діннің жаппай билеп-төстеуі сияқты емес, сәйкес немесе ұқсас жолдары 

бойынша қарастыру керек екендігін білдіреді. 

Мұндай көзқарас былай деп ұйғарады: біріншіден діннің қызметі кез келген 

әлеуметтік әрекет белгілі бір құндылықтарға бағыт ұстанған субъективті ойдан өткізетін 

әрекет болып табылады деген негізгі фактілермен арақатынасы белгіленуі керек. “Қоғам” 

ұғымы қатаң социологиялық мағынада топ мүшелері мен топтар арасындағы көп бейнелі 

әлеуметтік қатынастардың етене араласып кеткенін білдіреді. Бұл қатынастардың 

күрделілігі дін мен мәдениеттің әрекеттесуінде көрінеді. Егер Вебермен келісе отырып 

қоғамды индивидтердің әлеуметтік әрекеті ретінде қарастыратын болсақ, онда ол олардың 

әрекетінің аумағы мен өнімі ретінде елестетіледі. Индивид әрекетті бастама ретінде 

көреді, әрекеттілік оның тарапынан келіп шығады. Мәдениет болса, мәжбүрлі түрде 

әрекет етушіні реттеу нормалары ретінде өмір саласының қалыптасып қалған амалдарын 

белгілейді, ол индивидке сырттан берілгендей болады. Осы тұрғыда дін, адамның әрекеті 

және әлеуметтік феномен болады. Яғни, қоғамның өмірлік әрекетінің туындысы, одан 

кейін адамға сырттан берілген және міндетті түрдегі қарсы тұратын секілді. Дін бұл 

тұрғыда мәдениет түсінігімен арақатынасын белгілейді. Жоғарыда айтылғандардың 

негізінде “дін және қоғам” мәселесі көбінесе “дін мен мәдениеттің” бір бөлігі болып 

табылады. 

Дін әлеуметтік-мәдени байланыстардың бір буыны, оның қызмет етуі олардың 

құрылымын және пайда болуын түсінуге мүмкіндік береді. Дін әлеуметтік қатынастардың 

пайда болуының және қалыптасуының факторы ретінде көрінеді, біріншіден, қандай да 

бір әлеуметтік қатынастардың белгілі бір формаларын заңдастыру факторы ретінде, 

екіншіден, дін қоғамның тұрақтылығын ұстап тұруға мүмкіндік беретін және оның 

өзгерісін ынталандырушы фактор ретінде қарастырылуы шарт. Бұл діни белсенділіктің 

негізінде діннің басты қызметтерінің қатарына жататын - мағыналық пайымдау қызметі 

жатады, ол Вебер, Дюркгейм және басқа қазіргі заманғы діни социологтардың түсінігінде 

діннің негізгі қызметі болып табылады [5].  

Дін - адам өмірін саналы қылатын нәрсе, ол оны ең маңызды құрамдас бөлігі 

“мағынасымен” қамтамасыз етеді. Бұл діннің дүниенің (ғарыштың, универсумның) 

бейнесін беруінің арқасында болады, онда әділетсіздік, қайғы-қасірет көру, өлім, “менің 

өмірімді” қайғылы сәтсіздікке алып келетіннің барлығы үмітті үзуші, “менің тағдырымды 

бұзады, ол тіпті басқаша болуы мүмкін еді”, міне осының бәрі “соңғы немесе түпкі 

нақтылық” перспективасында басым мағына мен мәнге айналады, ол жерде дін дүниені өз 

бейнесінде ұсынады. Егер қайғыру және өлім мағынаға ие болса, егер адам оның мәні 

неде екенін білсе, онда қайғыруды жеңе отырып, адамда өмір сүруге деген жігер пайда 

болады. Адам не үшін өмір сүріп отырғанын білуі оны күшті қылады. Адам егер 

ешнәрсесі жоқ бостықты сезініп, өзімен не болып жатқанның мағынасын түсінуден қалған 

кезде, оның әлсіз, дәрменсіз, абыржу жағдайында болып, өзін-өзі жоғалтқан жағдайға 

түседі. Сол сияқты, егер адам, оның кездейсоқ жолы болып өзінің бақытты жеребиі үшін 

еңбегі сіңгенін сезбесе, онда өмір мағынасыз болады. Осы жағдайда да өмір мағынасыз 

болады, өйткені барлық іс соқыр кездейсоқтықтан болып, ешнәрсе сенімді емес. 

Дін адамдарға біздің әлемімізде өмір сүретін басқа адамдар арасынан оның 

құрамына енетін топтың мәнін көрсете отырып, өздерінің кім екенін түсінуге көмектеседі. 

Діннің осы біріктіруші және адамның өзін-өзі анықтауға мүмкіндік беретін қызметі 

индустриалдыққа дейінгі қоғамдарда ерекше күшті әрекет етті. Мысалы, американдық 

дінтанушы-социологтар плюралистік американдық қоғамда бірде-бір дәстүрлі діндер бұл 

мақсатты орындай алмай отырғанын айтады. Әлеуметтің сипатымен бірге өзгеруінен дін 
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де өзінің қызметімен өзгеруде. Сондықтан діннің біріктіруші қызметі қазіргі қоғамда ең 

бір маңызды болып сақталуда, бірақ ол өзінің іске асыру амалдары мен формаларын 

өзгертуде. 

Дін қоғамның нормалары мен құндылықтарын насихаттай отырып, онымен бірге 

оның тұрақтылығына мүмкіндік жасайды. Дін сол әлеуметтік құрылымға пайдалы 

нормаларды орнықтыра отырып, тұрақтандырушы функция атқарады және адамның 

моралдық міндеттерді орындау үшін алғышарттар жасайды. Адамдардың осы тиым 

салынғандарды бұзу оқиғалары орын алғандықтан көпшілік діндер қайта орнына келу 

және міндеттемелерді орындау үшін талпыныстарды қолдайтын амалдарға ие - тазалану 

және кінәсін жуу ырымдары, олар күнә сезімін бәсендеуі немесе оны артуы мүмкін. 

Дінді бұлай түсіну Р.Беллдің жоғарыда келтірілген анықтамасында көрініс береді. 

Ол анықтама бойынша дін тұтас әлемді қабылдау үшін символикалық жүйесі және 

индивид пен әлемнің ортақ тұтастығы ретінде байланысын қамтамасыз етеді, ол жерде 

өмір және әрекет белгілі бір соңы мағынасына ие болады. Қазіргі заманғы көрнекті 

социолог П.Бергердің сөзімен айтсақ, діни символдар мен түсініктер, белгілі бір мағына 

бере отырып, адамның өмір сүруінің тұрақтылығы мен мықтылығын қамтамасыз етеді. 

Дін адам өмірінің құндылықтары мен нормаларын түсіндіре отырып, әлеуметтік тәртіппен 

әлеуметтік әлемнің тұрақтылығына кепілдік беріп, қандай да бір “қасиетті шымылдықты” 

көзге елестетеді. 

Қоғамның тұрақтылығы төрт деңгейдегі қызметтердің орындалуымен: бейімдеуді, 

мақсатты бағыт ұстануды, қоғаммен бірігу және орындауды, жүріс-тұрыстың 

институцияланған мәдени үлгілерін қолдауды қамтамасыз етумен ең алдымен табиғи 

ортаға бейімделуі мүмкін болады. Бейімделу - ол қоғамның өмір сүру ортасына: бұл 

міндетті қоғам ішіндегі экономикалық шағын жүйе шешеді. Мақсатты бағыт ұстану - ол 

жерде инидивидтің қоғам үшін қиратушы, өзінің жалпы мақсаттарымен бәсекелесуші 

жағдайларды жете түсінбеуін қамтамасыз ету; қоғамдық жүйе ішінде бұл қызметті 

орындауға отбасы да қатысқанымен, негізінен саяси шағын жүйе орындайды. Интеграция 

- ол бір-бірінен тәуелсіз белсенді тұлғалар арасындағы келісімді қамтамасыз ететін әрекет 

ету құрылымын жасау арқылы жанжалдар мен шашыраңқылық қауіпін болдырмауды 

білдіреді. Функциялар институционалды түрде жіктелетін дамыған қоғам шеңберінде бұл 

қызметті әлеуметтік рөлдердің нормативтік анықтамаларын белгілей отырып, құқықтық 

шағын жүйе қамтамасыз етеді. 

Сайып келгенде, егер де оның мүшелерінің әрекеті белгілі бір деңгейде шектелмесе, 

егер де олардың әрекеті өз бетінше және шексіз өзгеріп отыратын болса ешқандай жүйе 

өмір сүре алмайды. Жүріс-тұрыстың белгілі бір заңдастырылған түрлерін сақтап және 

орындап отыру керек. Оған қоса, сөз жай ғана нақтылы әрбір қоғамдағы нормативтік 

тәртіптер жөнінде ғана емес (бұл қызмет құқықтық шағын жүйенікі), сонымен қатар 

заңдастыру, яғни сол нормативтік тәртіптің өзінің өмір сүруін негіздеу және заңдастыру 

туралы болып отыр. Сөз қандай да бір заңды орындау туралы болып отырған жоқ, жалпы 

принціпінде заңға деген көзқарас, адамды заң түріндегі қандай да бір байланыстырушы 

нұсқау бар ма және оны мойынау керек пе деген сарында болып отыр. Парсонс бұл 

проблема құндылықтардың әлеуметтік емес мәдени жүйесіне қатысты екендігіне назар 

аудартты. Бұл жүріс-тұрыстың мәдени үлгілерін қолдану міндетін Парсонс діннің мәдени 

таратушы қызметі саласына жатқызады, өйткені ол саясатқа немесе құқыққа қарағанда 

адам жүріс-тұрысын оның нақтылы мақсаттар мен жағдайларға қатысты жекеліктің, 

партикулярлықтың шеңберінен шығатын нәрселердің ара қатынасын белгілеу арқылы, - 

оны “соңғы” немесе “түпкі” нақтылықтармен ара қатынасын белгілеу арқылы реттейді [6]. 

Қандай да бір нормалардың дұрысына немесе бұрыстығына сілтеме жасау жеткіліксіз. 

Діннің міндеті - қандай да бір норманы заңдастыру емес, нормативтік тәртіптің өзін 

қабылдау. Тиісінше, сөз жүріс-тұрысты саяси құқықтық немесе экономикалық реттеуге 

қарағанда діннің тереңірек қызметі жаййында айтылып отыр. Бұл теориялық 

тұжырымдама дінді оның қоғамдағы алатын орнымен атқаратын рөлі жөнінде тәжірибелік 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2017 ж. 

 

72 

 

біршама кең көлемді мәліметтерді түсіндіруге мүмкіндік беретін құбылыс тұрғысынан 

түсінуді ұсынады. Алайда ол бірқатар қиыншылықтармен кезігіп, міндетті түрде 

мойындауды кездестіре бермейді. 

Ең алдымен, ойдан шығармайтын нәрсе, ол дінді функционалдық тұрғыдан түсіну, 

жеткіліксіз түрде негізделген алғышарт негізінде құрылады: функционализм, мықты 

қоғамдық ынтымықтастық пен тұрақтылық тек рухани-мәдени факторлар, идеялар, 

құндылықтар, мағыналар, символдар жүйелерінің көмегімен қамтамасыз етілуі мүмкін 

дегенге сүйенеді. Дін бұл тұжырымдамада жан-жақты фактор ретінде қызмет етеді. 

Өйткені қоғам алдын ала діни шектеулерсіз басқаша қызмет ете алмайтын қандай да бір 

мәдени-рухани тұтастық ретінде түсіндіріледі. Функционализм әділетсіз - біржақты болып 

қалады. Ол мысалы, адамға табиғатынан тән және тарихи дамыған қажеттіліктер, белгілі 

бір мүдделерді қанағаттандыру және оны келістіру негізінде, яғни сол әлеуметтік-мәдени 

жүйенің механизмі арқылы қоғамның нығайып бірігуі мен тұрақтылығы мүмкіндігін 

елемейді. Шынайы жағдайда жоқ дегенде интеграцияның рухани-мәдени факторлары 

және қоғамдық тәртіпті негіздеу, әлеуметтік жүйені сақтау деңгейінде әрекет еткен күш 

көрсету мен мәжбүрлеу сияқты факторлар назардан тыс қалады. Бұған тағы эмпирикалық 

мәліметтер қоғамдық-моралдық жағдайына діннің әсері бүгінгі күнде айтарлықтай әлсіз 

және бұрын да қоғамның “моралдық архитектурасын” монопольды түрде қамтамасыз ете 

алғаны күмәнді екенін куәландыратынан қосқан абзал. Шамасы қоғамның бірігуін 

бірқатар факторлар қамтамасыз етеді (немесе қамтамасыз етуге ықыласты). Бұл тарихи 

өзгермелі жағдай. Мысалы, социологтар, қазіргі дамыған демократиялық қоғамда 

интеграцияның белгілі бір деңгейін көп мөлшерде заңдар қамтамасыз ететінін, жалпылама 

құндылықтардың (адам құқығын) таратушы рөлін көп мөлшерде құқықтық институттар өз 

қолына алуда екенін айтуда. Бұл қоғамның секуляризациялануының бір көрінісі.  

Тағы бір проблема, дін қоғамдық интеграцияның факторы ретінде ғана болмай, 

сонымен қатар кері интеграция, яғни кері интеграциялау қызметін атқаруымен 

байланысты болып отыр. Жалпы формасында дін тіпті кері қызметті болуы мүмкін екенін 

айтуға болады, мысалы экономика саласында, еңбекті ұйымдастырудың қазіргі заманғы 

әдістерін, техникаларын енгізуге кедергі бола отыра, қоғамның экономикалық тоқырауын 

күшейтуі мүмкін. Яғни, діннің қандай түрі болмасын атқаратын қызметтері қоғам үшін 

жағымды да, жағымсыз да мәнге ие болуы мүмкін. 

Дін, интеграция мен тұрақтылық әкелуші емес, қиратушы, жанжал әкелуші фактор 

ретінде әрекет етуі мүмкін екендігін айғақтайтын фактілер жанжалдар теориясы 

шеңберінде қарастырылды. Проблеманы таптық күрес аспектісі арқылы шешкен 

К.Маркстің пікірінше дін тарихи қажеттілік, оны таптық күрес арқылы төңкерістік қайта 

құруды талап етіп отырғанда, ол әлеуметтік интеграцияның факторы ретінде қызмет етуші 

және билеп төстеуші таптарға қоғамның тұрақтылығын ұстап тұруына көмектесетіндіктен 

жағымсыз рөл атқарады дейді. Дін өмір сүруші қоғамдық құрылымды ақтайды, онымен 

татуластырады. Сыни көзқарасты оятудың орнына, мойындауды миына құяды. Ал бұл 

нәрсе түбінде қоғамды жанжалға алып келеді. 

Функционализмге, яғни қоғам өзімшілдік мүдделері бар және бүкіл қоғамның 

тұрақтылығы мен бірлігін қамтамасыз ететін құндылықтық сенімдері болмайтын 

топтардан тұрады деген көзқарасқа тікелей қарсы шығады [7]. Қоғам жанжалдармен, күш 

көрсетумен, түрлі топтар арасындағы билік үшін күрестермен сипатталады. Тұрақтылық 

тек уақытша тепе-теңдік ретінде ғана мүмкін. Әлеуметтік қатынастардың қалыптасуының 

шешуші факторы топтардың өзімшілдік мүдделері болып табылады. Діни топтар - бір-

біріне араз топтардың мүдделері қарама-қарсы тұратын, соқтығысатын жүйенің бір тетігі. 

Ортақ сенімдердің болуы олардың әлеуметтік бірігуінің шартты түрде маңызды емес 

жағдайы ретінде қарастырылуда болса, ал діни айырмашылықтар - тамыры терең 

жанжалдарды сырттай безендіру ретінде қарастырылады. Бұған мысал ретінде христиан 

елдеріндегі еврейлерді қудалауды келтіруге болады, оның түбінде экономикалық фактор 

жатты, Ирландиядағы протестанттар мен католиктер арасындағы дау-дамай, ортодокстар 
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мен “дін бұзарлар” арасындағы күрес және басқалар. Этникалық және топтық 

айырмашылықтар діни айырмашылықтармен шиеленісіп кеткен уақытта жанжалдар 

айрықша өткір сипат алады. Діни жанжалдар сыртқы көрінісінде, этникалық немесе 

таптық негізде соқтығысуды бүркемелеуі мүмкін. Егер экономикалық мүдделер және 

этникалық байланыстар қоғамның бірігуіне жол ашатын жағдайларда, діни 

айырмашылықтар жіктелудің жалғыз ғана символы болады. Басқа діни топ өкілдерінен 

жауларды көру әдеті көптеген нақтылы жағдайларға байланысты күшейе түсуі немесе 

әлсірей түсуі мүмкін. 

Дін дінаралық жанжалдармен қатар оның сауатты қоғамда өмір сүруімен 

байланысты жанжалдарды да тудырады. Мысалы, діни құндылықтар жүйесі құрметке сай 

жалғыз өзі секілді, сауаттылардың құндылықтар жүйесіне қарама-қарсы қойылатын 

жағдайлар сирек емес. Дін жолын ұстаушылық діни ережелерді сақтау мен заң 

арасындағы жанжалға алып келуі мүмкін. Мұндай бейнедегі мысалдарды, діни жүріс-

тұрыс ортақ ережеге бағынатынын көрсету үшін жанжал теориясының жақтастары 

ұсынып отыр: кез келген жүріс-тұрыс өзімшілдік мүдделерді басшылыққа алады. 
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Резюме 

В статье рассматривается об историческо-философском и социальном компоненте 

религии.  
 

Summary 
The article deals with the historical-philosophical and social component of religion. 
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Тергеу экспериментінің қызметі кез келген тергеу әрекеттері сияқты дәлелдемені 

жинау, зерттеу және бағалау болып табылады. Сондықтан, іс бойынша жиналған 

дәлелдемелерді тексеру, тергеу болжауларын тексеру және бағалау және тергеудегі 

қылмыстың жаңа мән-жайларын анықтау тергеу экспериментінің міндеттерін құрайды. 

Олай болса, тергеу экспериментін дәлелдемелерді алу, зерттеу және бағалау құралы 

ретінде де қарастыруға болады. 

Тергеу экспериментін дәлелдеу процесінің құралы ретіндегі ережелердің мазмұынын 

түсіну үшін дәлелдеменің гносеологиялық мәнін және дәлелдеу құралы мен дәлелдеменің 

қайнар көзі сияқты оның негізгі категорияларын анықтап алғанымыз жөн.  

Ақпарат қазіргі кезде ең күрделі және даулы проблемалардың бірі болып табылады. 

Бұл кибернетика ғылымының негізі ретінде, үлкен философиялық мәні бар түсінік. Бірақ, 

ақпарат түсінігіне қатысты әлі күнге дейін философияда да, кибернетика ғылымында да 

және ақпарат теорияларын зерттейтін басқа да ғылымдарда біркелкі қалыптасқан 

анықтама жоқ. Кибернетика ғылымының пайда болуымен ақпарат түсінігі кеңірек 

талқылана бастады. Кибернетиканың арқасында ақпарат теориясы пайда  болды және бұл 

теория ақпаратты алудың, жинаудың, сақтаудың және өңдеудің заңдылықтарын зерттейді.  

Кез келген ақпарат қандай да бір мақсатқа жету үшін, материалдық дүниені өзгерту 

үшін қолданылады. Ақпарат теориясы ақпараттың нақты мазмұнымен айналыспай, тек 

оның кұрылымдық, сандық мазмұнымен айналысқандығын ақпарат теориясына арналған 

көптеген әдебиеттерден байқауға болады. Осыған байланысты егер біз ақпараттың 

онтологиялық мазмұнын қарастыратын болсақ, онда біз оның гносеологиялық мәнін 

шетте қалдырамыз.  

Осы  күнге дейін дәлелдеу теориясында дәлелдеменің түсінігіне катысты біркелкі 

қалыптасқан анықтама жоқ. Бұл қайшылық ең алдымен дәлелдемелер мазмұнының екі 

жақтылығында болып отыр, яғни, дәлелдемені бір жағынан фактілік деректер ретінде, 

екінші жағынан фактілік деректердің қайнар көзі ретінде қарастыруда.  

Дәлелдеменің екі жақтылық табиғатын көптеген авторлар қолдады, оның ішінде  

М.С. Строгович, В.Д. Арсеньев, Г.Ф. Горский және т.б. В.Д. Арсеньев дәлелдемені 

дәлелдеудің аргументтік фактісі ретінде, екінші жағынан фактілер туралы мәліметтер 

ретінде қарастырады [1,33 б.]. 

 Г.Ф. Горскийдің пікірінше, дәлелдеме тек фактілер ғана емес, сонымен қатар 

фактілер туралы мәліметтер. Автордың пікірінше, фактілерді және олар туралы 

мәліметтерді бір бірінен ажыратып немесе бірге қарастырудың қажеті жоқ, өйткені одан 

қағидалық ережелері өзгермейді. Сондықтан, автор дәлелдемені фактілер және ол туралы 

мәліметтердің ортақ компоненті ретінде түсінеді [2, 98 б.]. 

Кейбір авторлар, оның ішінде Р.С. Белкин дәлелдемені фактілік мәліметтер мен 

мәліметтердің қайнар көздерінің жиынтығы ретінде қарастырады. Оның ойынша, 

дәлелдеменің қайнар көздері мен фактілік мәліметтер жеке дара дәлелдеменің ұғымын 

құра алмайды. Аталған позицияны Н.А. Әбдіқанов та қолдайды. Өйткені, автордың 

ойынша, дәлелдеу субъектілері қылмыстың материалдық іздерінен гөрі, тікелей қылмысқа 

қатысты фактілерді есінде сақтаған жәбірленушілер, куәлар, күдіктілер, 

айыпталушылармен байланысады [3, 39 б.]. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 111-бабына сәйкес, 

қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер болып заңды жолмен алынған фактілік деректер 

саналады, оның негізінде анықтаушы, тергеуші, прокурор, сот осы Кодексте белгіленген 

тәртіппен Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінде көзделген әрекеттердің 

болғандығын немесе болмағандығын, айыпталушының бұл әрекетті жасағандығын немесе 

жасамағандығын және айыпталушының кінәлілігін немесе кінәсіздігін, сондай-ақ істі 

дұрыс шешу үшін қажетті басқа да мән-жайларды анықтайды. Істі дұрыс шешу үшін 

қажетті фактілік мәліметтер жәбірленушінің, куәнің жауаптарымен, сарапшының 
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қорытындысымен, заттай айғақтармен, іс жүргізу әрекеттерінің хаттамаларымен және өзге 

де құжаттармен анықталады.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне берілген түсініктеме 

(комментарий) дәлелдеме - адамнан шығатын мәліметтер ретінде және зерттелетін 

жағдайды көрсететін, материалдық заттардағы із түріндегі өзгерістер қарастырылған. 

Мұнда дәлелдеменің фактілік мәліметтер екендігі нақты айтылып отыр және қандай да бір 

формада өмір сүретіні қуатталып тұр. Яғни, заң шығарушы дәлелдемені фактілер мен 

мәліметтердің қайнар  көздерінің біртұтас жиынтығымен түсіндіріп отыр. 

Олай болса, дәлелдеме дегеніміз - қылмыстық істі дұрыс шешуге қажетті фактілік 

мәліметтер. Сонымен,  біз  ақпарат пен  дәлелдеме  түсініктерін  ажыратып қарастырдық, 

яғни дәлелдемені фактілік мәліметтер, ақпаратты - мәлімет, мәлімдеме, хабарлама ретінде 

ұғынамыз.  Дәлелдемелерді алудың әдістері мен тәсілдеріне тергеу және сот әрекеттерін 

жүргізу жатады деген ой әдебиеттерде кең тараған. Аталған ережелер бізге тергеу 

экспериментін дәлелдемені жинау, зерттеу  және бағалау құралы ретінде қарастыруға 

түрткі болып отыр.  

Н.Ә. Әбдіқанов дәлелдеу құралын оның этимологиялық маңызын талдау арқылы 

түсіндіреді. Автор «құрал» түсінігін орындалуы тиіс немесе бір нәрсеге қол жеткізуге 

қажетті мақсат ретінде және қандай да бір нәтижеге жету үшін қолданылатын әдіс-тәсіл 

ретінде түсіндіреді. Дәлелдеудің құралын анықтау үшін бір ғана этимологиялық мәнін 

талдау жеткіліксіз, сондықтан оны ақпараттық процесс тұрғысынан (қандай да бір ақпарат 

тасушысы ретінде) да қарастыру қажет. 

Қылмысқа қатысты фактілер белгілі бір қайнар көздерден заңды жолмен алынып 

және заңды жолмен бекітілгенде ғана дөлелдеме бола алады. Фактілерді алудың және 

бекітудің мұндай жолы қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеудің тәсілдері, құралдары деп 

аталады, - дейді Д.И. Бедняков [4, 50 б.]. 

Дәлелдемелерді алудың әдістері мен тәсілдеріне тергеу жөне сот әрекеттерін жүргізу 

жатады деген ой әдебиеттерде кең тараған. Аталған ережелер бізге тергеу экспериментін 

дәлелдемені жинау, зерттеу және бағалау құралы ретінде қарастыруға түрткі болып отыр. 

Р.С. Белкин, И.М. Лузгин, С.А. Шейфер, П.В. Копнин сияқты бірқатар авторлар 

тергеу экспериментін аталған ережеге сай қарастырған. Бұл авторлар тергеу 

экспериментін дәлелдеу құралы ретінде қарастыра отырып, оның дәлелдемені жинаудағы, 

зерттеудегі және бағалаудағы гносеологиялық мәнін ескермеген. Бізге дәлелдемелерді 

жинау, зерттеу және бағалаудың механизмін, тергеу экспериментінің негізінде зерттеу 

қажет. Аталған проблеманы шешу үшін, эксперименталдық әдісті дәлелдеудің құралы 

ретінде қарастыру керек, өйткені тергеу эксперименті аталған әдісті қолданудың 

процессуалдық нысандарының бірі. 

Р.С. Белкин айтқандай, эксперименталдық әдіс - бұл іске қатысты, фактілердің 

немесе дәлелдемелердің қайнар көзінің шынайылығына көз жеткізудің және жаңа 

дәлелдемелерді тәжірибелік жолмен алудың құралы болып табылады. И.М. Лузгиннің 

пікірінше, эксперимент зерттелетін құбылыстың мазмұнына терең үңілу арқылы 

фактілерді тануға және ол фактілердің қалыптасуы мен олардың байланысын тексеруге 

көмектеседі. Кейбір авторлар, оның ішінде С.А. Голунский, экспериментті дәлелдеудің 

құралы ретінде танымайды, өйткені эксперименталдық жаңғырту арқылы қылмысты тану 

мүмкін емес – дейді  [5, 81 б.]. 

Аталған проблеманы зерттеуді дәлелдеу процесі элементтерінің түсінігінен және 

анықтамаларынан бастаған жөн. Дәлелдемелерді жинаудәлелдеу процесінің бір элементі. 

Дәлелдемелерді жинауға қатысты анықтамалар көп, бірақ олар мазмұны жағынан әрқилы.   

М.С. Строгович аталған процесті - мемлекеттік органдардың қылмыс іздеріне 

қатысты ақпараттарды іздеу, зерттеу, куәландыру, құқықтық қамтамасыз етумен 

байланысты операциясы деп түсіндіреді [6, 42 б.]. 

И.Е. Быховский дәлелдемелерді жинау - дәлелдемелерді табу, зерттеу және бекіту 

әрекеттерінен тұрады, - дейді. Аталған мәселеге орай Р.С. Белкин және А.И. Винберг 
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дұрыс көзқарас берген. Дөлелдемелерді жинау - дәлелдемелерді табу, бекіту, алу және 

сақтаудан тұратын әрекеттердің жиынтығы, - дейді олар. Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық-процестік кодексінің 122-баптың 1 бөлігіне сәйкес, дәлелдемелерді жинау 

деген осы Кодексте көзделген тергеу және сот әрекеттерін жүргізу арқылы 

дәлелдемелерді табу, бекіту және алу [7]. 

Дәлелдеме - біз жоғарыда тоқталғандай тек қана мәліметтер емес олар фактілік 

деректер және олардың дәлелдемелік қасиеттері болады. Сондықтан, А.М. Жукова, А.Я. 

Гинзбург, А.В. Дуловтың айтқандары дұрыс, өйткені эксперимент дөлелдемелермен қатар 

іске қатысты кез келген мәліметтерді тексереді. Аталған жағдай Р.С. Белкин, В.П. 

Колмаков, Л.Е. Ароцкердің ұстанымдарын жоққа шығармайды, өйткені бұлардың 

көзқарасы бойынша тергеу эксперименті дәлелдемелермен қатар тергеу болжауларын да 

тексеріп, бағалайды. Болжаулар процесуалдық емес қайнар көздерден де алынуы мүмкін. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 258-

бабына сәйкес, тергеу экспериментінің мақсаты іс үшін маңызы бар мәліметтерді тексеру 

және нақтылау болып табылады. 

Қорыта айтқанда, тергеу экспериментінің аталған мақсаттарының мағынасы әр 

түрлі. Дегенмен, тергеу тәжірбиесін талдай келе, біз тергеу эксперименті арқылы 

тәжірбиеде жиі қол жеткізілетін мақсаттарды ұстанамыз. Олардың үш түрі бар: іс 

бойынша жиналған дәлелдемелерді тексеру; тергеу болжауларын тексеру және бағалау; іс 

бойынша жаңа дөлдемелер алу. Мақсаттары арқылы тергеу эксперименті дәлелдемелер 

жинайды.  

Тергеу экспериментінің жинақталған дәлелдемелерді тексеру мақсаты практикада 

жиі қолданылады. Сонымен бірге, аталған мақсат қандай да бір фактінің болу мүмкіндігін 

немесе мүмкін еместігін анықтай алады. Сот және тергеу тәжірибесінде  жәбірленушінің, 

куәнің, күдіктінің немесе айыпталушының жауаптарын тексеру үшін тергеу эксперименті 

жиі жүргізіледі. Қорыта айтқанда, тергеу эксперименті арқылы дәлелдемелік ақпараттың 

шынайылығы  тексеріледі. Мұны мысалмен байланыстырып көрейік. 25.12.2012 жылы Е. 

деген азамат өзінің ағасымен алдын ала сөз байласып, "Қамқоршы" дүкенінен 

автокөліктің заттарын ұрлаған. ұрлық болған уақытта дүкен қарауылы дүкеннің дем алуға 

арналған бөлмесінде отырып, сауда залынан және дүкен қоймасынан шыққан дыбысты 

естиді. Бірақ ұрлыққа тосқауыл бола алмайды, өйткені ұрының бірі оны қорқытады. 

Куәнің айтқандарын ескеріп, тергеуші сауда залынан және қоймадан шыққан дыбысты 

есту мүмкіндігін тексеру үшін тергеу экспериментін жүргізеді. Тергеу экспериментінің 

нәтижесінде куә сауда залынан және қоймадан шыққан дыбысты ести алатыны 

нақтыланды. Аталған жағдайда куәнің жауабы шындыққа сай келеді. 

Тергеу экспериментінің маңызды мақсатының бірі - тергеу болжауларын тексеру 

және бағалау. Дәл осы аталған мақсат ғылыми гипотезаларды тексеру және бағалау 

қызметін атқарады. Кез келген тергеу экспериментінің мақсаты - тергеу болжауларын 

тексеру болып табылады, өйткені болжау оның логикалық негізін құрайды және тергеу 

эксперименті әрқашан болжауларды қуаттау үшін немесе терістеу үшін жүргізіледі. 

Болжауларды тексеруді тергеу экспериментінің дара мақсаты ретінде көрсетіп 

отырғанымыздың себебі, кейбір жағдайларда тергеушінің қолындағы дәлелдемелерді 

немесе олардың тобын тексеру жүргізілмейді, керісінше дәлелдемелердің негізінде пайда 

болған және оны түсіндіретін тергеушінің топшыламасы тексеріледі. Әрине, тергеу 

эксперименті болжау жасау мақсатын көздемейді, бірақ оның жүргізілуінің өзі тергеушіде 

қандай да бір болжаудың бар екенін меңзейді, дегенмен, эксперимент барысында да, оның 

нәтижесі бойынша да болжаулар келтірілуі мүмкін. 

Тергеу  эксперименті тергеу болжауларын тексереді және нақтылайды. оның 

нәтижесі жаңа дәлелдеме болып табылады. Тергеу эксперименті арқылы тексергенге дейін 

болжау, дәлелдемелік маңызы жоқ топшылама ретінде өмір сүрген болса, тергеу 

эксперименті арқылы тексеріліп нақтыланған соң, жаңа дәлелдемелік тұжырым болып 

саналады. Сол сияқты, кез келген тергеу әрекетінің, оның ішінде тергеу экспериментінің 
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қылмысты ашудағы мақсаттарына тергеу болжауларын тексеру әрекеті жатады, өйткені 

аталған болжауларды тексеру дәлелдеу процесінің пәнін құрайды.  

Мұны келесі мысал арқылы дәлелдейік. 25.08.2007 жылы Язев көшесімен келе 

жатқан Ауди 100 автокөлігі жол бойында жолаушыны қағып, қылмыс орнынан 

жасырынып кетеді. Тергеу автокөліктің жолаушыны жолдан қиып өтіп бара жатқанда 

қаққанын анықтады. Жедел іздестіру шарасы барысында күдікті ұсталды. Күдікті И. 

жауап алу барысында кінәсін  мойындады. Оның айтуынша, қылмыс оқиғасы кезінде 

жәбірленушіні көру мүмкіндігі шектеулі болған, көшеде жарық болмаған және күн бұлтты 

болып, жаңбыр жауып тұрған. Жолаушы жолдың бойына ойламаған жерден шыға келіп, 

жүргізуші оны 2 метр қалғанда байқап қалған. Көлікті тоқтатудың мүмкіндігі болмаған. 

Оның айтуынша, соққы жәй тиген, өйткені көлік жай келе жатқан. Жолаушыға алғашқы 

көмекті көрсетпекші болған, ол бас тартып, күдіктінің айтуынша тұрып жүріп кетеді. 

Шындығында жәбірленуші аталған факт бойынша ештеңе білмейді және ауруханада есін 

жиған. Іс бойынша екі болжау пайда болды. Біріншісі, жүргізуші шындығында 

жолаушыны бірден көрмей қалған және оқиғаны шын байқай алмай қалған, екіншісі, 

жүргізуші жолаушыны алыстан байқаған, бірақ тежегішті баспай, басқа жолмен оның 

алдын аламын деп ойлаған. Екі болжауды да тергеу эксперименті арқылы ғана тексеруге 

болады. Аталған жағдайда жолаушының көріп байқау мүмкіндігі тексерілді. Нәтижесінде, 

аталған жағдайда күдікті 32,6 метрден көре алатындығы анықталды, сондықтан бірінші 

болжау алынып тасталды. Ал екінші болжау сынама тәжірибелер барысында дәлелденді.  

Тергеу экспериментінің жаңа дәлелдемелер алу мақсатыдәлелдеме жинауда аса 

маңызды. Аталған мақсат Р.С. Белкин, В.П. Ароцкер, А.М. Колмаковтың еңбектерінде 

көрініс тапқан. Белгілі бір фактінің болуын немесе болмауын тергеу эксперименті арқылы 

анықтап, нәтижесінде жаңа мән-жайдың туындауына себеп болуы мүмкін, ол - дәлелдеме 

деп аталады. 

 Р.С. Белкин дәлелдемелерді жинауды - дәлелдемелік ақпараттарды табу, беру және 

жинақтау деп те қарастырады. Аталған процессті автор былай талдап көрсетті: 

– дәлелдемелердің қайнар көздерін табу (заттар, адамдар, материалдық ақпарат 

тасушылар); 

– ақпараттық мәліметтерді тергеушіге немесе сотқа өткізу; 

– дәлелдемелік ақпарат тасушыларын анықтау; 

– ақпаратты алу және оны алдын ала бағалау; 

– дәлелдемелік ақпараттың қайнар көздерін жинау [8, 179 б.]. 

Тергеу эксперименті арқылы дәлелдеме жинау процесі біздің көзқарас бойынша 

басқаша жүреді. Ойды нақтылайтын болсақ бірінші, дәлелдеменің қайнар көзі болып 

табылатын объектілер басқа тергеу әрекеттерінің нәтижесінде анықталады, олардың 

нәтижесі тергеу экспериментін жүргізуге себепші болады. Ондай тергеу әрекеттерге 

куәдан, жәбірленушіден, күдіктіден, айыпталушыдан жауап алу, сараптама жүргізу, 

беттестіру, жауапты оқиға болған жерде тексеру жатады. Екінші, тергеушіні немесе сотты 

аталған тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен таныстыру. Үшінші, сот немесе тергеуші 

сынама әрекеттерін жүргізу туралы шешім қабылдайды. Төртінші, аталған тергеу әрекетін 

жүргізу. Бесінші, тергеу экспериментінің нәтижесін алу және оны алдын ала бағалау. 

Алтыншы, хаттамалау арқылы сынама тәжірибелерінің нәтижелерін бекіту.  

Тергеу эксперименті арқылы дәлелдемелерді жинаудың соңғы сатысы тергеу 

экспериментін, бекіту құралына айналдырып жібереді, оны заңда дөлелдемелерді бекіту 

деп атайды. Осы орайда Р.С. Белкин, А.И. Винбергтың танымның жеке әдістері арқылы 

дәлелдемелер бекітіледі, - деген ойлары дәл жүзеге асып тұр. Яғни, бірінші, 

ақпараттардың материалдық тасушыларынан түскен дәлелдемелік ақпараттар ақпарат 

орталығына - тергеуші немесе сотқа түседі; екінші, дәлелдемелік ақпаратты дәлелдеу 

процесінде бірнеше қайталап қолдану үшін,  оның сақталуын қамтамасыз етеді; үшінші, 

түскенақпараттардың сақталуына байланысты, дәлелдеу пәнін толық анықтағанға дейін 
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дәлелдемелік ақпараттар жинақтала береді; төртінші, іске қатыстысы және қажеттісі 

бекітіледі. 

Дәлелдемелерді зерттеу - дәлелдеу процесінің элементі ретінде, тергеу 

экспериментінде кеңінен қолданылады. Бұл туралы В.В. Куванов Р.С. Белкин, С.А. 

Шейфер, А.И. Винберг және т.б. танымал авторлар пікір айтқан. Тергеу экспериментін 

дәлелдемелерді зерттеу құралы ретінде қарастыру үшін, алдымен дәлелдемелерді 

зерттеудің өзіне тоқталып кеткен жөн. ҚР ҚПК 24-бабына сәйкес, іс бойынша жиналған 

дәлелдемелер жан-жақты және объективті зерттеуге жатады. Зерттеу алынған 

дәлелдемелерді талдауды, оны басқа да дәлелдемелермен салыстыруды, қосымша 

дәлелдемелер жинауды, дәлелдемелерді алу қайнар көздерін тексеруді қамтиды [9, 191 б.].  

Біздің көзқарасымыз бойынша, шынайылығын анықтау дәлелдемелерді зерттеу 

процесіне кірмейді, өйткені ол дәлелдемелерді бағалау процесінде бағаланады және біз 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодекс негіздеріне жүгінуіміз керек, 

онда зерттеу процесі алынған дәлелдемелерді талдаудан, басқа дәлелдемелермен 

салыстырудан, қосымша дәлелдемелер жинаудан және алынған цөлелдемелердің қайнар 

көздерін тексеруден тұрады деп, анық көрсетілген.  

Дәлелдемелерді тексеру ойлау, тәжірибе, сынама жүргізу, кейде тіпті жаңа тергеу 

әрекеттерін жүргізу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Дәл осы ережеге сәйкес, біз тергеу 

экспериментін дәлелдемелерді зерттеудің құралы ретінде карастыруымыз қажет. Тергеу 

эксперименті дәлелдемелерді зерттеудің құралы ретінде – үлкен тәжірибелік процесс 

болып саналады, оны жүргізудің нәтижесінде іс бойынша жинақталған дәлелдемелер және 

болжаулар тікелей тексеріледі, олардың нәтижесі іс бойынша жинақталған басқа 

дәлелдемелермен салыстырылады.  

Тергеу эксперименті (дәлелдемелерді зерттеу құралы ретінде) тәжірибеарқылы 

дәлелдемелердің қайнар көзін тексереді (мысалы, куәлардың жауабын тексеру), одан 

кейін оның нәтижесі іс бойынша жинақталған басқа дәлелдемелермен (мысалы, 

сарапшының қорытындысымен) салыстырылады. Мәліметтерді тексерудің нәтижесінде 

алынған дәлелдемелер арқылы белгілі бір фактінің болу немесе болмау мүмкіндігін 

қуаттайтын процесті –дәлелдемелерді бағалау дейміз. Аталған ереженің тергеу 

экспериментіне де қатысы бар. Тергеу эксперименті белгілі бір фактінің болуын немесе 

болмауын тексерудің нәтижесі болып табылады. Сондықтан, тергеу экспериментінің 

нәтижесі де дөлелдемелердің қатыстылығы, қолдануға жіберілуі, шынайылығы жағынан 

бағалануы қажет.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 125-бабына сәйкес, 

әрбір дәлелдеме қатыстылығы, қолдануға жіберілуі, шынайылығы жағынан бағалануы 

тиіс, ал барлық жинақталған дәлелдемелер жиынтығында қылмыстық істі шешу үшін 

жеткіліктілігі тұрғысынан бағалануы тиіс. 

Сол себепті, тергеу экспериментінің тұжырымдары да қатыстылығы, қолдануға 

жіберілуі, шынайылығы жағынан бағалануы керек.  
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Резюме 

В этой статье были рассмотрены основные положения следственного эксперимента в 

новом уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан. 

 

Summary 

In this article, we discussed the key provisions of the investigative experiment in the new 

criminal procedure code of the Republic of Kazakhstan. 
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Қазақстан Республикасы ІІМ 

М. Есболатов атындағы 

Алматы академиясы жалпы-құқықтық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы 

колиция капитаны  

 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдарының маңызы 

туралы қарастырылады.  

Түйін сөздер: құқық қорғау, мемлекет, сот, демократия, міндет.  

 

Қазақстан Республикасы қазірде өзіндік даму жолына түскен, сан ғасырлық тарихы 

бар мемлекет. Дамудың қанша кезеңдерінен өте отырып, түрлі саяси өзгерістерді еңсере 

отырып, тәуелсіз мемлекет ретінде өркендеп өсіп келеді. Бүгінде Қазақстан Республикасы 

өзін Конституциясында құқықтық мемлекет ретінде орнықтырды. Соған лайық өзінің 

құқықтық жүйесін, заңнамасын, мемлекеттік органдарын, адам және азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың тетіктерін құрып, жүйелі жұмыс істеуін 

қамтамасыз етіп отыр. 

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі жүріп өткен жолы оның 

болашағы үшін үлкен негіз құрып отыр. Бүкіл қоғамды қайтадан жаңа бағытқа 

жұмылдырып, алға жылжу мақсатында, тәуелсіздікті сақтап қалу мақсатында 

реформаларға батыл қадам жасау арқылы біз бүгінде жаһандық интеграция заманында 

мемлекеттілігімізді сақтап алу үшін құқықтық негізді нығайту қажет екендігін білеміз. 

Қазірде құқықты құрумен қатар, оны қорғау мен сақтау, қамтамасыз ету өзекті 

мәселелердің қатарында. Заңнамалық тұрғыда бекітілген құқықтардың іске асырылуына 

жағдай жасалмаса, ол қорғалмаса құқық тек сөз жүзіндегі ғана құндылыққа айналары 

сөзсіз. Осы тұрғыдан құқықты қорғау мен сақталуын қамтамасыз етуді кез келген 

мемлекет өзінің басты міндеттерінің бірі ретінде анықтайды. 

Бұл мақсаттағы негізгі міндеттерді негізінен Қазақстан Республикасында құқық 

қорғау органдары жүзеге асырады. Айта кету керек Қазақстан Республикасындағы құқық 

қорғау органдарының қалыптасып дамуының негізгі уақыты кеңестік кезеңге келеді. 

Себебі сол кезден бастап алғаш рет ІІХК, сот сияқты органдардың қызметі заңнамалық 

тұрғыдан реттеліп, нақты міндеттері айқындалып, әр органның өзінің функциялары 

анықталды.  
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Дегенмен де кеңестік кезеңде құқық қорғау органдарының нақты заңнамалық 

тұрғыда бекітілген анықтамасы да болмады, себебі түрлі зерттеушілер еңбектерінде 

оларға әр түрлі анықтамалары беріліп отырды. 

Ары кетпей тәуелсіздік алғаннан кейінгі уақыттағы зерттеулерде де құқық қорғау 

органдарының ортақ анықтамасы болмады. Осыған сәйкес қандай да бір органды нақты 

құқық қорғау органына жатқызудың критерийлерін де зерттеушілер өз көзқарасы 

тұрғысынан бағамдам отырды. Осылайша құқық қорғау органдарының бір ортақ 

анықтамасының болмауын және дәл қай органдардың құқық қорғау органына 

жататындығы туралы ортақ пікірдің болмауын түсіндіруге болады. 

Құқық қорғау органдары берілген анықтамалардың бірі - құқық қорғау органдары – 

бұл қызметi заңмен және әдiл соттың  демократиялық қағидаларымен негiзделген, 

заңдылық пен құқық тәртiбiн қамтамасыз етуге, азаматтардың қоғам мен мемлекеттiң 

құқықтары мен мүдделерiн қорғауға, құқық бұзушылықтардың алдын алуға, жолын кесуге 

және заң мен құқық тәртiьiн бұзған адамдарға мемлекеттiк ықпал ету немесе жаза 

шараларын қолдануға бағытталған мемлекеттiк органдар мен қоғамдық ұйымдар. 

Құқық қорғау органдарына прокуратура, ішкі істер органдары,  сот, әділет 

органдары және т.б. жатқызылды. Құқық қорғау органдарының анықтамаларын беру 

кезінде олардың ортақ ұқсас белгілеріне де сүйенеді. Ғалымдар құқық қорғау 

органдарының белгілерінің қатарында келесідей сипатты ерекшеліктерді атап көрсетеді: 

1. Құқық қорғау органдары заңмен белігілі бір өкілеттіктерді жүзеге асыру құқығы 

берілген органдар. Бұл жерде негізінен құқықтық тәртіп пен заңдылықты қорғау, құқық 

бұзушылықтардың алдын алу, қылмыстылықпен күрес, алдын ала тергеу мен анықтау 

сияқты өкілеттіктері басты назарға алынады. 

2. Құқық қорғау органдары заңда белгіленген қатаң тәртіп пен процедураны сақтау 

арқылы қызмет атқарады. Құқық қорғау органдарының атқаратын шараларының тәртібі 

арнайы заңнамада қатаң регламенттелген. Мысалы, қылмыстық процесстік кодекс т.б. 

3. Құқық қорғау органдары өз өкілеттіктерін жүзеге асыру барысында құқықтық 

ықпал ету шараларын қолдануға құзыретті. 

4. Құқық қорғау органдарының, не оның лауазымды тұлғаларының заңды 

шешімдері, талаптары міндетті орындалуы тиіс. Орындалмаған жағдайда айтылған 

құқықтық ықпал ету шаралары арқылы мәжбүрлі орындатылады. 

Осыған орай құқық қорғау органдарының жүйесін анықтауда да әр түрлі пікірлер 

болды. Бір зерттеушілер сотты құқық қорғау органына жатқызса, кейбірі сот құқық қорғау 

органы болып табылмайды деп таниды. 

Сол себепті де мемлекеттік органдар жүйесінде құқық қорғау органдарының 

мәртебесін заңнамалық тұрғыда анықтап, олардың жүйесін айқындаудың бүкіл құқықтық 

жүйе маңызы зор.   Әсіресе, мемлекеттің бүкіл құқық қорғау органдарының қызметін 

заңнамалық реттеуде 2011 жылы 6 қаңтарда «Құқық қорғау қызметі туралы» заңының 

қабылдануы  еліміздің құқық қорғау жүйесі үшін маңызды оқиға болды. 

Құқық қорғау қызметі туралы Заңның бірінші кезектегі маңызы құқық қорғау 

органдарының нақты анықтамасы мен құқық қорғау органдарының нақты түрлерінің 

анықталуы болды. 

Заңға сәйкес құқық қорғау органы – адам және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының, жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің заңды мүдделерінің 

сақталуы мен қорғалуы қамтамасыз ететін, өз құзыретіне сәйкес қылмыстылыққа және 

өзге де құқық бұзушылықтарға  қарсы іс қимыл жөніндегі мемлекеттің саясатын іске 

асыратын, заңдылықты қамтамасыз ету мен қоғамдық тәртіпті қолдау, құқық 

бұзушылықтарды анықтау, алдын алу, жолын кесу, тергеу, қылмыстық істер бойынша сот 

шешімдерін атқару жөнінде арнайы өкілеттіктер берілген мемлекеттік орган. 

Заңда анықталған құқық қорғау органдарына алғашқы кезде прокуратура, ұлттық 

қауіпсіздік органдары, ішкі істер органдары, әділет органдары, мемлекеттік өртке қарсы 

қызметі, экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстармен күрес органдары 
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жатқызылды. Алайда кейінгі уақытта жүргізілген реформалар нәтижесінде прокуратура, 

ішкі істер органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл жөніндегі орган және 

экономикалық тергеу органдары құқық қорғау органдарын құрайды. 

Көріп отырғанымыздай құқық қорғау органдарына жатқызылған органдар негізінен 

құқықтық тәртіпті және заңдылықты қамтамасыз ету, ең бастысы қылмыстылықпен күрес, 

алдын ала тергеу мен анықтауды, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырады. Бұлай дейтін 

себебіміз, мысалы,  алғашқыда құқық қорғау органдарына  мемлекеттік өртке қарсы 

қызмет органдары да жатқызылған. Алайда бұл органдардың кейінде ішкі істер 

органдарының жүйесіне берілуі себепті, ол жеке құқық қорғау органы деп аталмайтын 

болды. Өйткені өртке қарсы қызмет анықтау шараларын жүзеге асыруға уәкілетті 

болатын.  

Осылайша аталған заңның қабылдануы құқық қорғау органдарының мәртебесін 

анықтауда өте маңызды рол атқарды. Әрине, бұның барлығы жоғарыда айтып 

өткеніміздей кезіндегі ғылыми зерттеулердің түйінді жетістіктерінсіз мүмкін емес еді. 

Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының анықтамасынан көріп 

отырғанымыздай олар қоғамда бірқатар маңызды функцияларды атқарады. Құқық қорғау 

органдарының жүйелі қызметінсіз құқықтың қамтамасыз етілу тәртібін елестету мүмкін 

емес. Құқық қорғау органдары мемлекеттің тетігінде маңызды элемент болып табылады. 

Құқық қорғау органдары қоғамда келесідей негізгі міндеттерді атқарады: 

1. Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау 

2. Құқықтық тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз ету 

3. Заңдардың орындалуын қамтамасыз ету 

4. Қоғамдық қауіпсіздікті және тәртіпті қамтамасыз ету 

5. Мемлекеттің тәуелсіздігін, конституциялық құрылысын қорғау 

6. Қылмыстылықпен және өзге де құқықбұзушылықтармен күрес, олардың алдын 

алу 

7. Қылмыстарды алдын ала тергеу және анықтау 

8. Жедел-іздестіру қызметін жүргізу 

9. Соттардың үкімдерін орындау  

Әрине әр құқық қорғау органының өзінің құзыретіне сәйкес атқаратын міндеттері 

заңмен айқындалған. Дегенмен де олардың қызметі жоғарыда айтылған міндеттер 

төңірегінде жүзеге асырылады.  

Мысалы, прокуратура органдары жоғарыда айтылған міндеттерді Конституцияның, 

Президент жарлықтарының, заңдардың дәл және бірыңғай орындалуын қадағалау арқылы 

жүзеге асырады. Прокуратура адам және азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарының сақталуын, әкімшілік іс жүргізуде заңдылықтың сақталуын, жедел 

іздестіру қызметін жүзеге асыру барысында заңдылықтың сақталуын, тергеу мен 

анықтауды жүргізу кезінде заңдылықтың сақталуын қадағалауды жүргізіп отырады. 

Құқық қорғау органдарының қоғамдағы маңызы бірінші кезекте құқықтық тәртіп 

пен заңдылықты сақтау үшін қажет. Қоғамның, мемлекеттің дамып қарыштап қадам 

басуы үшін қоғамда тәртіп, заңның тура орындалуы болуы тиіс. Парламент қабылдаған 

заңдар сақталмаса, заң дұрыс орындалмаса заңсыздық орын алады. Ал ол өз кезегінде 

бүкіл мемлекеттің қалыпты жұмыс істеуіне орасан кедергісін келтіреді. 

Құқық қорғау органдарының тағы бір маңызды қызметінің бағыты адам және 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау болып табылады. Конституцияның 

1-бабында Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы адам, оның өмірі, құқықтары 

мен бостандықтары деп көрсетілген. 

Кез келген мемлекеттің ең басты белгісі оның халқы. Сондықтан кез келген 

мемлекет бірінші кезекте өзінің халқын қорғауға мүдделі. Кез келген құқық қорғау 

органының қызметін реттейтін заңда міндеттерінің қатарында бірінші болып: адам және 

азаматтардың өмірін, құқықтары мен бостандықтарын қорғау деп айқындалады. Құқық 
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қорғау органдары тікелей өз құзыретіне сәйкес адам және азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау бойынша тиісті функцияларды, өкілеттіктерді атқарады. 

Құқық қорғау органдарының қызметінің басты бағыттарының бірі құқық 

бұзушылықтармен және қылмыстылықпен күрес болып табылады. Бірінші кезекте құқық 

бұзушылықтың алдын алу маңызды. Сол үшін құқық қорғау органдары орасан зор алдын 

алу жұмыстарын жүргізеді.  

Екінші кезекте орын алған құқық бұзушылықтар мен қылмыстар мен бойынша 

анықтау мен тергеуді жүргізу маңызды. Алдын ала тергеу мен анықтаудың қаншалықты 

объективті жүргізілуінен соттардың істерді әділ шешуі тәуелді болып келеді. Сот ісін жан 

жақты және дәйекті дәлелдемелермен, айғақтармен қамтамасыз ете отырып, құқық қорғау 

органдары тиісті түрде сот әділдігіне септігін тигізеді.  

Қылмыстардың алдын алу, жолын кесу, ашуда жедел іздестіру қызметін жүзеге 

отырып, құқық қорғау органдары өздерінің қоғам үшін қызметін атқарады. 

Құқық қорғау органдарының өзінің де қалыптасу, даму тарихы бар. Олардың 

өкілеттіктері, функциялары уақыт талабына, мемлекеттің даму кезеңіне сәйкес өзгеріп, 

реформаланып, дамытылып отырады. Кейде органдардың өкілеттіктері бірінен екіншісіне 

өткізіліп жатады, бірінің орнына екінші жаңа орган құрылып жатады. Немесе уақыттың 

сұранысына сай мүлде жаңа орган құрылып жатады. 

Дегенмен қай кезеңде болмасын құқық қорғау органдары мемлекет пен қоғамның 

қалыпты дамуы үшін құқықтық тәртіп пен заңдылықты қамтамасыз ете отырып тиісті 

негіз қалыптастырады. 
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Резюме 

В статье рассматривается значимость правоохранительных органов Республики 

Казахстан.   

 

Summary 

The importance of law enforcement bodies of the Republic of Kazakhstan is considered in 

the article. 

 

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

                                                                                               

    Пархаткызы Н., 

                                                                                                  Апахаев Н.Ж. 

 

В статье рассматривается специфика механизма защиты прав 

несовершеннолетних как особой категории граждан в России и в зарубежной практике. 

Автор затрагивает проблемы, затрудняющие эффективность действия 
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правозащитного механизма несовершеннолетних граждан в России, а также пути их 

решения  

Ключевые слова: несовершеннолетние, права несовершеннолетних, механизм 

защиты прав несовершеннолетних, защита прав человека, учреждения государственной 

поддержки детства. 

 

Современный этап развития общества и государства самыми высокими ценностями 

провозглашает права человека любого возраста. Историческое прошлое, когда впервые 

вопросы о правах человека были подняты на государственном уровне, восходит к XVIII в., 

однако, для выделения среди них прав ребенка потребовалось еще два столетия.На 

протяжении тысячелетий дети рассматривались как будущие члены общества. И лишь по 

мере становления представлений о самоценности человеческой личности в них стали 

видеть не только объект воспитательного воздействия, но и равноправного партнера 

общественных отношений.Достоянием такого понимания является то, что ребенок стал 

рассматриваться как личность, который обладает таким же достоинством, как и взрослый 

с различием в том, что совершеннолетний может защищать свои интересы 

самостоятельно, а ребенок вынужден обращаться за помощью к тем, кто должен 

обеспечивать их права. В этом и состоит специфика механизма защиты прав 

несовершеннолетних.Прежде чем выяснить юридическую природу механизма защиты 

прав несовершеннолетних в частности, обратимся к анализу механизма защиты прав 

человека вообще, где данный термин у различных авторов получил различное толкование. 

Так, В.Д. Горобец считает, что государственно-правовой механизм охраны основных 

прав и свобод граждан это система конституционно-правовых норм, структура 

государственных органов, разнообразные политико-правовые, социально-экономические 

и социально-психологические факторы, формы и методы, способы, условия и средства 

осуществления правовых норм в соответствии с установленными процедурами и 

принципами.[ 1 ] 

Механизм защиты субъективного права и законных интересов, согласно точке 

зрения В.В. Бутнева, представляет собой «взятую в единстве систему правовых средств, 

при помощи которой обеспечивается восстановление нарушенных субъективных прав, 

защита охраняемых законом интересов, разрешение правовых споров и устранение иных 

препятствий в реализации субъективных прав» [ 2 ] 

«Механизм социально-юридической защиты прав человека, – отмечает А.С. 

Мордовец, – это определенная система средств и факторов, обеспечивающих 

необходимые условия уважения всех прав и основных свобод человека, вытекающих из 

достоинства, присущего человеческой личности, и являющихся существенными для ее 

свободного и полного развития. Главная цель функционирования механизма – это защита 

субъективных прав человека и гражданина. В задачи механизма входит охрана, защита и 

восстановление нарушенных прав, формирование общей и правовой культуры 

населения».[3] 

Мы, в свою очередь, согласны с мнениями ученых. Однако, анализируемая нами 

юридическая категория нуждается в обобщении и уточнении. По мнению автора данной 

статьи, под механизмом защиты прав и свобод человека и гражданина, необходимо 

понимать установленную и гарантированную законом систему обеспечения правового 

статуса личности, включающую в себя упорядоченную деятельность органов публичной 

власти, негосударственных правозащитных организаций и самостоятельную реализацию 

субъективных прав и свобод, функционирование которых направлено на предупреждение, 

пресечение и восстановление нарушенных прав и свобод при соблюдении надлежащего 

баланса публичных и частных интересов.Что касается механизма защиты в отношении 

прав и свобод несовершеннолетних, то в данном случае мы солидарны с мнением В.И. 

Абрамова, который считает, что правозащитный механизм несовершеннолетних 
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представляет собой систему взаимодействующих социальных и правовых средств, 

применяемых для обеспечения его прав.[4] 

В данном случае автор акцентирует внимание на систему средств социальной и 

правовой защиты прав ребенка. При этом, под социальной защитой следует понимать 

систему экономических, организационных, правовых мер, которые гарантируются 

государством и обеспечивают несовершеннолетним гражданам условия для преодоления 

трудной жизненной ситуации. А понятие правовой защиты трактуется как обеспечение 

прав и законных интересов юридическими средствами. Здесь же следует отметить, что 

дефиниция «социальная защита» намного шире понятия «правовая защита», поскольку 

последнее входит в категорию первого, исходя из того, что «юридические средства – часть 

социальной системы регулирования и воздействия на общественные отношения, в том 

числе и в вопросах охраны и защиты личности».[4] 

Таким образом, специальный механизм защиты несовершеннолетних в России, 

включает в себя следующие направления:  

1) Меры по защите прав несовершеннолетних граждан при осуществлении 

деятельности в области их образования и воспитания. Они реализуются путем создания по 

инициативе несовершеннолетних общественных объединений (организаций) 

обучающихся; проведения дисциплинарного расследования деятельности работников 

образовательных учреждений, которые нарушают и ущемляют права несовершеннолетних 

учащихся, а также проведения во внеурочное время собраний и митингов по вопросам 

защиты нарушенных прав.  

2) Обеспечение прав несовершеннолетних на охрану здоровья, которые 

осуществляется через оказание детям бесплатной медицинской помощи и медицинской 

диагностики, проведение лечебно-оздоровительной работы, в том числе и диспансерного 

наблюдения, медицинской реабилитация детей-инвалидов и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, и санаторно-курортное лечение детей.  

3) Защиту прав и законных интересов несовершеннолетних граждан в области 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и занятости.  

Данный вид несовершеннолетних предусматривает мероприятия, связанных с 

обеспечением профессиональной ориентации, профессиональной подготовки детей, 

которые достигли 14 летнего возраста. В случае приема на работу детей, достигших 15 

летнего возраста, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана труда, сокращенное 

рабочее время, отпуск, а работникам моложе 18 лет предоставляются льготы при 

совмещении работы с обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского 

осмотра и т. д. 

4) Защиту прав детей на отдых и оздоровление, реализуемая через сохранение и 

развитие учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей.  

5) Защиту прав и законных интересов ребенка при формировании социальной 

инфраструктуры для детей. Она осуществляется посредством экспертной оценки и учета 

нормативов строительства объектов социальной инфраструктуры для детей, 

использования данных объектов только по прямому назначению.  

6) Защиту ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию. Реализуется путем принятия мер в этом 

направлении, в том числе мер защиты от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного неравенства, а также от 

распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение.  

7) Защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая 

осуществляется путем социальной реабилитации, судебной защиты прав и внесудебных 

процедур с учетом обеспечения приоритета личного и социального благополучия ребенка, 
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особенностей возраста и социального положения несовершеннолетнего.Тем не менее, в 

реализации рассмотренного выше правозащитного механизма несовершеннолетних в 

России имеется ряд проблем, среди которых заслуживают внимание следующие. 

Первая проблема состоит в том, что, несмотря на огромный массив нормативных 

актов, так или иначе связанных с регулированием прав ребенка, все же, на сегодняшний 

день специализированное законодательство, касающееся несовершеннолетних, не дает 

полного или исчерпывающего перечня государственных органов и учреждений, 

осуществляющих государственную политику в интересах детей, а также не 

представляется возможным определить субъектов, ответственных за современное 

социально-правовое положение несовершеннолетних в России. 

Вторая заключается в отсутствии взаимодействия органов государства, призванных 

защитить права ребенка. Хотя, в реальности, такое взаимодействие должно происходить 

при совместном сотрудничестве органов управления социальной защитой населения, 

органов управления образованием, органов опеки и попечительства, органов по делам 

молодежи, органов управления здравоохранением, органов службы занятости, органов 

внутренних дел. В последнее время в ряде субъектов РФ появился институт 

уполномоченного по правам ребенка. Однако все эти звенья государственного аппарата и 

местного самоуправления на данный момент не удается замкнуть в одну цепочку и 

распределить между ними компетенцию в соответствии с ветвями и уровнями власти, 

исключив одновременно дублирование и параллелизм в работе.Можно сформулировать и 

третью проблему, затрудняющую эффективность действия правовой защиты прав 

ребенка. Нет единой системы ориентированной только на решение проблемы защиты прав 

ребенка. В настоящее время защита прав несовершеннолетних граждан в России 

реализуется различными субъектами в разных формах и на разных ступенях и уровнях 

защиты (международном, внутригосударственном федеральном, региональном и 

муниципальном).Очерченный круг проблем в области защиты прав несовершеннолетних в 

России не является исчерпывающим и с успехом может быть продолжен. Тем не менее, 

перечисленные выше проблемы позволяют констатировать тот факт, что в России в 

настоящее время назрела необходимость совершенствование правового механизма 

защиты прав несовершеннолетних. Поэтому, в данном контексте следует обратиться к 

положительному зарубежному опыту в данной области, где в разных странах существуют 

специальные механизмы защиты интересов детей.Одним из инструментов защиты прав 

ребенка в ряде зарубежных стран (в США, Канаде, Англии, Бельгии, Франции и др.) 

является формирование особого порядка судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних, совершивших противоправные действия – ювенальная юстиция, 

являющаяся особой системой правосудия для несовершеннолетних. Основополагающей 

доктриной данной системы является «parens patrie», в соответствии с которой государство 

выступает как попечитель или ответственное лицо за несовершеннолетних, защищая их от 

опасного поведения и вредного окружения.На данный момент ювенальные суды 

действуют более чем в 60 странах мира. Функцию защиты детей от семейного насилия во 

многих странах мира выполняют правоохранительные органы в сотрудничестве с 

органами опеки, попечительства, местного самоуправления и специалистами по 

социальной работе. У них есть опыт постоянной и повседневной работы с семьями, 

попадающими в трудное и даже опасное положение. Социальный работник имеет полное 

законное право предъявить к виновным строгие требования. В США, Германии, 

Голландии, Великобритании специалисты по социальной работе наделены широкими 

полномочиями (вплоть до возбуждения уголовного дела и ходатайства об отчуждении 

ребенка от родителей).Что касается России, то в ряде регионах, в той или иной форме уже 

вводятся ювенальные суды. В Таганроге в марте 2004 года был открыт первый 

ювенальный суд. Однако идея создания ювенальных судов в российской практике носит 

противоречивый характер, где разгораются большие дискуссии и споры по данному 

вопросу, как в кругах деловой общественности, так и среди гражданского населения. 
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Неоднозначную реакцию вызвал и законопроект - Федеральный конституционный закон 

«О ювенальных судах в Российской Федерации», предложенный общественными 

организациями.В результате этого, сложились две противоположные точки зрения на 

введение в России ювенальной юстиции.Сторонники и противники введения ювенальной 

юстиции в нашей стране делают акцент на разных сторонах проблемы. Так, сторонники 

введения «ювенальной юстиции» в России считают о необходимости особой заботы 

государства и общества о детях. Противники же считают, что создание ювенальной 

юстиции создают платформу для повсеместного государственного вмешательства в жизнь 

семьи.Обсуждение же вышеупомянутого законопроекта в Государственной Думе также 

вызвало в обществе бурные дискуссии, в результате которых были выявлены проблемы, 

которые ведут к затруднению введение системы. Поэтому, с учетом сложившегося 

общественного мнения, в апреле 2010 г. Верховным Судом РФ было принято решение об 

отмене введения ювенальной юстиции по причине неготовности нашей страны к 

подобным реформам.[5]         

 Таким образом, формирование действенного правозащитного механизма 

несовершеннолетних в России предполагает продолжительный процесс, где конечная его 

цель, на взгляд автора, должна предполагать создание такой ювенальной системы защиты 

прав несовершеннолетних, которая соответствовала бы международным стандартам. И 

некоторые нормы действующего российского законодательства могут послужить основой 

для дальнейшего формирования правовой и организационной базы ювенальной юстиции, 

поскольку они имеют аналогичные черты, на основе которых функционируют различные 

модели ювенальной юстиции в мире. 
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Түйін 

Мақалада Ресей мен шетелдік тәжірибеде адамға арналған арнайы санат ретінде 

кәмелетке толмағандардың қорғау тетігінің ерекшелігі туралы қарастырылады.  

 

Summary 

The article deals with the specifics of the mechanism of protection of minors as a special 

category of citizens of Russia and foreign practice.  
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БАНК ҚЫЗМЕТІН АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫ 

ЖӘНЕ АУДИТ СТАНДАРТТАРЫНЫҢ БАНК ҚЫЗМЕТІН АУДИТОРЛЫҚ 

ТЕКСЕРУДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘНІ 

 

Саматулы Р.,  

«6М030100-Құқықтану» мамандығының магистранты   

 

Мақалада банк қызметін аудиторлық тексерудің құқықтық табиғаты және аудит 

стандарттарының банк қызметін аудиторлық тексеру, аудиторлық ұйымдардың аудит 

жүргізу жөніндегі кәсіпкерлік қызметі қарастырылған. 

Түйін  сөздер: қаржылық бақылау, аудиторлық қызмет, аудит.  

 

Аудитті қаржылық бақылаудың бір түрі ретінде қарастырмас бұрын, бақылау мен 

қадағалау анықтамаларын түсіну қажет. 

Үлкен заң сөздігіне сәйкес қадағалау- әртүрлі мемлекеттік органдардың заңдылықты 

қамтамасыз ету үшін қызметінің  бір түрі. Сот қадағалауын, конституциялық қадағалауды, 

прокурорлық қадағалауды, және әкімшілік қадағалаудың (м: тау-техникалық) бірнеше 

түрлері ажыратылады. Сонымен ерекше қадағалау- авторлық қадағалау бар. 

Банктік қадағалау- 1) Банктердің қызметіне қатысты орталық банктердің тарапынан 

бақылау. 2) Дебитормен банктік несиені пайдалануды тиісті несиелік ұйыммен бақылау 

[1, 42].  

Герасимова Е.Б. және Мельник М.В. өздерінің еңбектерінде бақылауды нарық 

жағыдайында макро және микро деңгейде қарастырған: «Макро деңгейдегі бақылау- 

мемлекеттік бақылау болып табылады, және шаруашылық субъектілердің қызметін 

қадағалайтын органдармен жүзеге асырылады. Ал микро деңгейде қадағалаудың бір 

функциясын көрсетеді» [2, 7]. 

Сонымен, Мельников В.Д. , Герасимова Е.Б., Мельник М.В. [, Құлпыбаев С.  және 

т.б. авторлар қаржылық бақылау жүйесін келесідей  бөліп көрсетеді: мемлекеттік 

қаржылық бақылау, қоғамдық бақылау және аудит (тәуелсіз бақылауға). Мемлекеттік 

бақылау өз кезегінде жалпы мемлекеттік және ведомстволық болып бөлінеді. 

Т.Д. Беленькая мен В.И. Скрипка аудиттің түсінігін бақылау мен ревизия 

түсініктерге қарағанда кеңірек деп түсіндіреді . 

Дамыған нарықтық экономикасы бар елдерде мемлекеттік бақылау мен аудит 

мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан. Шаруашылық есеп алғаш рет шамамен 6000 жыл. 

Аудит пен ревизияның ұқсастығы: екі процес те қаржылық бақылауды білдіреді 

және бірдей құжаттық базаны қолданады. 

Ұқсас болғанымен аудиторлық тексеру мен ревизияны: оларды белгілейтін 

органдары бойынша; жүргізудің мақсаттары бойынша; қолданылатын шаралар бойынша; 

басқарушылық белгілер бойынша және т.б. ажыратады. 

Аудит туралы айтқан кезде аудит пен аудиторлық қызмет түсініктерін анықтау 

керек. 

Т.А.Абдыкалыков аудитті- қорытындыны жасау мақсатымен объектінің қаржылық 

есептерін немесе оған қатысты қаржылық ақпаратты тәуелсіз тексеру ретінде түсіндіреді 

[3, 165]. 

Д.О.Абленов аудитті - біздің еліміздегі акционерлік қоғамдардың, серіктестіктердің 

және басқа да шаруашылық жүргізушң субъектілердің қызметін экономикалық талдаудың 

және қаржылық бақылаудың салыстырмалы түрдегі жаңа бағыты ретінде түсіндірген. 

Заң терминдердің сөздігінде аудит- жүргізілген қаржы және шаруашылық 

операцияларының дұрыстығын және олардың Қазақстан Республикасы заңдарына 

сәйкестігін бағалау мақсатында заңды және жеке тұлғалардың (бұдан әрі- аудиттелетін 

субъектілердің) қаржылық есептілігін өзге де құжаттарын аудиторлар мен аудиторлық 
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ұйымдардың тәуелсіз тексеру. 

Ал аудиторлық қызметті- аудиторлар мен аудиторлық ұйымдардың аудит жүргізу 

жөніндегі кәсіпкерлік қызметі ретінде қарастырған. 

С.Б. Мақыштың пікірінше банктік қадағалау қажеттігінің мынадай негізгі себептері 

бар: 

- Банк жүйесіне деген қоғамның сенімділігін қамтамасыз ету, сол арқылы банктердің 

салымшыларының, несие берушілерінің және акционерлерінің мүдделерін қорғау; 

- Банктердің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында, олардың банктік 

заңдылықтарды және нормативтік актілерді бұзу жолдарының алдын алуға бағытталған 

инспекциялық тексерулер жүргізу; 

- сырттай (қашықтан) және іштей тексерулер негізінде банктің басынан кешкен 

мәселелерін және оның себептерін анықтап, сондай-ақ оларды қалпына келтіруге 

байланысты нақты шаралар қолдану және ұсыныстар жасау [4, 82].  

     Қазақстанда аудиторлық қызметті нормативтік реттелуі әлемдік тәжірбиені 

ескеріп ұйымдастырылады.  

Ю.А. Даниливский, С.М. Шапигузов, Н.А. Ремизов, Е.В. Старовойтова өздерінің 

еңбектерінде әлемдік тәжірбиеде аудиторлық қызметті реттеудің екі тұжырымдамасын 

бөліп көрсеткен болатын.  

Олардың біріншісі, аудиторлық қызмет орталық органдармен қатаң анықталатын 

Австрия, Испания, Франция секілді батыс елдерде таралды. Бұл органдарда шынында 

аудиторлық қызметті мемлекеттік бақылау қызметі жүктеледі. 

Екінші тұжырымдама ағылшын тілді елдерде (АҚШ, Ұлыбритания) дамыған. 

Оларда аудиторлық қызмет кейбір бөлігінде өздігінен реттеледі. Бұл елдердегі аудит 

негізінен акционерлер, инвесторлар, кредиторлар және басқа шаруашылық субъектілерге 

бағытталған. Бұл елдердегі аудиторлық қызмет көбінесе қоғамдық аудиторлық 

бірлестіктерімен реттеледі. 

А.Васильчиков «Өзіндік басқару туралы» еңбегінде өзіндік басқаруды былай 

қарастырады: өзіндік басқару тек жоғарғы билік органдармен орнатылған, заңдармен 

көзделген қызметтерді жүзеге асыра алады және өзіндік тәуелсіздікті тек осы шектерде 

ғана ала алады [5, 4]. 

Қазақстанда банк қызметін аудиторлық тексеруді реттеу мемлекет тарапынан 

уәкілетті мемлекеттік орган жүргізеді. Сонымен қатар біліктілік комиссияларын құрып, 

аудиторларды аттестациядан өткізу мен аудиторлар мен адиторлық ұйымдармен аудит 

бойынша стандарттарды орындауды реттеу бөлігінде кәсіби аудиторлық ұйымдар- 

«Палата аудиторов Республики Казахстан», «Коллегия аудиторов Республики Казахстан».  

Мемлекеттік билік органдарының және аккредиттелген кәсіби аудиторлық 

бірлестіктердің, аудиторлық қызметті реттеу бойынша құзыреттерін А.С. Пышкин өзінің 

диссертациялық еңбегінде талдайды. Аудиторлық қызметті өзіндік реттеуге кезеңді өтудің 

түрі ұсынылды. Бұндай басқару кезінде басқарушылық сипаттағы бірқатар функцияларды 

(аудитордың, аудиторлық ұйымдардың құқықтық мәртебесін, құқыққабілеттілігін 

анықтау; олардың қызметтеріне қадағалау; құқықбұзышылықтарды анықтау мен 

болдырмау бойынша құзыреттер) мемлекеттік органдардың құзырлығында қалдыруға 

ұсынылады. 

Т.Д. Беленькая мен В.И.Скрипканың көзқарасы бойынша ішкі аудит- 

басқарушылардың мүдделері бойынша ұйымның жұмысын бағалау мен тексеру жөніндегі 

тәуелсіз қызмет.  

2001 жылғы тамыз айындағы Банктік қадағалау бойынша Базель комитетінің 

«Банктердегі ішкі аудит және аудиторлар мен қадағалау органдардың өзара 

қарымқатынасы» жөнінде кепілдемеде ішкі аудитке келесі анықтама берілген. «Ішкі 

аудит- ұйымның операцияларды жақсартуға және қосылған құнды жасауға арналған 

консультациялық қызметпен және объективті бағалаумен айналысатын тәуелсіз қызмет 
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болып табылады. Ол тәуекелдерді басқару, бақылау мен басқару процесстердің тиімділігін 

жақсарту мен бағалауға тәртіпті, жүйелі жолды енгізу арқылы ұйымдарға өзінің 

мақсаттарға жетуге көмектеседі». 

Бұдан көретініміз ішкі аудит- ішкі бақылаудың түрі болып табылады және ол 

ұйымның тәуелсіз бөлімімен жүргізіледі. Оның негізгі мақсаты- банк қызметкерлерінің 

заңнаманы, нормативтік құқықтық актілерді және кәсіби қызметтің, дауларды реттеу, банк 

қызметінің тәуекелдерді төмендетуге және банкпен жүргізілетін операциялардың көлемі 

мен сипатына сәйкес келетін сенімділіктің тиісті деңгейін қамтамасыз ететін 

стандарттарын орындауды қадағалау арқылы банктердің, олардың клиенттердің және 

инвесторлардың мүдделерін қорғау болып табылады. 

Кейбір авторлар аудиттің алғашқы кезеңдерде ішкі бақылау жүйесі болмады деп 

айтады. Бұл кездерде аудиттің тәсілдері негізінен әрбір операцияны деталды тексеруден 

құрылған. Аудиторлық процедуралар ретінде тестілеу мен таңдама тексерулер болмаған.  

Ал қазіргі кезде ішкі аудиттің әртүрлі типтері бар. Банктік қадағалау бойынша 

Базель комитетінің «Банктердегі ішкі аудит және аудиторлар мен қадағалау органдардың 

өзара қарымқатынасы» жөнінде кепілдемеге сәйкес олар мынандай түрлерін қамтиды, 

бірақ олармен шектелмейді:  

- қаржылық аудит, оның мақсаты- ақпарат пен бухгалтерлік есеп жүйесінің және 

олардың негізінде жасалған қаржылық есептердің сенімділігін бағалау; 

- сақтау аудиті, оның мақсаты- заңдарды, заңға тәуелді актілерді, әдістемелерді және 

процедураларды орындауды қамтамасыз ету үшін жасалған жүйелердің сәйкестігін мен 

сапасын бағалау; 

- операциялық аудит, оның мақсаты- қалған жүйелер мен процедуралардың 

сәйкестігі мен сапасын бақылау, ұймдастырушылық құрылымды сыңи талдау және 

жүктелген міндеттемелердің атқарылуы үшін жеткіліктілігін бағалау; 

- менеджментті аудит, оның мақсаты- банкпен қойылған мақсаттар шегіндегі 

бақылау мен тәуекелге менеджменттің қолдануыныі сапасын бағалау. 

Ішкі аудит әлемдік практикада орта және ірі өнеркәсіп, құрылыс, көлік және 

экономиканың өзге салаларында қызмет ететін кәсіпорындарда тараған. Алайда аудиттің 

бұл түрі банкілік ортада кеңінен енгізілген.  

Қазақстан Республикасы қызметтің осы түрін кеңінен қолдануда және бұл саланы 

реттейтін бірқатар нормативтік құжаттар бар. 

Демек, ішкі аудит туралы мәселелер толығымен заң жүзінде бекітпегенімен, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банк Басқармасы, Қазақстан Республикасы Қаржы 

нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі ішкі аудитті жүргізу 

жөніндегі қаулыларды әзірлеуде.  

Қазіргі уақытта, екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін нормативтік 

құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен 

қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігінің Басқармасы Екінші деңгейдегі 

банктерде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қатысты 

талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекітті. 

Ішкі аудиттің мақсатына жоғарыда келтірілген нұсқаулыққа сәйкес мыналар жатады: 

банк қызметінің барлық аспектілері бойынша ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару 

жүйелерінің баламалығы мен тиімділігіне баға беру, банк бөлімшелерінің өздеріне 

жүктелген қызметтер мен міндеттерді орындау жағдайы туралы уақытылы және шүбәсіз 

ақпаратпен қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмысты жақсарту жөніндегі нәтижелі және тиімді  

ұсыныстар беру [6].  
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Резюме 

В  статье рассматриваются  правовая природа аудиторской проверки и аудиторская 

проверка стандартов аудита банковской деятельности, предпринимательская деятельность 

аудиторской организации по проведению аудита. 

 

Summary 

 The article examines the legal nature of the audit and audits the audit standards of banking 

activities, the entrepreneurial activity of an audit organization for conducting an audit. 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУДЫ АҚПАРАТТЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУДІ ЖЕТІЛДІРУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сарманов Д., 

 «6М030100-Құқықтану» мамандығының магистранты   

 

Мақалада қылмыстылықтың алдын алуды ақпараттық қамтамасыз етуді 

жетілдіру жолдары қарастырылған. 

Түйін сөздер: қылмыстылық, криминологиялық болжау, қылмыстылықтың алдын 

алу. 

 

Ақпарат қоғамның дамуын анықтаушы фактор және ол қоғамның даму деңгейін 

көрсетіп қана қоймай, белгілі есептеу әдістерін қолдана отырып оның болашағына да 

болжамдар жасау мүмкіндігін береді. Бұл процесс барысында ақпараттық сигналдар, оның 

ішінде әлеуметтік ақпараттар шешуші рөлді атқарады. 

Б.Х. Төлеубекова өз еңбегінде біз пайда болған нәрселердің ғана «алдын аламыз», ал 

шын мәнісінде логика келеңсіз құбылыстың мүлдем болмауына, ал содан кейін ғана оның 

одан да күрделі салдарын болдырмауға жағдай жасауымыз керектігін көрсетеді дейді [1, 

55]. Бұл тұрғыдан қылмыстылықтың алдын алудың классикалық міндеттері, яғни 

қылмыстардың себептері мен оның жасалуына жағдай жасайтын шарттарды анықтап, 

табу, тағы да бір міндетпен толығады: адамның өмірі мен әртүрлі қызметіндегі 

прогрессивтік немес нейтралды құбылыстарды, түтас келеңсіз салдардың тууын болжай 

алу, көре алу міндетімен толығады. Бұл міндет қазіргі әлеуметтік процесстердің ритмдері 

мен ағысының өршуі жағдайында ерекше құндылыққа ие болады.  

Криминологиялық зерттеулер әлі қылмыс болып табылмайтын, бірақ болашақта 

адамзат, оның құндылықтары мен игіліктері (яғни, оған байланысты туындайтын 

http://www.afn.kz/
http://afn.kz/
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қатынастар) үшін зиян келтіруі мүмкін құбылыстарды анықтап, зерттеп, оны болдырмауға 

жағдай жасауы кезек күттірмейтін міндет болып отыр. 

Алайда болжау қазақ халқында ежелден келе жатқан дәстүр. Оның келесі түрлері 

бар: бал ашу, жауырыншы, жұлдызшы және т.б. 

Академик Зиядан Қожалымовтың айтуынша, бал ашу - көне дәуірден қалыптасқан 

иландыру, болжам жасаудың байырғы заманнан бергі келе жатқан әр ұлттың танымдық 

дәстүрі. Ал, бал ашушы – адам тағдырының және басқа жағдайлар жөнінде, өткені мен 

болашағын болжап айтушы ерекше дарынға ие тұлға. Ол ши, сіріңке талдарын қиыстыру 

арқылы, алақан-саусақ сызықтарына қарап болжам жасаған. Қасиетті құран кітабының 

бетін ашу арқылы да өз болжамын айта алатындар болған. Көбінесе бал ашу дәстүрін 

құмалақшы, бақсы, жауырыншы, құран ашушы, болжаушылар дамытып келген. Қазақтың 

хан, би, әскери басшылары, батырлары бал ашушыларды болжаушы кеңесші ретінде 

қасына ұстаған. Олар әртүрлі факторларды (табиғи, әдет-ғұрыптық және т.б. 

жағдайларды) ескере отырып, ел-жұрттың, жекелеген адамдардың болашағын болжаған. 

Бұл құпияны зерттеу ісі де алдағы ғылыми жоспарда болуы, киелі тектік қасиеттің бұл 

түріне түсіністікпен қарағандық болып табылады. Бұл дәстүр Батыста «хиромантия» 

ағымының пайда болуымен байланыстырылады. 

Жауырыншы – жануарлардың жауырынына (қойдың, бұғының, киелі аңдардың) 

қарап, оның жалпақ бетіне түскен бейне сызықтар мен кескінді суреттерге қарап болжам 

айтушы ерекше қабілетке ие адам. Жауырыншы өнері тілсізге тіл бітіргеннен де тылсым 

сырға толы дәстүр. Жауырыншылық – тұқым қуалайтын әрі ғасырларда өте сирек 

қайталанатын тектік киелі қасиет. Жауырыншы көне заманда және XVІІІ ғасырға дейін 

жоғары мәртебелі құрметке ие болған. Жауырыншы адам тағдырын, ел бірлігін, 

бақытсыздықты (бай, кедей, ұрпақты-ұрпақсыз және т.б.), ұрлық пен зұлымдықтың 

белгілерін анықтай алған. 

Жауырыншы жылдың төрт мезгілінің ауа райын да болжап айтқан. Ертеде 

жауырыншылар көбінесе жауырынды күнге, шам жарығына, қаратып ұстап, көлеңкелеп 

қараған. Жаугер екі жақтың әскери күш-қуатын тек қана жауырыншылар біліп, мәлімет 

беріп отырған. Хандар мен уәзірлер, сұлтандар мен билер және әскери басшылар 

жауырыншының білгірін жанынан тастамай, ақылшы, нұсқаушы ретінде пайдаланған.  

Жұлдызшы (болжағыш, санақшы) – аспан әлемінің құпиясын бақылап, өз 

тұжырымымен оның өзгерістік құбылыстарын халыққа хабарлаушы, киелі, ерекше 

дарынды адам. Жұлдызшының құпиясы өзіне тән. Олар өз сырларын емші, көріпкел, 

болжаушы, құмалақшы т.б. сияқты ашық жария ете бермейді. 

Қазақ халқы көшпелі өмірінде жылдың төрт мезгілдік өзгерістері туралы мәліметті 

өздерінің санақшы жұлдызшылары арқылы біліп отырған.  

Ертедегі қазақтың жұлдызшыларында да болжампаздық, көріпкелдік, телепатиялық 

ғарыштық байланыс күштері нақ болған. Біздің дәірімізге дейін өмір сүрген Майқы би 

бабамыз жұлдызға қарап төрт мың жылдық кезеңдң болжаған. Ол: «Темірден болар 

көлігің, темірден болар өлігің... Жыпырлаған жұлдыздан, жартылай болса да ай артық... 

Болғанда ақыр заман су тартылар, жігітке қарап тұрған қыз артылар...» - деп кейінгі өмірді 

болжаған. Белгілі жұлдызшы, ХV ғасырдағы француз сәуегейі М. Нострадамус алдағы 

2237 жылды болжаған.  Бүгіндері оның басым көпшілігі дәл келіп отыр. Бүгінгі қазақ 

жұлдызшысы Назарбек Қожамсейітов те осы топқа жатқызылады.  

Жалпы, адам миының өзі әлі толық зерттеліп болмаған оның бөлігі. Психология 

ғылымында адам миы – саналылықтан және бисаналылықтан тұратындығы анықталды. 

Егер бұрындары мүмкін болмаған физика, химия ғылымдарының жетістіктері (материяны 

энергияға айналдыру, ал энергияны затқа айналдыру, Жердің серіктерін ойлап табу, 

кәдімгі тұрмыстық теледидардың пайда болуы) мүмкін еместі мүмкін еткендігін ескерсек, 

әлі толық танылмаған: телепатия – ойларды қашықтыққа беру; телекинез – ерік күші 

арқылы заттарды қозғалту, болжау мен көріпкелдік қасиеттерін ғылыми тану жақын 

болашақта мүмкін болатындығы анық.  
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Ертеңгі болашаққа қарай алу мүмкіндігі – адам миының керемет ғажайып қабілеті. 

Әрине бұл дәстүрлердің қылмыстылықты болжауда пайдалануға болатындығы жөнінде 

айту әлі ертерек, бірақ бұл құпиялардың сырын ашқан жағдайда оны барлық салада, тіпті 

криминологияда да қолдану мүмкін болар.  

Ал қазіргі уақыттағы болжауға байланысты ғылымда дәлелденген көзқарастарға 

тоқталып көрелік. 

Бұл өз кезегінде «криминологиялық календарь» деп аталатын арнайы бағдарлама 

жасауға мүмкіндік береді. Онда жылдың қай айларында қылмыстың қай түрі көп 

жасалатындығы туралы материалдар орын алуы тиіс. Мысалы, «маусымдық қылмыстар» 

қатарына қара күзден (қараша айы) қыстың соңғы айларына (ақпан айына) дейін 

жалғасатын құлақшындарды ұрлау ( көбіне, ҚР ҚК 191-бабы «Тонау» ) қылмыстарын 

жатқызуға болады. Ол өзінен өзі түсінікті нәрсе, күннің ыстық кезеңдерінде, яғни жазда 

қалыптан тыс ерекше жағдайларға байланысты болмаса (есінің дұрыс еместігі, басының 

таздығы немесе т.б.) бағалы құлақшындар (норкалы, елтірі терісінен тігілген немесе басқа 

да қалың бас киімдерді) кигендерді кездестіру тіпті мүмкін емес.  

Немесе «маусымдық қылмыс» ретінде Алматы облысындағы Қапшағай демалыс 

орындарында әртүрлі қылмыстардың, ал оған баратын жолда жол-көлік оқиғаларының 

жаз уақытында көп тіркелетіндігі анықталған.  

Мұндай криминологиялық болжауларға негізделген бағдарламалар тиісті 

қылмыстылықтың алдын алуға жұмылдырылған субъектілердің қызметінің негізгі 

бағыттарын айқындауға мүмкіндік берер еді. Айталық, жергілікті әкімияттың көшелерді 

жарықтандыруға қаржы бөлуге байланысты қызметін тездетуі, ІІО-ының патрульдік-

посттық қызметінің үздіксіз маршрут бойынша қызмет көрсетуі, бұқаралық ақпараттар 

құралдары арқылы жасалған қылмыстар үшін жауаптылықтың міндетті түрде туындап 

жатқандығы туралы хабарлар беруі бұл қылмыстардың жасалуына кәдімгідей тосқауыл 

болар еді. 

Қылмыстылықтың алдын алу шараларын даярлау сатысының алдында, болжауға 

қажетті ақпаратты алу мен сараптау арқылы және сандық пен сапалық сипаттамалар 

сарапталғаннан жүзеге асырылатын криминологиялық болжау орын алады.  

Криминологиялық болжау – бұл қылмыстылықтың болашақтағы жағдайы (деңгейі, 

құрылымы), оның детерминанттары мен белгілі бір уақыттан кейін алдын алу 

мүмкіндіктері сондай-ақ сандық және сапалық өзгерістері, үрдістері мен заңдылықтары 

туралы болжамалы пікір. Оның біріншіден әлеуметтік, екіншіден заңи және үшіншіден 

болжаудың жеке түрі болып табылатындығын ескеру керек. 

Криминологиялық болжау әрдайым жүйелік түзетулерді қажет ететін үнемі процесс 

болуы тиіс. Әрине болжау деген сөздің өзі оның мөлшерлі түсінік екендігін көрсетіп 

нақты болжамды жоққа шығарады. 

Болжаудың қайнар көзі ретінде тек қылмыстылықтың сандық және сапалық 

көрсеткіштері ғана емес «озбалық мәлімет» танылады. Мысалы, болашақтағы қылмыстық 

заңның өзгертулерін бақылау қылмыстылықты болжауға және оның алдын алуға 

түзетулер әкеледі.   

Криминологиялық болжау келесі мақсаттарды көздейді: 

- жалпы мақсат – қылмыстылықтың болашақтағы даму (өзгеру) көрсеткіштерін 

жалпыламалы белгілеу, соның негізінде келеңсіз үрдістер мен заңдылықтарды анықтап 

оларды дұрыс бағытқа өзгерту жолын іздестіру. 

Осы жалпы мақсаттан келесі деңгейдегі негізгі мақсаттар туындайды: 

- қылмыстылықпен күресудің жалпы концепциясын белгілеу; 

- қылмыстылықпен күресуді жүргізетін органдардың қызметін жетілдірудің жолын 

таңдау; 

- қылмыстылықтың болашақтағы жағдайының, деңгейінің, динамикасының 

өзгерістерін анықтау; 

- қылмыстардың жаңа түрлерінің пайда болу мүмкіндігін анықтау; 
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- қылмыскерлердің жаңа категорияларының пайда болуын анықтау. 

Аталған криминологиялық болжаудың мақсаттары негізгі болып табылады. Басқа 

мақсаттар осылардан туындап жалпы мен жеке ретінде арақатынасады.  

Көптеген экономикалық, философиялық еңбектерде болжауға көп назар аударылып, 

оның маңыздылығы атап көрсетіледі.   

Қазіргі кездегі криминология болжаудың мүмкіндігін ғана емес оның қажет 

екендігін тұжырымдайды. Болжау тек болашақ туралы ой-пікір ғана емес, ғылыми әдістер 

мен құралдардың көмегімен жүргізілетін жүйелі зерттеудің негзіндегі болашақтың моделі. 

Болжаудың дұрыстығы оны жасаудағы әдістердің дұрыс таңдалуы мен бастапқы 

мәліметтердің ақиқаттығына және басқа да көптеген факторларға байланысты. Г.А. 

Аванесов пен С.Е. Вициннің айтуынша «тек қылмыстылық туралы сипаттамалармен 

шектелмей, оған әсер етуі мүмкін басқа да әлеуметтік – саяси, құқықтық – 

ұйымдастырушылық, экономикалық, демографиялық және т.б. мәліметтерді ескерген 

жән» [2, 12].  

Қылмыстылықты болжау, қылмыстылықтың жалпы себептері мен қылмыстардың 

жекелеген түрлерінің себептеріне негізделіп жасалуы керек. Оларға атап айтқанда 

халықтың өзгеруі туралы демографиялық мәліметтер: оның саны, жыныстық, жастық 

құрамы, сыртқы және ішкі миграция жатады. Ішкі миграцияда халықтың механикалық 

және маусымдық өсімінің арақатынасын анықтау қажет. Болжау жасауға әсер ететін 

маңызды жәйт  урбанизация және оған тән нәрсе, қалада жұмыс істейтін ауыл тұрғындары 

арқасындағы жасырын қала халқының көбеюі болып табылады. Урбанизацияға басқа да, 

кейде криминогендік сипаттағы жағдайлар тән (Мысалы, әлеуметтік қатынастардың 

әлсіреуі). 

Қылмыстық заңға енгізілетін өзгертулерді ескермеуге болмайды. Соңғы 

онжылдықта қылмыстылықпен күресуде заңшығарушылық шаралары кеңінен өріс алды. 

Заң актілерінің негізінде қылмыстардың көптеген түрлерімен күрес үдейе түсіп, тіркелетін 

қылмыстардың саны күрт өсті. 

Қылмыстылықты болжау кезінде шет елдердегі қылмыстылыққа, оның сипатына, 

қылмыстардың түрлеріне көңіл аударған жән, өйткені ол біздің мемлекетіміздегі 

қылмыстылыққа жалпы және жекелеген аудандарына әсер ететіні анық. 

Қылмыстылықты болжаудың классификациясын келесі негіздер бойынша жасауға 

болады. Бұл жердегі ең маңыздысы болжау объектісі - қылмыстылық әлеуметік құбылыс 

ретінде және жеке тұлғаның қылмыстық мінез-құлығы. Бұл негізде болжауды жалпы және 

жеке деп екі түрге бөлуге болады. Жалпы болжау әртүрлі деңгейлерде жасалуы мүмкін: 

жалпы қылмыстылық деңгейінде, қылмыстардың белгілі-бір санаттары деңгейінде 

(рецидивтік қылмыстар, пайдақорлық қылмыстар және т.б.), қылмыстардың жекелеген 

түрлері деңгейінде.  

Болжаудың осы үш түрін бір-бірінен бөліп жеке қарастырған қате болар. Олар 

жалпы мен жеке ретінде арақатынасады. Жалпы болжаудың маңыздылығы біле отырып 

жекелеген қылмыстардың түрлерін, әсіресе әлеуметтік маңызы бар қылмыстардың 

дамуын ескрген жөн.  

Жеке тұлғалық болжаудың өзіндік маңызы бар. Бірақ жеке қылымыстық мінез-

құлықты болжау жалпы болжауға қарағанда теоретия мен практикада  зертелуі жоқтың 

қасы. Әрине адам табиғатының, оның психологиясының күрделілігі оның қылмыстық 

мінез-құлығын болжаудың қиындылығын себептендіреді. Дегенмен, бұндай зертеулерді 

жүргізу қажеттілігі де бар екені сөзсіз. Бұл жерде, жеке тұлғалық болжауды тек бұрын 

қылмыс жасаған немесе басқа қоғамға қарсы іс-әрекет жасаған адамға ғана қатысты 

жүргізуге болады. Жеке тұлғалық болжаудың ролі, көрсетілген адамдардың қайсысына 

қатысты алдын алу шараларын жүргізу қажет екенін анықтауда.  

Болжау әртүрлі негізде (білім деңгейі, некелік мәртебе, жасы, мамандық) құрылған 

әлеуметтік топтардың ішінде жасалуы мүмкін. Жастың негізінде жүргзілетін болжауда 

кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын болжаудың маңызы ерекше. 
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Болжаудың кеңістіктегі көлеміне байланысты аудан, қала, облыс және республика 

бойнша жасалуы мүмкін. 

Болжау жүргізудің мерзіміне байланысты қысқа, орта және ұзақ мерзімді деп 

топтастыруға болады. В.Н. Кудрявцевтің айтуынша «ұзақ мерзімді болжаулар 

қылмыстылықпен күресудің «стратегиясын» анықтаса, қоғамға қауіпті іс-әрекеттерге 

қарсы күресудің күнделікті «тактикасын» белгілеу үшін нақты қысқа мерзімді болжаулар 

қажет» [3, 154]. Болжаудың нақты мерзімдері заңи әдебиеттерде әртүрлі болып 

көрсетіледі.  

Бұл ретте 1 жылдан 3 жылға дейінгі болжауды қысқа мерзімді болжауға жатқызған 

жөн. Құқық қорғау органдарының практикасында соңғы кезде 3 жылдық рецидивтік 

қылмыстылықты болжау кеңінен қолданылып жүр. Болжау мерзімінің 3 жыл деп 

тағайындалуы, көбінесе жаза өтелгеннен кейін үш жылдың ішінде жаңа қылмыс 

жасалуымен байланысты. 

Орта мерзімді болжау жасаудың ең қолайлы мерзімі 5 жыл көрінеді. Ұзақ мерзімді 

болжауға 15-20 жылдық болжауды жатқызуға болады. Осы мерзім ішінде негізгі 

демографиялық цикл бітіп, жаңа ұрпақтың туылып тұлғаның өнегелік, кәсіби қалыптасуы 

аяқталады. Сондай-ақ шаруашылықтың техникалық циклы бітеді.            

Қылмыстылықпен нәтижелі күресу болжаудың маңыздылығын себептендіреді. 

Қылмыстылықты болжау, біріншіден практика қажеттіліктері үшін қажет. Болжау 

сонымен қатар заң шығару үшін де қажет ақпарат болып табылады. Заң шығарушы 

қылмыстылықтың деңгейі мен құрылымын, даму үрдісі мен басқа да сипаттамаларын 

бағалай отырып қажет болған жағдайда қылмыстық (қылмыстық іс жүргізушілік, 

қылмыстық атқарушылық) заңға уақыт талабына сай қорғалуға тиіс қоғамдық 

қатынастарды реттеу үшін өзгертулер енгізеді.  

Болжау қылмыстылықпен күресу үшін тек мемлекеттік органдар үшін ғана емес 

мемлекеттік емес ұйымдардың қылмыстылыққа қарсы күресін ұйымдастыру үшін қажет. 

Қылмыстылыққа қарсы алдын алу шараларын уақытылы қолдану, сондай-ақ 

қылмыстылықтың алдын алуын атқаратын мемлекеттік органдардың жүйесін жетілдіру 

қылмыстылықпен жүйелі күресудегі маңызды саты болып табылатын болжаусыз мүмкін 

емес.  

Болжау қылмыстылықтың алдын алуын кешенді жоспарлаудың ғылыми негізі болып 

табылады. 

Болжау қылмыстылықтың алдын алумен тығыз байланысты болғанымен одан 

мақсаттары бойынша ерекшеленеді. Болжау қылмыстылықтың болашақтағы өзгеру, оның 

деңгейін түсіру жолдарын анықтау мақсатын көздеп жоспарлау болса сол үшін қажет 

шаралардың сипатын, көлемі мен мерзімін белгілейді. Болжау - жоспарлаудың ғылыми 

негізі және оның дұрыс құрастырылуының алғышарты ретінде ғана емес оның 

атқарылуын қадағалап, қажетті түзетулер енгізу үшін де керек.  

Әлеуметтік болжамдаудың бір түрі болып келетін қылмыстылықты болжауда, басқа 

ғылымдардың жалпығылыми және жекеғылыми әдістері зерттеу объектісінің ерекшелігі 

ескеріп қолданылады. Әсіресе экстраполяциялау, моделдеу, сараптық бағалау, салыстыру 

және әлеуметтік тәжірибелеу әдістері қолданылады. 
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В статье рассматриваются пути совершенствования информационного обеспечения в 

профилактике преступности. 

 

Summary 
This article explores ways to improve information support in crime prevention. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА 

 

Сатыбаева Н., 

магистрант Академии "Кайнар"    

 

Статья посвящена истории  возникновения, этапы развития и современное 

состояние института гражданства и подданства.  

Ключевые слова: граждаснтво, подданство, гражданин, личность,  конституция, 

статус лица.  

 

Вопрос об истории возникновения, этапах развития и современном состоянии 

гражданства имеет большое значение для науки конституционного права. Без его 

рассмотрения, как и без рассмотрения любого другого государственно-правового явления, 

изучение гражданства вряд ли может быть признано глубоким и всесторонним. 

При этом применение исторического метода в науке конституционного права, 

разумеется, не должно сводиться только к историческому анализу исследуемого вопроса. 

В противном случае велика вероятность перехода в область науки истории государства и 

права. Поэтому необходимо четко и ясно определить круг исследуемых вопросов. В 

предлагаемой главе предпринята попытка рассмотреть некоторые вопросы истории 

института гражданства, зарождения идей этого явления с целью наиболее полного 

понимания его дальнейшего развития и современного состояния. 

В 70-х – 80-х годах в юридической науке сложились три основных позиции о 

возникновении института гражданства: институт гражданства существовал в древних 

республиках[1,с.12]; античное гражданство есть правовое состояние личности[2,с.16]; 

гражданство есть государственно-правовой институт, возникший в период буржуазно-

демократических революций.[3,с.27] 

Так, прослеживая генезис гражданства, В. В. Полянский констатирует: «История 

возникновения, развития и становления института гражданства неотделима от истории 

государства, возникшего в результате расслоения общества на антагонистические 

противостоящие классы»[4, с.6]. По нашему мнению, следует связывать возникновение 

института гражданства с возникновением античного государства. 

Но это только субъективное мнение автора. Гражданство древности зародилось 

раньше, чем появилось государство. Оно было известно предшествовавшим государству 

древнегреческим полисам и римским гражданским общинам.[5, с.25] Ф. Энгельс в своем 

«Происхождении семьи, частной собственности и государства» был прав, полагая, что 

одним из признаков, отличающих государство от родовой организации, является 

территориальное деление подданных.[6, с.18] Греческий полис и римская гражданская 

община этим признаком не обладали. Публично-правовое положение индивида было 

обусловлено его принадлежностью к гражданской общине (полису) и не определялось его 

местожительством. Индивид признавался гражданином  только в своем полисе; находясь 

вне его, он уже не считался гражданином.[7, с. 23] Этим и объясняется тесная 

привязанность гражданина к своей организации, так как только она могла гарантировать 

ему «существование в качестве гражданина – единственное тогда достойное человека 

существование» [8,с.36]. 
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Одна из первых попыток теоретически осмыслить понятия "гражданин", 

"гражданство" была предпринята еще Аристотелем, который отмечал сложность этого яв-

ления. Изучая природу гражданства, он, в частности, указывал на тот факт, что 

совместное проживание с гражданами не означало признания за лицом права гражданства. 

Правами гражданства не обладали и не достигшие совершеннолетия юноши, хотя и 

рожденные от граждан полиса (общины), а также женщины и старцы. Качество 

гражданина Аристотель признавал только за теми, кто участвовал в суде и народном 

собрании. "В этом участии, - писал Г. Еллинек, — и усматривали существо гражданина, 

отличие его от простого жителя".[9, с.24] 

Кроме того, гражданство древности, как отмечал видный ученый-историк С. Л. 

Утченко, имело и внутреннюю градацию. И в римских гражданских общинах, и в грече-

ских полисах все граждане делились по способу возникновения у них гражданства на две 

основные группы. В первую группу входили лица, "родившиеся гражданами" (cives nati), 

вторую составляли лица, "сделанные гражданами" (cives facti).Причем последняя группа 

имела довольно неоднородный состав. В нее входили "как отдельные лица, так и целые 

общины, получившие права гражданства", включая и лиц, ставших гражданами в силу от-

пуска их на волю.[10, с.53] 

Неоднороден был состав граждан и по объему правоспособности. Истории 

гражданства известны на этот счет две группы граждан: граждан полного права (cives 

Optimo iura), обладавших и политической, и семейно-имущественной правоспособностью, 

и граждан так называемого урезанного права (minuto iura), имевших ограниченную 

правоспособность. 

Так что же такое гражданство древности? Это явление, на мой взгляд, необходимо 

рассматривать в теоретическом плане и практическом. Теоретически древнее гражданство 

характеризовалось как фундамент, важнейшее условие существования самого полиса 

(гражданской общины).Еще Аристотель определил полис как совокупность граждан. 

Гражданство полисов (общин) представляло собой не правовой институт, а идейно-

политическую, "духовную" основу этих образований. 

Практическая сторона гражданства заключалась в неоднотипности и 

неоднородности состава граждан. Ими являлись лишь мужчины — землевладельцы. 

Гражданство представляло собой высшую социальную ценность для члена полиса 

(общины).В зависимости от принадлежности человека к этой категории определялось его 

место и качество на социальной лестнице. Следовательно, при изучении гражданства 

древности речь должна идти о гражданстве как морально-политической категории, со-

циальном качестве человека, его определенном правовом состоянии.  Античный полис 

(община) дали нам не правовой институт, а идею гражданства, которая сыграла далеко не 

последнюю роль в развитии теоретической мысли о положении личности в обществе. 

Таким образом, гражданство древности можно определить как социально-правовую 

форму объединения людей, обладающих имущественными правами, управленческой 

властью и, соответственно, отличавшихся особым социальным качеством. 

В дальнейшем историческом развитии полис (община) претерпевает значительные 

изменения. Усиливается расслоение общества по имущественному признаку, и вследствие 

этого растут противоречия между различными социальными группами. Управленческая 

власть полноправных граждан постепенно принимает формы государственной власти. 

Происходит разделение граждан по территориальным организациям. Постепенно идет 

процесс образования античных государств. 

Результатом многочисленных войн этого периода явилось образование крупных 

государств, к примеру, Римского. Его развитие характеризовалось ломкой прежних 

представлений о гражданстве. С расширением территориальных владений республики 

увеличивается и круг лиц, наделявшихся правом римского гражданства. Роль основных 

признаков гражданства полиса (общины) — замкнутость и исключительность — 
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значительно ослабла. Право римского гражданства распространялось постепенно на все 

население Италии. 

Вместе с тем появились и новые виды внутренней градации среди граждан. Прежняя 

ценность и содержание гражданства изменились. Римская республика все более 

приобретала черты империи, чем и стала в последующем времени. Первоначальный 

смысл гражданства терялся, и граждане постепенно превращались все в большей степени 

в единообразных подданных единой империи.[11, с.8] Как видим, даже краткий анализ 

развития общества и государства рассматриваемого периода не дает достаточных 

оснований говорить о гражданстве того времени как правовом институте. 

В данный исторический период граждане образуют только привилегированный 

класс. Поэтому существование понятий "гражданин", "гражданство" само по себе не 

является доказательством наличия в древних республиках государственно-правового 

института гражданства. В этих государствах вопросы гражданства не подвергались 

правовой регламентации, не существовало в это время и правоотношений по поводу 

гражданства, следовательно, отсутствовал и сам правовой институт античного 

гражданства. Таким образом, можно утверждать, что возникновение гражданства как 

государственно-правового явления не связано с возникновением и существованием 

государств древности. 

Появление института гражданства было обусловлено другой эпохой. Этот институт, 

как отмечалось в литературе, "сравнительно новый, его не знали ни рабовладельческие 

государства, ни феодальные государства. Он возник в эпоху первых буржуазных 

революций и становления первых буржуазных государств"[12, с.57], В основу теории 

гражданства изначально были положены идеи о национальном единстве и равноправии 

граждан. Они не были известны ни античному гражданству, ни феодальному подданству. 

Зарождение и формирование наций связано с развитием буржуазного общества. Что же 

касается равноправия, то гражданству древности оно также было незнакомо. 

Новое время с характерной для него тенденцией к прогрессивному развитию и 

переустройству общества не удовлетворяется существовавшим правовым положением 

человека, базировавшимся на идее вассальной зависимости подданного от своего 

господина. 

Французская буржуазная революция в "Декларации прав человека и гражданина" 

торжественно провозгласила: "Люди рождаются и остаются свободными и равными в 

правах", "все граждане обладают правом участвовать в законодательной деятельности, как 

лично, так и через своих представителей. Закон должен быть равным для всех".[13, с.155] 

Эта декларация затем была полностью воспроизведена в Конституции Франции 1791 года. 

Понятия "гражданин", "гражданство" прочно утвердились в революционной 

Франции. Это обстоятельство обусловлено рядом причин. Во-первых, идеи равенства, 

национального единства и ряд других демократических воззрений активно 

разрабатывались научной мыслью того времени. Работы французских ученых Ж. Ж. Руссо 

Ш. Л. Монтескье, А. Эсмена и других составляли основную теоретическую базу для 

института гражданства. Несмотря на некоторые различия в учениях этих мыслителей их 

теории, представлявшие естественно-правовую доктрину, оказали огромное влияние на 

содержание этого института. 

В этой связи достаточно вспомнить Ж.Ж. Руссо, провозгласившего идею о 

естественных и неотъемлемых правах человека и гражданина, их участии в осуществле-

нии государственной власти.[14, с.231] В документах французской революции явно 

прослеживается ее влияние. Идея равенства граждан была воплощена и в ряде положений 

французской Конституции 1791 года. Так, в одной из ее статей говорилось, что "всем 

гражданам открыт доступ к местам и должностям без каких-либо иных отличий, кроме 

проистекающих из их добродетелей и способностей".[15, с.129]. Таким образом, индивид, 

являвшийся правовым субъектом в феодальном обществе, приобретал новое качество — 
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качество гражданина республики, а вместе с этим становился субъектом права, т.е. лицом, 

наделенным правами и обязанностями, закрепленными в конституции государства. 

Во-вторых, появление понятий "гражданин", "гражданство" имело огромное 

морально-политическое значение. Высокий накал революционной борьбы, патрио-

тический настрой большинства населения Франции формировали идеал 

гражданственности. Крупная буржуазия, добиваясь полного господства, стремилась 

привести государство и общество не только к политическому, но и национальному 

единству. Одним из основных лозунгов французской буржуазной революции был лозунг 

равенства и национального единства всех французов. Национальность лица не имела 

значения, главное, чтобы гражданин был "французом по духу". 

Институт гражданства в Казахстане, с учетом независимости началась 1991 ЗРК "О 

гражданстве Республике Казахстан". Согласно тексту вышеупомянутого закона:" 

Гражданство Республики Казахстан определяет устойчивую политико-правовую связь 

лица с государством, выражающую совокупность их взаимных прав и обязанностей. 

В Республике Казахстан каждый человек имеет право на гражданство. Гражданство 

в Республике Казахстан приобретается и прекращается в соответствии Законом 

Республики Казахстан "О гражданстве Республики Казахстан". 

Гражданин Республики Казахстан ни при каких условиях не может быть лишен 

гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы 

Казахстана"[16] 

Таким образом, становление государственно-правового института гражданства, 

принципы его правового регулирования находились под прямым влиянием процессов, 

происходящих в конкретном государстве. Институт гражданства не мог не впитывать в 

свое содержание особенности и противоречия соответствующего этапа развития общества 

и государства. 
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Түйін  

Мақала азаматтық институтының қазіргі жағдайы мен даму кезеңдері туралы 

қарастырады. 

 

Summary  

 The article is devoted to the history of origin, stages of development and the current state 

of the institution of citizenship and citizenship. 
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В статье рассматриваются аспекты предупреждения и профилактики рецидивной 

преступности 

Ключевые слова: преступления, рецидив, предупреждение, социальная проблема, 

моральные ценности.  

 

Рецидивная преступность – часть общей совокупности повторных преступлений, 

составляет одну из разновидностей преступности как социального явления в обществе. 

Особенности рецидивной преступности обусловливаются спецификой личности 

преступника, а также своеобразием противоречия личности рецидивиста обществу и его 

правовым установкам. 

Рецидивная преступность – сложнейшая и болезненная из социальных проблем. 

Проблема рецидивной преступности сложна в смысле социально-психологического 

и индивидуально-психологического аспектов. Преступники-рецидивисты во многих 

случаях незаурядные личности с сильным характером, обладающие организаторскими 

способностями, притягивающие своими качествами к себе других людей. Однако 

психологическая атмосфера, складывающаяся вокруг рецидивиста, характерна тем, что 

личность его сеет вокруг себя страх, который буквально подавляет и полностью лишает 

человеческого достоинства людей, слабых характером. Мир рецидива жесток, моральные 

ценности в нем перевернуты, цена жизни ничтожна. Поэтому преступления, в которых 

участвует и которыми руководит рецидивист, часто жестоки, характеризуются смелостью 

замысла и исполнения, осмотрительностью и предусмотрительностью. После этого, как 

правило, либо наступает затишье, либо преступник попадает в сферу деятельности 

правоохранительных органов за мелкие преступления. 

Кроме обычных мер предупреждения преступного рецидива, с учетом 

специфичности этого вида преступления, принимаются и специфические меры 

профилактики, которые тесно увязываются с причинами и условиями, способствующими 

совершению повторных преступлений. Они направлены на устранение и локализацию в 
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первую очередь социальных факторов и явлений, служащих базой возникновения 

рецидива преступлений, недопущение повторных преступлений со стороны одних и тех 

же лиц. 

Очень важную роль в профилактике повторных преступлений должны выполнять 

исправительно-трудовые учреждения по коррекции осужденных, по устранению у них 

криминогенных личностных свойств и наклонностей, приобщению этой категории лиц к 

общественно полезному труду, по недопущению свободного общения опасных и особо 

опасных рецидивистов с лицами, совершившими преступления впервые или нетяжкие 

преступления. 

Речь идет о дифференцированном подходе к избранию, мер исправления 

осужденных, а после их освобождения – о средствах и способах адаптации лиц 

освобожденных из мест лишения свободы. Надо исключить возможность преступного 

влияния рецидивистов на других законопослушных граждан. В этом плане должен быть 

усилен контроль за поведением лиц, находящихся под гласным административным 

надзором органов милиции. 

Вопросы профилактики преступности и предотвращения рецидива преступлений 

являются самыми сложными. 

Криминология может лишь предложить какие-то общие направления и способы 

проведения профилактики рецидивной преступности. Сама работа по предупреждению 

рецидива преступности лежит на правоохранительных органах и других структурах 

власти. 

Давно замечено, что лучше предупреждать преступления, чем  за него наказывать. 

«В этом – главная цель всякого положительного законодательства, которое является 

искусством вести людей к возможно большему счастью, если говорить  об общем итоге 

добра и зла в жизни», пишет Е.И. Каиржанов [1, с. 168]. 

Стержневым  вопросом  криминологической  науки и основной задачей 

правоохранительных  органов является  предупреждение преступности и связанных с ней 

правонарушений.  Но предупреждение преступности как  криминологическая  проблема, 

пишет У.С. Джекебаев, - имеет множество сторон  и может  рассматриваться  в разных  

аспектах [2, с. 6].  

Поскольку рецидивная преступность лишь часть преступности, постольку все 

общесоциальные меры предупреждения преступности в той или иной степени 

распространяются на нее с некоторой трансформацией применительно к отдельным 

категориям преступников. 

Борьба с рецидивной преступностью продолжает оставаться сложной проблемой. 

Комплекс профилактических мероприятий включает в себя систему мер на 

общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях. 

Общее руководство в борьбе преступностью в целом осуществляет согласно закону 

Президент Республики Казахстан, возглавляющий Совет Безопасности РК, образуемый в 

соответствии сп. п. 20 ст. 44 Конституции РК. Основные задачи Совета Безопасности 

излажены в «Положении о Совете Безопасности Республика Казахстан. 

Нельзя не согласиться с Н.А. Коломытцевым, что предупреждение должно 

основываться на общеотраслевых принципах уголовного и уголовно-исполнительного 

права (ст.ст. 2-7 УК РК, ст. 3 УИК РК) [3, с. 183]. В частности, это принцип законности, 

специфическим требованием которого является неотвратимость наказания; принцип 

гуманизма, основывающийся на утверждении достоинства человека, строгом соблюдении 

гарантий защиты от пыток, насилия, иного унижающего обращения с осужденными, 

принцип демократизма, выражающийся в равенстве всех перед законом и т.д. 

Особенностью рецидива преступлений является то, что между совершением первого 

и последующих преступлений на преступника оказывается специальное целенаправленное 

воздействие, которое может привести к значительному изменению как самого 

преступника, так и социальной среды, в которой он находился до осуждения, к изменению 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2017 ж. 

 

101 

 

характера и интенсивности его социальных связей. Именно личность правонарушителя на 

всех этапах должна выступать тем критерием, на основе которого определяется 

перспектива применения мер предупреждения. Поэтому и принципы права в аспекте 

предупреждения рецидива преступления должны интерпретироваться под углом зрения 

криминогенной личности. Прежде всего нужно руководствоваться принципом 

целесообразности, имея в виду учет особенностей личности преступника. Обстоятельства, 

ее характеризующие, весьма разнообразны, но смысл их сводится к тому, что для одних 

совершение правонарушения явилось случайным, досадным эпизодом, тогда как для 

других такое же явление стало закономерным завершением предшествующей 

антиобщественной деятельности. Эти особенности в каждом конкретном случае 

позволяют конкретизировать цели воздействия в отношении данной личности. При 

реализации этого принципа личность рассматривается со стороны не только се 

общественной опасности, но и позитивной направленности.ти  

В уголовной политике четко прослеживается линия, согласны которой достижение 

целей наказания не должно обеспечиваться любой ценой. В юридической литературе 

неоднократно подчеркивалось, что социальные последствия применения мер воздействия, 

в особенности наказаний, разнообразны. Например, лишение свободы ведет наряду с 

положительными моментами к определенным негативным последствиям (разрушению 

семейных связей, безнадзорности детей, нарушению региональных пропорций в трудовых 

ресурсах, дисквалификации осужденных, труд которых зачастую 

малоквалифицированный и т.п.)[4, с. 51]. В отношении конкретной личности нужно 

предвидеть негативные последствия применения мер предупреждения и стремиться 

использовать такие из них, которые при прочих равных условиях ведут к минимальным 

издержкам. По существу речь идет о принципе эффективности. Реализация этого 

принципа проявляется прежде всего при учете позитивной социальной направленности и 

ретроспективной ценности криминогенной личности. 

Среди мер предупреждения выделилась группа уголовно-правовых средств 

(наказаний), с применением которых практика и многие ученые продолжают связывать в 

целом успех в борьбе с преступностью. Многие авторы, рассматривающие проблему 

специального предупреждения с позиции криминологического понимания, ставят ее 

решение в прямую зависимость от состояния и уровня реализации карательно-

воспитательного процесса, его основных составных элементов. Так, А.И. Алексеев 

отмечает, что неблагоприятное влияние на личность осужденного могут оказывать и такие 

недостатки и просчеты в исполнении наказания, как неполное вовлечение осужденных в 

общественно полезный труд, плохая организация их обучения и профессиональной 

подготовки, неудовлетворительная воспитательная работа, необоснованные перемещения 

осужденных из одного подразделения ч другое, ошибки при их размещении внутри жилых 

зон и т.д.  

И.С. Ной полагал, что цель специального предупреждения достигается посредством 

и в результате перевоспитания осужденных; вывод аргументировался тем, что 

происшедшие в результате перевоспитания положительные изменения идеологии и 

взглядов преступника наверняка гарантируют не совершение им новых преступлений, так 

как это противоречило бы его новым взглядам и убеждениям [5, с. 136]. 

«Реформа уголовно-исполнительной системы должна исходить из целей наказания, 

его видов, считает Б.Ж. Жунусов, - целью наказания, на наш взгляд, является 

предупреждение совершения новых преступлений,  как осужденным, так и другими 

лицами. По нашему мнении, цель перевоспитания вообще вряд ли можно связать со 

средствами, которыми располагает уголовное право, так как его специфика это комплекс 

правоограничений, являющаяся по своей сути принуждением. Что касается исправления, 

то оно служит средством предупреждения преступлений» [6, с. 9-10].    
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Вряд ли, однако, можно согласиться с мнением И.С. Ной, т.е. с тем, что решение 

задачи специального предупреждения осужденных должно быть поставлено в зависи-

мость от их исправления. 

Совсем иного мнения по отношению к целям уголовно-исполнительного 

законодательсва М. Самалдыков. В соответсвтт со с УИК цели унголовно-

исполнительного законодательсва совпадают с целями наказания, так как «анализ 

действующих уголовно- и уголовно-исполнительного законодательства приводит к 

выводу о том, что понятия и основные признаки некоторых видов наказания более 

подробно раскрываются в нормах исполнительного, нежели уголовного права» [6, с. 9-10]. 

В литературе высказывалось и полярно противоположное мнение, что решение 

задачи специального предупреждения достигается за счет кары, т.е. осужденные не 

совершают новых преступлений из-за страха вновь подвергнуться наказанию. С этим 

также нельзя однозначно согласиться. Многие осужденные, особенно неоднократно 

судимые, быстро адаптируются к условиям несвободы, и наказание реально не оказывает 

своего устрашающего воздействия на них. Наряду с этим нельзя не учитывать того 

обстоятельства, что большинство из осужденных, совершая правонарушения, надеется 

уйти от ответственности, поскольку действующая система уголовной юстиции не всегда 

позволяет своевременно выявить и прореагировать на каждое правонарушение. Поэтому 

вряд ли приходится рассчитывать на то, что задачу специального предупреждения можно 

решить посредством реализации только карательных элементов процесса исполнения 

наказания. 

З.О. Ашитов считает, что кара, свойственная наказанию, от которой мы еще 

полностью не отказались, подчиняется цели наказания, а именно: исправлению и 

перевоспитанию лиц, совершивших преступления, а также предупреждению совершения 

преступлений как осужденными, так и иными лицами [7, с. 56].  

На первый взгляд напрашивается для устрашения и тем самым для профилактики 

такой вид наказания как смертная казнь. В некоторых зарубежных государствах для 

достижения этих целей практикуется демонстрация по телевидению. Даже, порой 

прибегала такой практике и Республика Казахстан. Например, по алматинскому 

телевидению в 1995 г. была показана передача, в которой широкому кругу зрителей 

детально продемонстрировали исполнение наказания в виде смертной казни. 

В Казахстане, как известно, на смертную казнь объявлен мораторий, но 

окончательного решения по отмене ее государство пока еще не вынесло.  

Против смертной казни выступают не только авторы зарубежных стран, но  

казахстанские. Например, рассматривая новые течения в криминологии  в понимание 

преступности  Р.Т. Нуртаев отмечает, что «если следовать логике разрешения 

антагонистических противоречии, то антагонистический характер преступности   нужно 

теоретически обосновать, а уголовную политику государства направить на практическое 

разрешение антагонистических противоречий методами и способами, достойными лиц, 

пребывающих во враждебном к социалистическому  обществу отношении». Однако 

постановка вопроса в таком плане чревата возможна опасностью возрождения 

тоталитаристских, репрессивных идей о  «непримиримости к врагам народа », возврата к 

лозунгу «Если враг не сдается, его уничтожают» и. т. д. 

Наши оппоненты, - продолжает он, - могут указать на возможность применения в 

отельных случаях смертной казни к преступникам и обратиться к характеристике особо 

опасных рецидивистов, обосновывая  справедливость содержания приведенного выше 

определения преступности : применение- де смертной казни как раз таки и есть 

разрешение антагонистического противоречия посредством физического уничтожения 

противоборствующей стороны, а особо опасный рецидивист , упорно не желающий встать 

на путь исправления ,находится в явном антагонизме с обществом, и таковой 

антагогонизм государством  разрешается путем почти пожизненной изоляции его от 

общества (не считая кратковременных эпизодов нахождения его на свободе, 
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особенностью которой является то, что пресс административного надзора и прочие 

способы социально- психологического давления приводят этого человека к твердому 

убеждению, что «в зоне ему лучше , чем на свободе», и он вновь совершает преступление, 

в большей степени, видимо, стремясь попасть в привычные для нег условия, нежели из 

желания нанести кому- либо вред ). 

Заслуживает внимания мнение Д.С. Чукмаитова, выступавшего против публичной 

демонстрации смертной казни в целях предупреждения рецидивной преступности. 

Исполнение смертной казни в отношении нескольких лиц производиться отдельно в 

отношении каждого и в отсутствии остальных. При исполнении смертной казни 

присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная 

казнь  и врач. Непубличность смертной казни обеспечивается тем, что другие лица (креме 

исполнителя) при этом не присутствуют. Считаем целесообразным дополнить данную 

статью запретом на показ видеоматериалов с репортажами об исполнении наказания в 

виде смертной казни с места события, так как по алматинскому телевидению в 1995 г. 

была показана передача, в которой широкому кругу зрителей детально 

продемонстрировали исполнение наказания в виде смертной казни, против чего мы уже 

ранее выступали в печати [8], - пишет Д.С. Чукмаитов. 

Процесс проведения самого расстрела в законе не регламентирован. Это вызывает 

возникновение определенных вопросов и требует детального формулирование порядка и 

процедуры исполнения наказания в виде смертной казни.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

 

Омаров Д.,  

магистрант Академии Кайнар 

 

В статье анализируется место и роль экономической функции государства.  

Ключевые слова: государство, деятельность государство, функция, функция 

государство, функциональная характеристика государство. 

 

Экономическая функция в полной мере присуща лишь социалистическому 

государству, где оно - не только крупнейший собственник, но и непосредственный 

субъект хозяйственной деятельности. Наоборот, классический либерализм исходит из 

парадигмы экономических свобод и «минимального государства», призванного не 

«функцировать» экономику, а правовыми средствами закреплять и обеспечивать условия 

для реализации естественных, а потому не зависящих от государства прав и свобод, в том 

числе, в экономической сфере. Однако в условиях ресоциализации граждан к 

либеральным ценностям, но отсутствия реальных институтов и механизмов их 

реализации, т.е. в переходный период, го-сударство не только не теряет экономическую 

функцию, но и наполняет ее большим содержанием и значением, важнейшим из которых 

становится системо-формирующая функция. 

Акцентируется внимание на формировании направлений реализации экономической 

функции государства в современном обществе. Отмечается, что экономическая функция 

современного государства является постоянным направлением деятельности государства 

в экономической и смежных с ней сферах. Такая сторона деятельности государства 

обусловлена объективными потребностями развития в обществе рыночных отношений. 

Формирование направлений реализации и путей развития экономической функции 

государства в современном обществе непременно должны учитываться и 

приспосабливаться к изменениям в мировой системе хозяйствования. 

Сегодня, в период социально-экономических и общественно-политических 

преобразований, когда Украина все еще находится на стадии политического и  

экономического становления, и исходя из потребностей переосмысления путей развития 

ее правовой системы, отдельных отраслей законодательства, укрепления режима 

законности, повышения уровня правовой культуры и т.д., стало актуальным обращение к 

проблематике реализации экономической функции современного государства. 

Фундаментальные преобразования в экономико-правовой сфере украинского государства 

побуждают ученых к дискуссии по вопросам необходимости пересмотра концептуальных 

подходов в рамках указанной проблемы. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что вопросу 

 осмысления функций государства, в том числе и экономической, посвящены работы 

известных украинских и российских ученых В.Б. Аверьянова, В.В. Анцупова, Г.Ю. 

Атаняна, С.В. Бабаева, А.Г. Варича, А.Б. Купцовой, А.М. Лощихина, А.П. Рябченко, Ю.А. 

Тихомирова, В.В. Цветкова, Г.А. Халфина, Ю.С. Шемшученка и других. Труды этих 

ученых направлены на исследование содержания функций государства, характеристику 

форм и методов государственного регулирования в условиях глубоких общественных 

трансформаций переходного периода. Среди прочего, особую актуальность научно-

теоретического характера приобретают исследования функций государства в сфере 

экономических отношений. Но на сегодняшний день, как показывает анализ специальной 

научной литературы, данный вопрос изучен еще недостаточно. Именно поэтому 

существующее состояние и уровень разработки данной проблемы приводит к насущной 

необходимости анализа экономической функции современного государства. 
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Как известно, понятие «функция» латинского происхождения, переводится 

как «осуществление»,  «выполнение»,  а  в  широком  смысле обязанность, роль, 

которую выполняет определенный институт, характеристика направления или аспект 

деятельности. Впервые этот термин был использован немецким философом Готфридом 

Лейбницем на рубеже XVII-XVIII веков [1, с. 395]. Вообще термин «функция», как и 

многие другие общественные понятия, не является юридическим и был позаимствован из 

других наук. Так, например, в математике и физике понятие «функция» выражает 

зависимость одной величины от другой, то есть отражает ту зависимость, при которой при 

изменении одного параметра другой также определенным образом меняется. В свою 

очередь, в философии под функцией чаще всего понимают соотношение нескольких 

объектов, в котором изменение одного из них ведет к изменению другого. 

Под функциями государства традиционно понимаются наиболее выразительные 

направления сущности государственной деятельности, содержание этой деятельности, ее 

обеспечение. То есть, функции государства – это основные направления деятельности 

государства по решению стоящих перед ним задач. 

Понятие экономической функции государства можно сформулировать как 

обусловленные объективными условиями социального развития и производственными 

целями направления государственной деятельности в рамках экономической системы 

общества [2, с. 115]. Экономическая функция определяет место и роль государства в 

системе экономического развития, устанавливает пределы вмешательства государства в 

процесс управления экономикой. 

Отдельной характеристики экономическая функция государства требует с точки 

зрения ее места и роли в системе функций современного государства.Во-первых, 

необходимо отметить, что так как экономическая функция осуществляет наиболее общее 

направление деятельности государства по реализации стоящих перед ним целей и задач, 

она относится к основным функциям страны, вместе с тем, так как ее реализация 

предусматривает участие целого ряда государственных органов, она объективно 

подразделяется на подфункции. Во-вторых, экономическая функция не ограничена 

временными рамками и осуществляется государством в течение всего периода своего 

существования, и поэтому имеет постоянный характер.В-третьих, экономическая 

функция реализуется как во внутренней (внутригосударственной), так и во 

внешнеполитической сфере. 

А.Н. Лощихин в монографии «Экономическая функция современного государства» 

отмечает, что по своему содержанию экономическая функция современного государства 

является совокупностью сходных между собой видов (разновидностей) экономической 

деятельности государства, направленных на формирование рыночных отношений в 

стране. Автор акцентирует внимание на том, что с эволюцией государства как системы 

происходит изменение содержания и структуры ее экономических функций. Развитие 

производительных сил изменяет производственные отношения и структуру  общества и 

власти: появление новых общественных отношений приводит к расширению отраслей 

права и формированию новых экономических функций. При этом развитие других 

функций государства, прежде всего социальных, происходит за счет интеграции или 

дезинтеграции их с экономическими функциями в пределах сложных функциональных 

систем, что свидетельствует о доминировании экономического вектора развития [3, с. 8]. 

Сущность   и    содержание   экономической функции также тесно связаны с 

характером национальной  экономики,  структурой  и  путями ее развития. Ученые в 

сфере государственного управления определяют ее как управление 

промышленностью, сельским хозяйством, строительством, транспортом, финансами 

и некоторыми другими отношениями, которые по своему характеру являются 

смежными с экономическими. 

Анализируя структуру и содержание экономической функции современного 

государства, уместно рассмотрение основных факторов, которые исторически определяют 
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ее специфику в конкретный исторический период, в частности: тип экономической 

системы; цели развития экономики в данной системе; экономический потенциал и 

систему форм собственности; развитость рыночных отношений; характер 

межнациональных отношений и уровень развития регионов, место государства в мировой 

системе хозяйствования, а также международном разделении труда. К дополнительным 

факторам, которые определяют, в частности, особенности экономической функции 

государства в современных условиях, в первую очередь, следует отнести реальное 

положение дел в экономике страны и развитие на основе объективных экономических 

законов рыночных отношений. 

Надо отметить, что экономическая функция является наиболее общим и постоянным 

видом экономической деятельности современного государства [3, с. 67]. Экономическая 

деятельность современного государства осуществляется в пределах всего государства и 

всех звеньев государственного механизма и имеет общегосударственный характер. На 

осуществление экономической функции направлена также деятельность 

правоохранительных органов, осуществляющих охрану национальной системы 

хозяйствования, прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций. 

Учитывая вышеизложенное, к экономической функции современного 

государства следует отнести такие направления государственной деятельности, как: 
 создание условий для развития рыночных отношений, усовершенствование 

рыночной инфраструктуры; 

 определение государства в современных хозяйственных системах, выбор путей 

обеспечения интеграционного взаимодействия государственных и рыночных регуляторов; 

 правовое обеспечение функционирования смешанной экономики, определение 

общих условий эффективного хозяйствования; 

 проведение политики макроэкономической стабилизации; 

 организация производства общественных товаров и услуг; 

 рациональное перераспределение ресурсов и доходов на региональном уровне; 

 обеспечение функционирования социальной сферы, механизма социальной защиты 

населения; 

 охрана окружающей среды; 

 реализация национальных интересов в мировой экономике. 

В свою очередь,  экономическая  функция, как и любая другая функция 

государства, осуществляется с помощью определенных средств и методов в форме 

социальной деятельности. Эффективная реализация экономической функции 

государства, ее трансформация невозможны без наличия соответствующих 

механизмов. Поэтому вполне очевидно, что государственно-правовое регулирование 

эффективного функционирования экономической системы в условиях ее трансформации 

усиливается роль государства в процессах, которые происходят с одновременным 

повышением уровня юридической регламентации общественных отношений, 

непосредственным отражением интересов различных общественных классов, социальных 

слоев и групп, определением их роли, права и обязанности в системе общественного 

производства. Переход к рыночной экономике сопровождается совершенствованием в 

первую очередь правотворческой формы осуществления экономической функции, 

расширением законодательства в экономической сфере, повышением роли права в 

регулировании рыночных экономических отношений. 

В свою очередь, достижение экономических целей возможно с помощью правовых и 

организационно-политических средств, которые распределяются на: 

 внутригосударственные правовые средства реализации экономической функции, к 

которым следует отнести весь широкий спектр правовых средств, действующих в рамках 

конкретной национальной правовой системы (норма права, правоприменительный акт и 

т.д.); 
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 международно-правовые средства реализации экономической функции 

государства, к которым относят соответствующую норму международного права, которая 

получает свою формализацию в международном договоре, конвенции, хартии. 

Применение таких средств может осуществляться в различном сочетании и на 

основании различных методов. В частности, все правовые методы реализации 

экономической функции государства условно можно свести к двум основным группам: 

методы прямого регулирования экономической деятельности и методы косвенного 

регулирования экономической деятельности. Правовые средства, направленные на прямое 

регулирование экономической деятельности (реализации экономической функции на 

международной арене), имеют определенное сходство с приказами и директивами. 

Правовые нормы, которые нацелены на косвенное регулирование экономической 

деятельности, создают определенную возможность упорядоченности соответствующих 

отношений, путем установления и закрепления экономических стимуляторов. Задачей 

косвенного юридического регулирования является создание с помощью юридических 

норм такой сферы экономических отношений, в которой участники смогут 

самостоятельно координировать свою деятельность и осуществлять юридическое 

воздействие. 

Следует отметить, что возможности правового регулирования в различных областях 

общественной жизни неодинаковы, государство может оказывать различное регулятивное 

воздействие на различные общественные отношения. И здесь важная роль отводится 

методу правового регулирования (принято выделять два основных метода правового 

регулирования: императивный и диспозитивный). Правовое регулирование 

экономической деятельности современного государства должно строиться на 

гармоничном сочетании императивного и диспозитивного методов, а соответственно 

подпадать под сферу действия как публичного, так и частного права. 

Несмотря на то, что правовое регулирование экономических отношений имеет 

особое социальное значение, которое в условиях экономического кризиса 

приобретает большую актуальность, а так же при проведении государством 

структурных преобразований экономики, односторонним следует признать подход, в 

соответствии с которым правовое регулирование экономической  деятельности  

предусматривает лишь прямое государственное участие, обусловленное, в первую 

очередь, императивным методом правового регулирования. 
Одним из значимых и показательных в условиях переходного периода, связанного с 

формированием в стране предпосылок цивилизованного рыночного  хозяйства,  остается 

определение и соблюдение основных направлений государственной политики в сфере 

экономики. Такая политика может осуществляться под воздействием определенных 

обстоятельств: постепенный отход от тотального регулирования экономики в рамках 

государства, поиск соотношения государственного регулирования экономики и 

саморегулирования, а также определение новых границ вмешательства государства в 

экономику государства, увеличение роли саморегулирования экономики, определение 

оптимального уровня централизации и децентрализации в управлении экономикой, 

дальнейшее совершенствование форм прямого и косвенного воздействия на экономику 

государства, переход к многообразию форм собственности и типов хозяйствования, чьи 

подвижность и гибкость придают современной экономике полифонический характер, 

делают ее способной к быстрым и эффективным самопреобразованиям, что крайне 

необходимо на современном этапе научно-технического прогресса; осложнения 

экономического регулирования на основе сочетания конкурентно-рыночной, 

корпоративной и государственной форм; резкое увеличение роли новых рыночных 

институтов, поиск наиболее рационального сочетания административных и 

экономических методов управления экономическими процессами; совершенствование 

экономической политики государства на научной основе с учетом особенностей развития 

государства; совершенствование правовых форм  реализации   экономического 
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 механизма и т.п. Итак, так или иначе государственная политика в сфере экономики 

оказывает косвенное влияние на экономику государства (научно-технический прогресс, 

интеллектуальный труд, научная организация управления производством и т.п.). 

В связи с этим нельзя не упомянуть о целевых приоритетных установках, 

определяющих как содержание экономической функции государства, так пути  и  

средства  ее реализации: а) обеспечение (с помощью государственных средств и 

методов) процесса реализации экономических прав и свобод хозяйствующих 

субъектов, б) государственный контроль за соблюдением «правил игры» между 

субъектами рыночных отношений, в) обеспечение конкурентной среды за счет 

государственной антимонопольной политики. 
Особо следует отметить, что главным приоритетом реализации экономической 

функции на международной арене является именно содействие развитию национальной 

экономики. 

Экономическая функция современного государства является постоянным 

направлением деятельности государства в экономической и смежных с ней сферах. Такая 

сторона деятельности государства обусловлена объективными потребностями развития в 

обществе рыночных отношений. Формирование направлений реализации и путей развития 

экономической функции государства в современном обществе непременно должно 

учитываться и приспосабливаться к изменениям в мировой системе хозяйствования. Итак, 

в процессе осуществления экономической функции современное государство при помощи 

правовых и организационных средств воздействует на рыночные отношения. Этим 

создаются условия для развития экономики, гарантий свобод предпринимательства, не 

допускается монополизма и недобросовестной конкуренции в экономических 

отношениях. Если при осуществлении своих основных функций современное 

государство воздействует на развитие и функционирование общественных 

отношений в целом (политические,  социальные, культурные и др.), то реализуя 

экономическую функцию, государство влияет на сферу функционирования 

экономических отношений. В процессе осуществления экономической функции 

создается материальная база, которая способствует интенсификации обновления и 

активизации осуществления всех других основных функций современного 

государства. Именно поэтому во всем многообразии направлений государственной 

деятельности экономическая функция является одной из определяющих. 
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Түйін 

Мақалада мемлекеттің экономикалық қызметі мен рөлі туралы қарастырылады.  

 

Summary 

The article analyzes the place and role of the state's economic function. 
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМА – АҚИҚАТ ӨМІРДІҢ КӨРКЕМДЕЛГЕН КӨРІНІСІ 

 

Алимбетов Қ.А., 

Филология магистрі 

 

Мақалада көркем шығарма және оның ерекшеліктері, рөлі туралы қарастырылады. 

Түйін сөздер: көркем шығарма, көрініс, ұғым, өнер, әдебиет, туынды. 

 

«Әдебиет – ардың ісі» деген екен ғұлама ғалым З.Қабдолов. Қай дәуір, қай кезең 

болмасын әдебиеттің алар орны ерекше.  Қандай да бір ғылым саласы болмасын ең 

алдымен ол адамға қызмет етуге тиіс деген қағидаға сүйеніп келгеніміз рас.    Қазақ 

прозасының өркендеп,  даму барысы 20 – ғасырдың басынан бастау алады. Жалпы 

прозалық шығармалар 19 ғасырда Ы.Алтынсарин әңгімелерінен бастау алғаны белгілі. 

Дегенмен нағыз көркем шығармаға тән талаптарға сай жазылған шығармалар 20 ғасырдың 

басынан бастап қарқынды дамыды. Әдебиеттану ғылымы философиялық эстетика заңына 

сүйенеді, сол арқылы көркем туындының заңдылықтарын, идеялық – эстетикалық мән – 

мазмұнын ашады, оған дұрыс баға береді.  

Көркем өнер өмірмен тығыз байланысты. Ол – объективті дүниені танудың құралы, 

қоғамдық сананың ерекше формасы. Көркем әдебиетті объективті өмірді танудың ерекше 

формасы дегенде, қоғамдық сананың формалары бір – бірінен алшақ, олардың бір – 

бірімен байланысы жоқ деген ұғым тумаса керек. Қоғамдық сана формалары өзара қарым 

– қатынаста, үнемі байланыста болады. Өйткені олардың бәрінің объектісі – өмір ақиқаты, 

нағыз өмірдің тыныс – тіршілігі. Алайда соны тануда қаламгерлердің қолданатын 

құралдары, әдіс – тәсілі бір – бірінен бөлек. 

Көркем шығарма – ақиқат өмірдің көркемделген көрінісі. Онда нақтылы өмірдің ізі, 

сәулесі, шындығы жазушының ой – қиял дүниесімен байытылып барынша көркемделіп 

көрінбек. Сонымен қатар әдеби туындыда жазушының өз дүниетанымынан туған даралық 

сипат басым болады. Өнер адамы өмір жайлы өз толғанысын, өз жүрек лүпілін, ой – сезім, 

түсінігін, көргені мен көңілге тоқығанын бейнелейді. Шығармада жазушының бүкіл жан – 

дүниесі ашылады, сүйініш – күйініші бейнеленеді. Ол өзі өмір сүрген кезеңге селқос 

қарамайды, оған көз  жібереді, тереңдей бойлайды. Өмір жайлы өз «менін» айтқанда, ол 

объективті дүниеден аулақтанбайды, қайта нақтылы өмір ақиқаттарынан, көрген – 

білгендерінен көркемдік түйін жасайды. Демек, көркем әдебиеттегі ақиқат тек қиял 

дүниесінің жемісі емес, оның туған топырағы бар, ол – шындық өмір, адам тіршілік еткен 

нақтылы дүние.  

Суреткер – белгілі бір дәуірдің перзенті. Оның шығармашылығы – сол өмірдің 

сәулесі, көрінісі. Сондықтан жазушы шығармалары өз дәуірінің әлеуметтік тіршілігінен, 

арпалысынан оқшау болуы мүмкін емес. Бірде – бір шынайы суреткер өз заманының саяси 

- әлеуметтік мәселелеріне үн қоспай, араласпай қалмақ емес. Жазушы өмірді ішкі ой 

көрігінен өткізіп, саралап образбен суреттейді. Жазушы тақырыбы – қоғам. Үлкен 

суреткер өз мұңын, арманын, адам тағдырын, қоғам тағдырын жырлайды. Соны шығарма 

өрнегімен түсіндіруде өз тәжірибесіне арқа сүйейді. Әр суреткер – жан-сезім  дүниесінің 

адамы. Ол шығарма жазу  үстінде өзі қайғырып, өзі қуанады. Ол бүкіл ой – сезім қуатын, 

толғанысын сол шығармасына төгеді. 

Егер суреткер өзі толғанбаса, онда сезім ақиқаты, шынайылығы болмаса, өнердің 

эмоциялық әсері шамалы. 

Мысалы, ақын Қ.Бұғыбаева: 

Мені ауыртады: 

Таулардың тау болмай ұсақталғаны 

Тұлпарды тірліктің тұсап қалғаны. 

 

Түн жарып жұлдыздың аққандары 
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Беймезгіл семсе  гүл  бақтардағы.  

 

Жазушының өз бейнесін көргіміз келсе, біз оның шығармасына үңілуіміз керек. 

Оның арман мүддесі, дүниеге  көзқарасы, адамгершілігі сол өзі жазған шығармаларынан 

елес береді. Ол өзінің өмірге деген сүйіспеншілігін де, өмірдегі жексұрындыққа деген 

жиренішін де шығармасында өрнектейді.  

Шығарма мазмұны сол шығарманың бүкіл құрамында қалыптасып тұрақталады, 

форманың әр элементі, әр айшығы – белгілі бір мазмұн арқауы, әрқайсысы автор 

идеясына қызмет етеді. Жазушының эстетикалық мұратын ашуға көмектеседі. 

Шығарманың құрылымы, сюжеттік қалтарыстар, композиция, тіл мәнері, профессор 

Т.Нұртазин айтқандай, бейтарап нәрсе емес, автордың нысанасына байланысты, 

бағынышты, соған қызмет ететін дүниелер. Демек, өнердегі әлеуметтік, идеялық мәселе 

мен көркем форма – екі дүние емес, біртұтас дүние.  

Эстетикалық мұрат тек басты образдар ғана емес, шығарманың әрбір кішігірім 

элементтері арқылы беріледі. Жазушы оны пейзажда, авторлық ремаркада, кейіпкердің бір 

– бірімен ара қатынасында, т.с.с. шығарманың жеке – жеке  элементтерінде бейнелейді.  

Жазушы – ең алдымен психолог болуы керек. Адамның сан алуан мінезін бейнелеу 

арқылы суреткер өзінің биік эстетикалық ойын әспеттей алады.  

Олай болса, көркем туындының тек сыртқы формасына, айшық – бояуына, 

кестеленуіне, өрнегіне қарап, оны көркем туынды деуге болмайды, сол сияқты формасы 

әлсіз, жалаң ойлы шығарма да көркем туынды бола алмайды. (1.15). Енді бұған алып 

қосарымыз болмаса керек. 

Жазушы өмірді образ арқылы мүсіндейтіні белгілі. Ал образға жалпылық та, 

жалқылық та тән сипат. Образ бойында объективтік те, субъективтік те қасиеттер бар. 

Сондықтан өнердегі образдың осы екі жағын бірлікте алып қарағанда ғана, біз сол образ 

арқылы өмір шындығын аша аламыз.  

Шығармаға талдау жасағанда, ондағы көркем элементтерді бүтіннің бөлім – бөлшегі 

ретінде қарастырып, бүтін мен бөлшектің арасындағы диалектикалық бірлікте  үнемі 

сақтаған орынды. Бұл – көркем шығарманың бітіміндегі жаңа сапаларды ашуға қажетті 

кілт. Көркем әдебиеттегі ой мен өрнек ажыраспас бірлікте. Екеуі егіз, бірінсіз бірі жоқ. 

Енді шығарма композициясын қарастырсақ. Жазушы оны тек жалаң форма үшін 

ғана алмайды, сол арқылы белгілі мазмұнды білдіреді. Демек, композиция – шығарманың 

мазмұнды айшығы. 

Табиғат үйлесімнен тұрады. Әрбір сәулеттік құрылыста да үйлесімділік бар. 

Мұндағы әрбір бөлім – бөлшектің бір – бірімен үйлесе келіп, көз тартар, көңіл көтертер 

тұтас болып көрінуі – олардың арақатынасындағы үндестікке байланысты. Композиция – 

шығарманың негізгі формасы. Суреткер өз ой – сезімін, ең алдымен, композиция арқылы 

баяндайды. Шығарма идеясы да тек композицияда ашылады. Адам характері сол арқылы 

сомдалады. Композициясы шебер шығармада әр деталь, әр штрих, әр оқиға жігін тауып 

орналасады. Қазіргі  қазақ  әдебиеттану  ғылымында,  әдебиет  әлемінде  үздіксіз  

жазылып,  жарияланып  жататын  көптеген  сын  мақалалар  мен  рецензияларды  

айтпағанның  өзінде,  әдебиет  тарихы  және  әдебиет  сыны  жөнінен  қыруар  жұмыстар  

атқарылуда.   

Суреткерлеріміздің  көп  жылдық  шығармашылығын  көркемдік  шеберлігі  

тұрғысынан  талдау - әдебиеттану  ғылымының  алдында  тұрған  абыройлы  міндеттердің  

бірі.  Шығармадағы  жақсы  қайсы,  олқы  неліктен  деген  сұрауларға  жауап  беретін  

байсалды  зерттеулер  қажет  екені  белгілі.  Бірақ та біздің  шығарманың  сыртын  сипап,  

ішіне  үңілуіміз  аздық етіп  жүрген  сияқты.  Шығарманы  тақырыбына,  идеясына  қарап  

бағалаумен  қатар,  сол  тақырып,  сол идея  қаншалықты  көркемдік  ақиқат  болғандығын  

да сөз ету  өте  қажет.  Бұл  міндет  шығарманың  композиция,  сюжет,  характер  сияқты  

аса  күрделі  сипаттарын  арнайы  зерттемей  тұрып  шешіле   қоюы қиын  екенін  түсіну  

керек. 
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Қазіргі қазақ әдебиетінде зерттеуді қажет ететін мәселелер жеткілікті. Солардың бірі 

шығармадағы композиция құрылысы. Ал композиция құрылысын  әр елдің ғалымдары әр 

түрлі деңгейде зерттеді.  Орыс ғалымдары 19 ғасырдың басынан бастап композиция 

құрылысын зерттеуді толық қолға алды деуге болады. Ал қазақ ғалымдары орыс 

зерттеушілері негізінде зерттеп, анықтама беруге тырысты.    Қазақ ғалымдары ішінде 

М.Атымов «Идея және композиция» атты еңбегінде  роман жанрының композициясын 

талдап, зерттеді.  

Көркем шығармадағы идея – шығармада жазушының айтпақ болған ойы, алдына 

қойған мақсаты, көздеген нысанасы. Ал композиция – сол нысанаға жету үшін 

жазушының қолданған әр түрлі амал – тәсілдерінің жиынтық құрамы. 

Әр заман мен әр дәуірдің өзіндік келбеті мен өзіндік тынысы бар. Пікір айтқан 

ойшылдардың да өмір сүрген қоғамына разы болмай, болашаққа қол созып 

талпынғандарымен қоғам ауқымынан шыға алмай қалғандары да бар. Мәселен, Кеңес 

дәуіріндегі әдеби шығармаларды алатын болсақ, қатып қалған идея, сұрыпталған геройлар 

болды. Әрине тағдыры өзгешелеу, бір – біріне ұқсамайтын  кейіпкерлер жоқ деп айта 

алмаймыз. Дегенмен ол кейіпкер қатал сынға ұшырап отырды. Қалай болғанда да өткенге 

шолу жасап, бүгінгіден әңгіме қозғаудың ешқандай сөкеттігі жоқ. Демек, бүгінгі 

дегеніміздің өзі кешегінің жалғасы да, ертеңгінің бастамасы. Алдымен, шығармадағы 

композиция дегеніміздің өзі не?  Бұған әдебиеттану терминдер сөздігі мынадай анықтама 

беріпті: 

Композиция – Composito – деген латын сөзі. Қазақша құрастыру, тәртіпке келтіру 

деген мағынаны білдіреді(2.112). Жазушы өмір картинасын шынайы беруге тырысу үшін, 

көрсетпекші болған өмір шындығын саралап, екшеп алады. Оны көркем характерлер 

бойына сіңіріп, олар арасындағы тартыс арқылы арқылы қоғамдық тартысты көрсетеді. 

Геройларды қимылға келтіріп, олардың характерін ашады. Ол характерлердің бірін 

екіншісімен толықтыра отырып, біртұтас дүние жасап шығарады. Жазушы соңғы 

оқиғаның алдыңғы оқиғаның заңды жалғасы есебінде келуін қадағалай отырып, 

шығарманың аяғында белгілі бір характердің тұлғасын жасап шығарады. Ол шығарманың 

өсіп, оқиғаның даму жолымен шығарманың құрылысы да сәйкес келіп отырады. 

Осылайша көркем шығарманың барлық бөліктерін біртұтас дүние етіп біріктіріп 

тұрған, өмір шындығын образдар арқылы көрсетіп, автордың түсінігі  арқылы беретін, 

сөйтіп жазушының айтпақ болған идеясын оқушыға жеткізетін көркемдік құрал – 

шығарманың құрылысын – композиция – дейміз.(3.11 б) 

Көркем шығармадағы композиция туралы мәселе бүгін ғана көтеріліп, күн тәртібіне 

қойылып отырған жоқ деуге болады. Бұл туралы әңгіме сонау жыл санауымыздан 

бұрынгы Аристотель заманынан бастап осы уақытқа дейін әңгіме болып келе жатыр десек 

артық айтқандық емес.Біздің заманымыздан бұрынғы өмір сүрген ұлы адамдардың бұл 

мәселе маңында пікір айтпағаны кемде – кем.  

Соңғы кезге дейін сюжет пен композицияны бір деп қараушылық басым орын алып 

келегені белгілі (3.12 б). Бұл сюжет пен композицияның бірімен бірінің өте тығыз бірлікте 

келетіндігіне байланысты туып жүрген қате түсінік екені тағы белгілі. Шындығында, 

сюжет композицияның құрамына енгенмен жеке зерттеудің объектісі болатындай өз 

алдына проблема, басқа мәселе. Сюжет оқиғалы көркем шығармадағы адамдардың қарым 

– қатынасы, бірімен – бірінің байланысы, оқиғаның дамуы мен образдардың өсу тарихы. 

М.Горькийдің сөзімен айтқанда, «Адамдардың өзара қарым – қатынасы, байланысы, 

қайшылықтары, жек көру, жақсы көру, әр алуан әдеби мінездердің өсу, жасалу тарихы» 

(3.215 б). Ал композиция болса, көркем шығармадағы оқиғалардың белгілі бір 

жүйелілікпен орналасу тәртібі. Жазушы өзінің айтпақ болған идеясын оқушыларына 

жеткізу үшін көркем образдар мен түрлі оқиғалардың  жігін білдірмей орналастыру 

шеберлігінен көркем шығарманың композициясы туады. Ол үшін жазушының қолданған 

әртүрлі әдісі мен шығарма бөліктерінің сәйкес келу симметриясы, демек, жазушының 

айтпақ болған идеясын берудің көркемдік құралы.  
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Бірақ ескере кететін бір жай, көркемөнердегі композиция проблемасы алғашқы 

кезінде жалпы өнердегі көркемдік проблемасынан бөлініп алынып, жеке қарастырылған 

жоқ. Сондықтан да өнердің бір саласы көркем әдебиеттің, оның әр түрлі жанрларының 

композициясы туралы мәселе де жалпы өнердегі композиция  проблемасымен бірге 

қарастырылады. Сөйтіп, біздің заманымызға дейін  өмір сүрген көптеген ойшылдардың  

композиция  туралы айтқан пікірлері олардың жалпы көркемдік туралы айтқан 

пікірлерімен ұштасып жатты. Сондықтан да өзге жақтан жол таппай ол пікірлерді жалпы 

өнердегі көркемдік проблемасымен бірге қарастырамыз.   

Көркемдік туралы тұңғыш пікір айтушылар ескі грек еліндегі Пифогордың 

шәкірттері болды. Олардың айтуынша, заттардың негізгі мәні сандардан тұрады. Ал, 

дүниені танып білу дегеніміз, олардың негізгі мәні болып есептелінетін сандарды танып 

білу болып табылады, - деді. Олар осы айтқандарын өздерінің эстетикалық теориясының 

негізі етіп алды.  

Пифогор шәкірттерінен кейін көркемдік туралы ілімді әрі қарай дамытқан Гераклит 

(шамамен б.з.д.530 - 470) болды. Оның айтуы бойынша, дүниеде белгілі бір заңдылық бар, 

одан басқа тұрақты ештеңе де жоқ, бәрі де өзгерісте болады. Гераклит көркемдік дегеніміз 

заттың қасиеті – деді және әдемілік өзгермелі келеді деген пікірді айтты.  

Ең алғашқылардың бірі болып шығарманың идеясы және композициясы туралы 

құнды пікір айтушы, әлемнің бірінші ұстазы – Аристотель болды. Аристотель әсіресе, 

трагедия жанры бойынша құнды – құнды пікірлер айтты. Ол трагедиядағы идеяны өте 

жоғары санап: «Қимыл, әрекет және фабула-трагедияның мақсаты, бұлар бәрінен де 

маңызды», - деді. Трагедиядағы сюжет, қимыл, характерлер байланысы туралы айта келіп, 

трагедия композициясы туралы: «Бұл жағдайларды анықтай келе біз трагедиядағы 

оқиғаның құрамын ең маңызды және ең қажеттіге санап оның қандай болуы керектігін 

айтатын боламыз. Бізде трагедия деген белгілі бір көлемді аяқталған немесе бүтін іс - 

әрекеттің талқылануы болып қалыптасқан. Кей жағдайда бүтін, бірақ көлемсіз 

шығармалар да кездеседі»(5.48-50), - деп Аристотель көркем шығарманың композициясы 

жөнінде тұңғыш пікір айтушы болды.  Одан әрі қарай ұлы ғалым шығарманың басы, 

ортасы, аяғы болатынын, шығарманың басы оның бастауы екендігін, әрі қарай жалғасын 

табатынын, ал аяғы керісінше әңгімені аяқтап тұратынын, т.б ойлар айта кетеді. Ал 

фабулалар кез-келген жерден құралып, кез-келген жерден аяқталмай көрсетілген 

анықтама бойынша хатқа түсірілуі керек дейді. Аристотельдің бұл пікірлерінен қазіргі 

теоретиктеріміздің көркем шығарманың композициясына қоятын талаптарын аңғару қиын 

емес. Аристотельдің оқиғаның басталуы, дамуы, аяқталуы болуы керек дейтін пікірлері 

мен соңғы оқиға алдыңғы оқиғадан туындап жатуы керек дейтін пікірлері қазіргі көркем 

шығарма композициясына қойылып жүрген талаптармен үндесіп жатты. Аристотельдің 

трагедияға байланысты осы айтқан пікірлері Өнердің кейінгі дамуына кең жол ашты.  

Классицизмнің белгілі өкілі Никола Буало (1636 - 1711) өзінің өлеңмен жазған 

«Поэтическое искуство» (1674ж) деген трактатында идея мен композицияның бірлігі 

туралы айта келіп, идеяны бірінші кезекке қояды. Ол форма қуалаушылық шығарма 

мазмұнын жұтатып, шығармада айтпақ болған ойды тұмандандырып жібереді, сөйтіп 

шығарманың құндылығы жойылады дей келіп, ойды берудегі композиция роліне ерекше 

мән береді. Сонымен көркем шығарма композициясы туралы құнды пікір айтқан ерте 

дүние тарихында Аристотель болса, қайта туу дәуірі мен 17 – ғасырдағы француз 

классицизмі өкілдерінің ішінде Никола Буало болды.  

Көркемөнер композициясы туралы құнды пікір айтушылардың тағы бірі Дени Дидро 

(1713 – 1784) болды. Ол қандай да бір көркем туынды болмасын, белгілі бір идеяға 

бағынатындығын айтады. Сондай – ақ  Д.Дидро көркем шығарманың идеясы мен 

формасының бірлігі туралы айта келіп, формаға қарағанда мазмұнның жетекшілік роліне 

айрықша тоқталады. «Я знаю, что искусство имеет свои законы... однако редко 

встречаются случаи, когда моральная сторона должна быть принесена в жертву 
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технической, - дей келе, - хорошо продуманная главная идея должна деспотично 

подчинить себе все остальное» (6.147), - деп жазады.  

Дидроның бұл айтқандарынан оның көркемөнердегі идеяны бірінші кезекке 

қоятындығын толық аңғаруға болады. Яғни идея қатал түрде барлығын өзіне бағындыру 

керек дейді. Ендеше композиция идеяға бағынышты болуы тиіс деген ойды ұғамыз. 

Әдебиет теориясынан оқулық жазған Б.В.Томашевский көркем шығарманың 

композициясын сюжеттік желінің құрамында қарастырады. Ол «сюжет тұтас алғанда 

көркем конструкция» (7.137), - дейді де, композицияны дәлелдеудің көп тәсілдерінің бірі 

есебінде ғана пайдаланады. Көркем шығарма бірнеше бөліктер мен эпизодтардан тұрады. 

Ол бөліктер бірімен – бірі тығыз байланыста беріліп, бірінен екіншісі туындап жатуы 

керек. Ол эпизодтардың тұтастығы шығармада композициялық жағынан дәлелденіп 

отыруы керек деген пікірді айтты.        

Одан кейін де композиция жайында пікір айтушылар аз болмады. Олардың қатарына 

20 ғасырдың  І-жартысынан бастап зерттей бастаған орыс ғалымдарын жатқызуға болады. 
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Резюме 

В статье рассматривается роль и особенности художественного произведения.  

 

Summary 

In article the role and features of the work of art is considered. 
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