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«ҰЛЫ ДАЛА» ӨРКЕНИЕТІНЕ НЕГІЗ БОЛҒАН ҚАҒИДАЛАР 

 

Омаров Е.С.,  

Қазақстан Ұлттық Жаратылыстану Ғылымдары  

Академиясының Вице - президенті 

Әлдибеков Ж.С.,  

Заң ғылымының докторы, профессор 

 

Аталған мақалада «Ұлы Дала» өркениеті заңдарының негізгі қағидалары ретінде 

қарастырылатын ақыл, ар – ождан, ұят, адалдық, шындық, сөз құдіреті және заңдылық 

категориялары қазақ өркениетімен және билер сотының қызметімен сабақтастықта 

қарастырылады. 

Түйін сөздер: өркениет, «Ұлы Дала» өркениеті, рухани әлем, дүниетаным, көшпелі 

өркениет, қазақ өркениеті.  

 

Xалқымыздың ежелгі рухани әлемі мен оған қатысты дүниетанымдық 

көзқарастарының тарихы өте тереңде жатыр, тіпті алғашқы қауым сатысынан бастау 

алады деп тұжырымдауға болады. Өйткені, «Ұлы Дала» ұзақ тарихи жолдың бастауында 

тұрғандықтан адамзат «өркениеті» деген атауға ие болып, оның алғашқы бесігі қазақ 

даласында тербелді. Осы ретте мысалға алатын болсақ,ежелгі «Ұлы Даланы» мекендеген 

Сақ тайпаларының ой-сезімі ерекше маңызға ие болып, олардың философиялық 

дүниетанымы әралуан болды, өйткені олар ежелгі мифологиямен, поэзиямен және наным 

– сенімдермен үндестікте, ынтымақтастықта өмір сүрді. Оған дәлел – алғашқы 

қалалар,діни сенімдер, алғашқы пайғамбарлар, ең бірінші «үй» түсінігі, алғашқы 

антологиялық идеялар, тіпті ойлаудың логикалық – лигвистикалық әдістері де  осы 

аймақта пайда болды. Атап айтқанда, алғашқы пайғамбар Заратуштра, алғашқы діни 

сенімдер Тәңір мен Зороастризм. Осы орайда атап өтетін жәйттің бірі -  Рим Папасы 

Иоанна Павел 2001 жылы Қазақстанға келген сапары кезіндегі бір әңгімесінде Авраам 

пайғамбар Орта Азидан шыққан деп, бекер айтпаған болуы керек [1.5 б.]. Сонымен бірге 

Орталық Азия аймағы тарихи деректерде ғылыми – философиялық ой дамуының ең көне 

ошақтарының бірі ретінде қарастырылады. 

Бұл мақаланың алдына қойған мақсаты – «Ұлы Даладағы» көшпелі және жартылай 

көшпелі өркениеттің ғасырлар бойы қалыптасып,  одан әрі дамуына негіз болған рухани 

құндылықтарды, оның ішінде орта ғасырлардағы қазақ билерінің, ойшыл – 

ғұламаларының көрегендік, даналық,  парасаттылық, әділдік, шыншылдық, адалдық тағы 

да басқа жоғарғы моральдық қасиеттерімен ұштастықта, үндестікте саралау және сараптау 

болып табылады.  Мәселені осы тұрғыдан қарастырғанда, Орталық Азияның әр қиырынан 

табылған археологиялық қазбалардың жәдігерлері әлемнің жартысына дейінгі аймақта 

шашырай қоныстанған көшпенділердің ежелгі ата – бабалары қалалар салып, қолөнердің 

керемет үлгілері мен жазу – сызудың небір тамаша түрлерін дүниеге әкеліп және олардың 

логикалық – философиялық дүниетанымдарының жоғарғы деңгейде дамығанын тарих 

жоққа шығара алмайды. Бұл аталған фактілердің барлығы да халқымыздың көне көшпелі 

өркениетіне тікелей қатысы бар ортақ құндылықтар екенін сезінеміз. Сонымен қатар қазақ 

өркениетінің қалыптасуына «Ұлы Даланың» табиғи ортасы да анықтаушы фактор ретінде 

зор рөл атқарды және бұл кездейсоқ сәйкестік емес екенін білдіреді [2.7 б]. 

Осы тұрғыдан атап өтетін мәселенің бірі – белгілі антрополог – ғалым О. 

Ысмағұлдың көне адамдардың дене құрылысының қалдықтарын зерттеу барысында «Ұлы 

Дала» кеңістігінде ежелден қоныстанған адамдардың антропогенетикалық жағынан 

туыстығы бар екендігі дәлелденді. Бұл мәселені нақтылай түссек, көне замандарда қазіргі 

қазақ жерінің орталық және батыс аймақтарында өздерінің ерекше ақылдылығымен және 

әділділігімен белгілі болған Аргипей (Аргипи) тайпалары өмір сүрген екен. Қазақ 

нұсқасында оларды Арғыби деп тұжырымдауға болады [1. 5б.]. Бұдан түйетін ойымыз – 
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дәстүрлі қоғамдағы қазақтың билер институтының пайда болу, қалыптасу тарихының өте 

тереңде жатқанын аңғарамыз және оның «Ұлы Даланың» жалпы өркениетімен 

сабақтастықта, үйлесімділікте дамығанын байқаймыз. Аргипилер өмір сүрген заман 

ағымының тағы бір феномені – олар ақиқатқа қол жеткізудің диалогы ретінде Айтыстың 

пайда болып, қазіргі қазақ халқының тегінде, сана – сезімінде, тұрмыс – салтында әлі 

күнге дейін сақталып жаңа белестерге көтерілуі дер едік. Бұл суырыпсалмалық, 

айтқыштық қасиетті кезінде скифтерден (сақтардан) грек ойшылдары, шешендері өздеріне 

қабылдап, бойларына сіңірген екен.  

Аргипей тайпаларының тағы бір ерекшелігі – бүкіл тайпа қауымы негізінен тек 

философиямен ғана айналысып, даналық қасиеттерді бойларына сіңіріп өмір сүргендіктен 

олардың өздерінің жазу – сызу өнері де болуы мүмкін деп тұжырымдаймыз. Мұны 

өркениет тұрғысынан қарағанда, бұл тайпаларда еңбек бөлінісінің өте ерте кезден 

қалыптасқандығын білдіреді. Аргипей тайпаларының беделінің жоғары болғандығының 

дәлелі – мысырлықтардың оларды өздерінен бұрынғы пайда болған халық екендігін 

мойындауы болды. Осыдан болар өз кезінде аргипейлермен ешкім жауласып, не 

соғыспаған екен өйткені, олар басқа тайпалардың арасындағы даулы мәселелерді өздері 

шешіп, келісімге келтіріп отырған екен. Кейбір деректерде оладың атауы Писақтар деп те 

көрсетіледі. Жоғарыда айтылған фактілерді негізге алсақ, тайпалар арасындағы және 

халықаралық деңгейдегі дауларды әскери қақтығыссыз шешіп отыру үрдісі өте ерте 

кезден бастап ерекше маңызға ие болғанын байқаймыз. Өйткені, ежелгі адамдардың да 

әділ билікке, әділ судьяға деген сұраныстары, оған деген қажеттіліктері барлық 

тайпаларда жаппай көрініс тауып отырды. Бұл жағдай қазақ өркениетінің дамуында, 

қалыптасуында ерекше рөл атқарып, орта ғасырлардан бастап классикалық тұрғыдан 

жоғарғы деңгейге көтерілген қазақ билер институтының және билер сотының тарихи – 

эволюциялық дамуынан байқаймыз. 

Енді Орта ғасырлық қазақ қоғамы өркениетінің даму мәселесіне тоқталсақ. оның 

бүкіл құқықтық әлеміндегі негізгі билік «Ұлы Дала» заңының билігі болды. Ал оның 

басты сақтаушысы, реформаторы және негізгі жүзеге асырушы күші – билер болды. Би ең 

алдымен сот (судья). Бидің өзі де, билігі де түп – тамырымен қазақ халқының төл 

тарихымен тығыз байланысты. Ал хан билігін бұхара әкім билігі деп таныды. Осы 

тұрғыдан қазақтың көрнекті мәдениет қайраткерлерінің бірі – С.Сейфуллин жазғандай 

«Мықты билер тілін алмаған хандарды тақтарынан қуыршақша алып тастап отырды» [3. 

265 б].  

Би халықтың сана – сезімінде ақылдың кені және ақиқаттың ақ туын көтеруші 

ретінде сипатталады.  Оған дәлел ретінде қатысты айтылған төмендегі кәсіптік ұрандарды 

келтіруге болады: «Шыннан өзге құдай жоқ», «Малым – жанымның садағасы, жаным – 

арымның садағасы». Билердің негізгі ісіне айналған бұл ұрандар бойынша адам үшін 

оның ар – ожданы мен намысын, адамгершілік, әділдік тұрғыдан қорғау ақылдың ең 

жоғарғы қадір – қасиеті деп саналған. Бұл моральдық құндылықтар билер жүргізетін 

әділсот мәселесіне тікелей қатысты. Бұл қағида «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман 

жоқ» - деген нақты ережеден көрініс тапты. Қазақ даласында би болу оңайлықа түспеген. 

Оған күрделі талаптар мен шарттар қойылды. Тек «құдайдың сүйген құлдары» ғана би 

бола алды. Би боламын деп талаптанған адам тек өзінің жеке қасиеттерімен ғана танылып 

қоймай бірқатар қиын сатылардан тұратын сыннан сүрінбей өтуі керек болған. 

Қазақ сахарасында әділеттің ақ туын желбіретуге тиіс биге табиғат берген 

қасиеттерден басқа ақыл – парасат, шешендік, сөзуарлық, қызыл тілде ешкімге дес бермеу 

сияқты рухани құндылықтар бойларынан табылуға тиісті болды. Қазақ өркениетіндегі 

билер отының төрелігін моралдық принциптер және ұстанымдар мен заңдылықтардың сот 

ісі құндылықтарын жүзеге асыратын дәстүрлі қоғам арасындағы  белгілі бір қозғаушы 

күштері мен тетіктері болды. Олар ең алдымен «Ақыл – Сөз құдіреті – Заңдылық» 

үштігіне шоғырланды. Би –қазылардың қызметі осы аталған үш ұғыммен тығыз 

байланыстырылып қарастырылды және әділдік пен шындықты орнату үшін осы 
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қасиеттерді игеру міндетті болды. Сондықтан қарастырылатын оқиғаны, іс – әрекетті 

терең зерделеп, оның желісін шебер құрастыру қабілетіне ойшылдықтың ең биік 

сатысындай болған ақыл – кез – келген шығармашылықтың, соның ішінде сот қызметінің 

негізін құрады. Өйткені, күнделікті өлшеммен ойлау – көпшіліктің деңгейіндегі іс. Ал 

көшпелі қазақтар өркениетіндегі би – қазылардың құзырындағы асқан ойшылдық пен биік 

біліктілік тек соларға ғана тән рухани құндылық болды.  

Осы тұрғыдан орта ғасырлардағы қазақ өркениетінің билер соты жүйесіндегі нағыз 

әділдік пен заңдылықтың қайнар көзі және ерекше құндылығы ретінде есептелетін ақыл – 

парасат құбылысының табиғатын ашуға тырысайық. Кең мағынада алып қарасақ, ақыл – 

адамның адами болмысының түп – тамыры, түпнұсқа бітімі, адам субстанциясының  

маңызды бір бөлігі әрі оның айқындаушы белгілерінің бірегейі деп қарауға болады. Ал, 

тар мағынада қарасақ – ақыл адамның пайымдау мен ойлау қабілеті, танымдық тұрғыдағы 

талдау және қосынды жасау, қорытындылау мүмкіндігін қамтамасыз ететін оның сапалық 

қасиеті.  Əлемге әйгілі ойшыл бабамыз  Əл – Фараби ақылды жалпы бес түрге бөліп 

қарастырады: теориялық, практикалық, ұмтылыстық, пайымдаушылық және сезімдік. 

Оның пікірінше, адам тек теориялық ақыл – қуаты арқылы ғана бақытты тани алатын 

болды. Ал, қазақ өркениетінің билер соты жүйесі жағдайында теориялық ақылды 

ақиқатқа, әділдікке жету құралы ретінде қарастыру мәселесі қойылды. Осы ретте қазақ 

билер сотының нағыз ақиқатқа, әділдікке негізделген түп – төркінін қазіргі ұрпаққа дейін 

мирас болып жеткен халқымыздың шешендік сөз өнерінен және мақал – мәтелдер арқылы 

көзге елестетіп, көңілге түюге болады. Осы орайда, «Ақыл көркі – тіл, тілдің көркі – сөз» 

деген мақал бар. Қазақтардың «сөз» деген түсінігінің астарында кез – келгенді көндіре 

алатын алғыр және нанымды нағыз шешендік өнері жатыр.Сондай – ақ, «Ақыл – жүректің 

суаты» (Абай) – деп келетін шешендік сөзден ақыл адамның рухани әлемінің қайнар көзі, 

рухани тіршілігінің әміршісі және өлшемі деген пайымдауды аңғарамыз. Бұл ойдың 

жалғасын «...Адамның басшысы – ақыл... (Саққұлақ шешен) деген қанатты сөз 

тағылымынан да таба аламыз. Жоғарыдағы айтылған шешендік ойлар ұлы бабамыз Əл – 

Фарабидің «адамға берілген игіліктердің ең бірегейі – ақыл» дегеніне сәйкес келіп, 

жанның ақыл бөлігінің арқасында адам нағыз адам деңгейіне жете алады деген пайымды 

білдіреді. Адамның бүкіл пайымдық және сезімдік кеңістігі, барлық ойлау мен таным 

процесі ақылдың құзырында болады деген идея көтеріледі. Сонымен бірге далалық 

өркениеттің шешендік өнерінде  «Ақыл ойдан артық» деген мақалды айта отырып, 

ақылдың таным процесіндегі ерекше мәртебесін айқындай түседі, яғни таным процесін 

қорытындылаушы әмбебап құбылыс деген ойға жетелейді. Сондықтан «Ақылды адам 

ұмтылар алдағы білім – жеміске» (Бекболат би)- деген сөз данасы содан қалған шығар. 

Шындығында ақыл танымдық тұрғыдан жақсыны да жаманды да пайымдауға 

қабілетті қасиет. Осы тұрғыда, бұл ойдың жалғасы ретінде «Ақылды деген адамның 

айтарға аты болмаса, айтқан сөзі жайша жоқ» (Төле би), «Ақылыңа көнбеген жұрт қадірін 

не білсін» (Асан би)- деп келетін шешендік, тапқырлық сөздерді келтіруге болады. Адам 

табиғатындағы ақылдың ерекше қасиетінің бірі – ол ақылдың көмегімен жаман 

қылықтарға тойтарыс  беріп, қайырымдылықты бойына дарыта алады. Ақылдың осындай 

ерекше қасиеті туралы қазақ шешендік өнерінде өз көрінісін тапқан. Мәселен «Сөзіңді 

тіліңе билетпе, ақылыңа билет» десе (Бөлтірік шешен), Əйтеке бидің »Ақыл деген дария, 

алдын тоссаң тоқырар» деген шешендік толғамы ақылдың танымдық болмыс – бітімін 

айқындайтын ерекше сипатын көрсетеді.  Ал, «Ақыл – алмас» (Сарыбай би), «Ер ақылды 

болғанда елден қайрат табылар» (Бекболат би) – деп айтылған шешендік, тапқырлық үлгі 

алдыңғы айтылған кесек ойларды жалғастырып, ақылдың рухани қозғаушы ретіндегі 

идеяны одан әрі бекіте түседі. Сонымен, ақыл кез-келген адамның таным жолында 

ізденуге деген құмарлығын арттырып, оны зор ықыласпен әрі құштарлықпен зерттеуге 

жетелейді, адамның зерделеу, талдау,жинақтау сезімдерін жетілдіреді деген түйін жасауға 

болады. 
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Ислам діні бойынша Құран кәрімде ақыл Алланың адам баласына берген ең ұлы 

қасиеті болып есептеледі. Мәселен, «Адам Ата Хауа Ана» хиссасында Алла тағала адам 

денесін жаратқан төрт затының бірі – топырақтан, адамның төрт қасиетінің бірі – ақылдың 

жаратылғаны айтылады. Адам діни ережелерді орындау үшін ақыл – есі бүтін, толық 

болуы шарт. Осы тұрғыдан ислам діні бойынша, ижтиhад  концепциясы ақылдың 

қыметіне сүйенген дүниетаным әрі көқарас болып табылады. Сондықтан ижтиhад өз 

бастауын тікелей болмаса да, жанама түрде құраннан алады. Өйткені, Құранда әрбір 

мұсылманды ойлануға, Алла жаратып, ерекше тәртіппен орналастырған дүниелерге қарап 

ғибрат алуға, ақылдарын өз орнымен қолдануға қатысты аяттар өте көп. Тек, ойлануға 

қатысы бар 65 аят берілген. Сонымен бірге елуден астам «ақыл» деген сөз, он – шақты 

жерде «ақыл иелері» деген сөздер айтылады. Ислам философтарының бірі – Əл – Кинди 

«адам ақылына қаншалықты көп жүгінсе, соншалықты еркін болады» деп есептеген, 

себебі ақыл еркіндік көрсеткіші болып табылған. Сондықтан ақылға жүгініп, Алладан 

қорқып, өзімізді жақсы істерге арнуымыз керек дейді» [4.168 б. ]. Осы тұрғыда айтылған 

ой – толғамдарына «Ашу бар жерде ақыл тұрмайды» (Əйтеке би), «Көп жасаған қария, 

ақылы –теңіз дария» (Жидебай шешен) – шешендік толғауларды келтіруге болады. Бұл ой 

– толғаулардан тек ақылды дұрыс жұмсағандар ғана көзі ашық, көкірегі ояу күйде ғана 

дүниені танып, мұратына жетеді деген пікрдің астарын көреміз. Бұдан біз қазақ би – 

шешендерінің өздері де ерекше ақыл тұжырымдамасын жасағанын байқаймыз.  

Жалпы ислам діні бойынша адамның Алла алдындағы өзінің парызын орындауы 

үшін оның ақыл – есінің дұрыс әрі балиғат жасына, яғни жақсы мен жаманды ажырата 

алатын қабілеті, мүмкіндігі болуы шарт.  Осы тұрғыдан қасиетті Құран Кәрімде ақыл – әр 

адам өз ісінің жақсы не жаман екендігін ажыратушы қуат ретінде қарастырылады. Осыған 

орай қазақ даналығындағы әрі ділмарлығындағы «Ақыл көпке жеткізер, өнер көкке 

жеткізер»,»Ақыл – арқау, білім – бақыт» деген данагөй сөздерге көңіл аударатын болсақ, 

жоғарыда айтылған исламдық идеяның  жалғасын әрі көрінісін тапқандай боламыз. 

Сондай – ақ, адамның ақылы оны ерікті етеді. Сондықтан ақылсыз адамның ерік – 

бостандық туралы ойлап, белгілі бір  шешім қабылдауы мүмкін емес нәрсе екендігін 

көрсетеді. Дегенмен, исламның діни философиясының ақылдың шекті құбылыс екендігін 

мойыдайтынын ескерсек, осыған ұқсас пайымдауларды қазақтың шешендік – ділмарлық 

ой – қорытуларынан да байқауға болады. Мәселен, оған «Өрең жетпесе – асылма, сөзің 

жетпесе – бас ұрма» деп айтылған қанатты сөздер мысал бола алады. Бұл даналықтың 

негізгі мәні - адам ақылына берілмейтін, қонбайтын одан тыс тұратын әлемге,құбылысқа 

байланысты сұрақтарға жауап беруге болмайтындығын білдіреді. Мәселен, Балпық би: 

«Алланың қолындағы өмір сырын адам ашпақ емес» - деп көрсетеді [5.309б]. Бұл адамның 

табиғатпен үйлесімді әрі сәйкестікте өмір сүру ұстанымын білдіреді, өйткені ақыл 

табиғатқа, жаратылысқа қарсы ешнәрсе талап етпейді дегенді білдіреді. 

Ал ар – ождан мәселесіне көңіл аударсақ, ол – адам баласының моральдық 

мазмнын анықтайтын жинақтық түсінікті білдіретін ұғым. Сонымен бірге ар ұғымы 

адамның өз іс – әрекеті үшін өзінің алдындағы жауапкершілікті түсініп және оны 

сезінуін,сонымен қатар әділетті де,таза болуға деген ішкі ниетін,сезімін білдіреді. 

Сондықтан ар – ождан әрбір жеке тұлғаның адалдық, шыншылдық, 

әділдік,кеңпейілдік,кісілік,ірілік сияқты белгілерін бағалаумен байланысты пайда болған 

моральдық – этикалық және әлеуметтік құбылыс. Содай – ақ, ар – ождан жеке тұлғаның 

қоғамдағы және белгілі бір ортадағы құндылығын белгілейтін категория деп ой қорытуға 

болады. Бұл құндылық қайрымдылық пен ізгіліктің объективтік өлшемімен анықталып, 

кейбір өзіндік ерекшеліктерімен де сипатталады. Бұл ерекшелік негізінен әрбір жеке 

адамның қоғамдағы және әртүрлі әлеуметтік ортадағы оның іс – әрекетін қолдау немесе 

қолдамау тұрғысынан көрініс табады. Сонымен, ар – ождан әр жеке адамға қатысты 

сезімі,оның тұлалық құрылым-ының құрамдас бөлігі болып табылатын болмыстық қасиет. 

Осы тұрғыдан «Ұятсыз адам иттен де жаман»,(С.Сараи), «Арсыз – адамның қоры»», «Бар 

пәледен ұят сақтайды, барлық жақсы істің байламы ұятта»(Ж.Баласағұни) деген дәйектер 
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жоғарыда айтылған тұжырымдардың дәлелі. Демек, ар – ождан адамның іс – әрекеті үшін 

өзінің алдындағы жаупкершілікті түсіну және сезіну,сонымен бірге адал әрі әділ болуға 

ұмтылуға қажетті ішкі сезім күші. 

Қазақ – шешендері, ойшылдары ар – ождан мәселесіне аса зор көңіл бөлген және 

оны адамның имандылық болмысының маңызды өлшем -  бірлігінің бірі ретінде 

қарастырған. Мәселен, өткен дәуірдегі шешен – ойшылдардың қанатты сөздерінде ар – 

ұят, ождан мәселесі былайша қойылады: «Ұяты бармен -  ұрыс ұятсызбен – 

ұрыспа»(М.Қашқари), «Опасызда ұят жоқ,ұятсызда опа жоқ» (Ə.Науаи), «Маңайлама ар – 

ұяттан безгенге, мыңдай алғыс инабатты сезгенге», «Ұят – жаман ойдың жүгені» 

(Ж.Баласағұни). Мұнда ар – ождан адам рухының сақтаушысы әрі сүйеніші мен қорғаны 

дейтін идея қозғалады және ол адамға ғана берілетін қасиет. Осы тұрғыдан көшпелі қазақ 

өркениетінің дәстүрлі қоғамында адам – арлы жаратылыс деген тұжырым ұсынылады, 

өйткені ар – ождан кез – келген пенденің адами болмысын құраушы бастама ретінде 

көрінеді. Мәселен, «Ары жоқтың жоқтың ақылы жоқ» деген халық мақалының астарына 

үңілетін болсақ, ар – ождан адам ақылының айқындаушы көрсеткіші екендігін байқауға 

болады. Шәкәрімнің «ар ілімі» бойынша  ар – ождан – адамның Алла аманатын сақтаушы 

және жауап беруші рухани негізі, ар адамның болмысы. Осы орайда «Малым жанымның 

садағасы, жаным арымның садағасы» деген кең тараған халық даналығы соның кепілі 

болу керек. 

Ар – ождан мәселесіне қатысты қазақ – әдет ғұрып жүйесінде де билердің және 

олардың билік құру мәртебесін анықтайтын бірқатар маңызды қағидалар мен нормалар 

бар. Олар халық санасынан берік орын алып, көп жағдайда оның дәстүрлі менталитетінің  

мән – мазмұнын құрады. Олар қысқа да мәнді нақыл сөздерден көрініс тапты: «Атаның 

баласы болма, адамның баласы бол», «Туғанына бұрғаны – биді құдай ұрғаны», «Таста 

тамыр жоқ, биде бауыр жоқ». Ар – ожданға сүйене отырып, шындық пен әділдікке жету 

қазақ құқығының оған негізделген билердің соттық шешімінің түпкі негізі, түпкі мақсаты 

болған. Оған мына төмендегі әрі моральдық әрі құқықтық күші бар ереже – мәтелдер 

дәлел бола алады: «Атаңның құлы айтса да әділдікке бас и», «Əдет әдет емес – жөн әдет», 

«Тіл жүйрік емес – шын жүйрік», «Əділсіз болса би оңбас, әйелсіз болса үй оңбас», «Би 

төрттің құлы: адал еңбек, таза ниет, терең ой, әділдік», «Елге бай құт емес, би құт», 

«Батыр дегенді екі қатынның бірі туады, биді ілуде бірі табады». Осы тұрғыда дауды 

қарастырудағы қарапайымдылық, сот әділдігі мен дәлелдеу бостандығының қамтамасыз 

етілуі тараптардың және процеске қатысушылардың әрқайсысының өкілдерінің іске 

қатысу мүмкіндігінің шектелмеуі, тараптарды татуластыруға тырысу және соттық 

шешімдердің  тіпті кінәлі тарапқа қатаң жаза тағайындаған кезде де  қоғамның алдындағы 

әділеттігі мен логика заңдарына сай болуын қамтамасыз ету билер сотының ар – ождан 

мазмұнын құрады.  

Сонымен бірге дәстүрлі қазақ қоғамының моральдық өмірінде ар – ождан адамның 

мінез – құлықтарын реттеуші тетік ретінде де қызмет атқаратынын байқаймыз. Мәселен, 

«Арыңды сатпа,малыңды сат» (Бапан би), «Кедеймін деп налынба, арыңды сатып 

жалынба» (Есей би), «Мал – дүние іздеп арымызды сатпайық, ата – баба аруағын 

сақтайық» (Шоған би), - деп келетін би – абыздардың шешендік нақылдары қоғамдық 

ортадағы ар – ожданның қорғаушы қызметін атқарып тұратын сақшы ретіндегі ой – әуенді 

меңзейді. Қазақ әдет – ғұрып жүйесінде де билердің ар – ожданымен тікелей байланысты 

олардың мәні мен мәртебесін анықтайтын бірқатар нормалар мен қағидалар бар. Олар 

халық санасынан берік орын алып, көп жағдайда дәстүрлі қоғам менталитетнің  мазмұнын 

құрады. Мәселен, қазақтың билер сотында қаралған кейбір дау – жанжалдардың күрмеуі 

тым күрделі болғандықтан қарапайым дәстүрлі – іс жүргізу әдістерімен реттеу, істің 

ақырына жету мүмкін болмайтын жағдайлар кездесетін. Мұндай кездерде қалыптасқан 

жағдайға қарай билер дауласушы жақтардың ар – ожданына психологиялық тұрғыдан 

ықпал жасау әдісін қолданатын. Осы тұрғыдан халықтың жадында әйгілі Қазыбек бидің  

атымен байланысты бір оқиға сақталып қалған. Сот ісін өте шебер жүргізу өнерімен атағы 
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шыққан Қазыбек биге бір балаға таласқан екі әйел жүгінеді. Олардың бірі сәбиін 

жоғалтып алып, оны мына әйелдің үйінен тапқанын,бірақ баласын қайтара алмай 

жүргенін жеткізеді. Екінші әйел бұл баланы өзі туғанын айтумен болады. Екі жақтың да 

не куәгері, не бұлтартпас айғағы жоқ. Біраз толғаныстан кейін Қазыбек би баланы екі 

әйелдің ортасына қойып, қолдарынан ұстатан соң, өткір дауыспен: - Егер сіздер өз 

еріктеріңізбен баланың нағыз анасының кім екенін мойындамасыңыздар, мен баланы екіге 

бөліп тастаймын. Сонда екеуің де баланың мәңгілік бейнесіне ие болып, ауылдарыңның 

қасында көміліп жатқан бала бейітіне барып тұрасыңдар, - деп қылышын қынабынан 

суырып алады. Осы мезетте баланы жоғалттым деген әйел жан ұшыра айқайлап жылап 

жібереді: - Ойбай би, баланы жармаңыз, мен одан бас тартамын, әйтеуір қайда жүрсе де, 

аман болсын деп, ол баланы өз денесімн қалқалап, бидің семсерінен қорғамақшы болады. 

Ал екінші әйел: - Ең  болмағанда баланың жартысы менікі болсын деп қарап тұрады. 

Қазыбек би аяғының астында жалынып тұрған әйелді тұрғызып, өз орнына барады да, 

кесімін жария етеді: - Ешқандай ана өзінің туған баласын өлімге қимайды. Сондықтан 

мына бала «тірі жүрсін» жармаңдар деп зарлаған әйелдікі екені даусыз»[6.95б]. Бидің бұл 

дана шешімі туралы әңгіме күллі қазақ даласын шарлап кетеді. Бұл нақты мысалдан 

адамға психологиялық тұрғыдан әсер ету барысындағы ар – ождан ілімінің әлеуметтік – 

құқықтық  реттеушілік рөлін байқаймыз.  

Халқымызда «Адамды әрбір істі істеуде мәжбүрлейтін әміршісі – оның ар – 

ожданы» деген сөз бар. Демек, ар – ождан болмаған жерде сенімділік туралы сөз етудің 

мәні де жоқ. Ондай қоғамда адамдар тапқан – таянғанын қорғау үшін әлекке түседі. 

Мысалы, сенімділіктен айырылған қоғамда біреудің машинасы немесе жылжымалы 

мүліктері болса, сөзсіз мазасызданатыны анық. Өйткені, «қай кезде тонап кетер екен» деп 

жаны жай таппайды. Аздаған қаржысы болса да оны қызғыштай қорғап бағады. Бір дүкен 

ашыла қалса да дабыл қаққыш (сигнализация) пен темірден жасалған қос – қос есіктер, 

түрлі құлыптар қоюға тура келеді. Күзетші мен полицияға да сенім жоқ, өйткені олар да 

сенімділіктен айырылған осы қоғамның мүшелері. Осы орайда сәл шегініс жасап, тарихқа 

көз жүгіртейік. Ислам дініне барынша берілген бір ұлттың  (Осман түріктері) әскерлері 

Испанияны жалап алу барысында жол бойындағы дұшпанның жүзім бақшасының 

арасымен өтеді. Сол сәтте әрбір жауынгер үзіп жеген әрбір жүзім үшін сабағына ақшасын 

байлап кетіп отырған. Мұны көрген жергілікті халық әскерлер турасында: «Бұлар біреудің 

ақысын бекерге жемейді екен, олай болса мұндай әскердің жеңілуі мүмкін емес», - деген 

екен[7.366-6.]. Осы оқиға мен қазіргі таңдағы қолыңдағы барыңды қызғыштай қорғап 

жүрген мына заманды салыстырып бағамдасаңыз, нағыз исламға деген қаншалықты 

мұқтаждық бар екенін пайымдаймыз. 

 Дәстүрлі қазақ өркениетінің аясында ғасырлар бойы ауыздан – ауызға, ұрпақтан – 

ұрпаққа тарау арқылы бізге дейін жеткен шешендік сөз өнерінің ақиқатпен, шындыққпен 

тікелей байланысты реттеушілік орны мен рөлінің де болғандығына көз жеткізуге болады. 

Осы тұрғыдан «Сөз шынды табар», «Тіл жүйрік емес шын жүйрік» - нақыл сөздің және 

әйгілі Төле бидің: «Бермесіңе шындық қоймайды», «Шындық шыңыраудан да 

шығарады», «Шындық жауған қардай, сүттен ақ, судан таза» - аталы сөздері ақиқат 

табиғатының реттеушілік мәнін аша түседі. Бұл мәселені қазақтың билер сотына қатысты 

қарастырсақ, шешендік өнер – ақиқатты анықтаудағы «сөз» ұғымының шарықтау шегі 

болғандықтан, би – қазылар осы өнерді жетік меңгеруге міндетті болған. Өйткені, «сөз» 

ақиқатты ашудың басты қаруы ретінде оның киелі құдіреті дәл сол билер сотында көрініс 

табатын болған. Сондықтан юилер сотының қызметін реттейтін материалдық және 

процесуалдық жүйеде шындықты, ақиқатты сипаттайтын шешендік сөздік маңызы зор 

болды. Осы орайда бұл құндылық ақиқат пен шындықты ту етіп ұстанатын би болу 

жолындағы талаптардың ең бастысы деп қарауға болады. Осы тұрғыдан шешендік 

сөздердің ақиқатты анықтауда құқық нормалары ретінде қолданылған кейбір нұсқаларына 

қысқаша тоқталуға болады. 
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1. «Сөз тапқанға қолқа жоқ». Бұл құқықтық – нормативтік мәні бар нақылға 

сәйкес сот процесіндегі ақиқаттың  мән – мазмұны айыпталушының айтқаны ақылға 

сыйымды әрі қисынды болса, онда ол ақталады. 

2. «Сөз жүйесін тапса, мал иесін табады». Бұл мәтіннен ақиқат мазмұнындағы 

айғақтардың негізгі мәні шындық сөз екенін түсінуге болады. Мүлікке, малға қатысты 

дауға дәлелдеме ақиқат сөздерімен сендіре білген адам жеңеді. «Досы өткірді жау 

алмас,сөзі өткірді дау алмас» деген теңеу сөз осы мазмұнда айтылған. 

3. Ақиқаттың, шындықтың салтанат құруында «сөз» құдіретін ерекше бағалап, 

аталы сөзді аттамаған қазақтар өмірде де, соттық дау – дамайларда да,өз айтқанын растау 

үшін кейде ата – бабасынан мирасқа қалған даналықтарға сілтеме жасаған. Сондықтан, 

«Аталы сөзге арсыз жауап қайырады» деген өсиетті нақыл қалған. Егер билер сотының 

әдет – ғұрып нормативтерімен қатар атақты данышпандар мен әйгілі би –қазылардың 

ақиқатты негіздеудегі қисынды кесімдері, өсиет – өненгелеріне сүйенетін болсақ, аталған 

нақылдың мазмұны айшықтала түседі. Сондай – ақ, халық арасында қалыптасқан «Жөн 

сөзге тоқтамаған арсыз» деген пікір де ақиқатты орнықтырудағы сөздің қадірі мен 

басымдылығын байқатады. 

Сонымен қазақ түсінігіндегі «сөзге тоқтау» деген ақиқатқа сенуден және оны 

мойындаудан туындайтын ұғым деп тұжырымдауға болады. Осы орайда «Ақыл атасы – 

ақиқат» деп айтылатын аксиомалық тұжырым осының кепілі. Дәлірек айтсақ, бұл ойдан 

ақиқат ретіндегі әділдіктің, адалдықтың өлшемі деген ой – әуенді байқаймыз. Ал, кеңірек 

таратып айтсақ, ақиқат – адалдықтың, тазалықтың, шындықтың, әділдіктің, символы және 

адами танымның бастапқы мәні деген терең философиялық ой желісін білдіреді. Осы 

тұрғыда әйгілі Бұқар жырау: «Ақтың жолы тар болмас» деген нақылды терең ой тастайды. 

Ғұламаның мұндағы айтпақ ойы – ақиқатты іздеу таным кеңістігін шыңдай түсді, ол адам 

болмысының өрістетуге мүмкіндік береді деген пікірді меңзейді. Бұрынғының зерек 

билері түбінде болмай қоймайтын уақыт, заман келбетін ерте аңдап, өз ұрпақтарын жаман 

әдет, жеккөрінішті істерден сақтандырып отырған.  Бұған дәлел ретінде XII ғасырдағы 

Майқы би, XVII ғасырдағы Мөңке би, Мұрат би, XVIII ғасырдағы Бұқар жырау, Ақтайлақ, 

Сырым билердің өздерінен кейінгі уақыттағы қазақ халқының келешегі, елдік мүддесін 

сатау туралы ақиқатты, шындықты аса көрегендікпен болжағанын мойындамасқа 

болмайды. Енді солардың бірнешеуіне тоқталып көрелік. XII ғасырда Шыңғыс ханмен 

замандас әрі оның бас уәзірі болған «Түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би» аталған 

және өзінің әділ билігімен ханға да, қарашаға да кеңінен танылып, «Хан біткеннің қазығы, 

бұқара жұрттың азығы» деген ерекше беделімен халық қамқоршысы болған дана бидің 

көрегендікпен ақиқатты, шындықты дөп басып болжаған мына сөзіне жүгінелік: «Бірде 

Майқы би билік құрып отырып, «қалғып» кетіпті. Жанындағы билердің жөткірінгенінен 

көзін ашып, «қап шіркін – ай аяғын біле алмадым – ау» депті де ар жағын өзі 

жалғастырып: көзі қысық, тісі қисық түстіктегі жаудан,көзі шегір, өзі темір жаудан үрім – 

бұтақ, зау – затым көп қорлық көріп, көп азап шегеді екен. Тілін де, дінін де құртады екен. 

Ұрпағымның керегесі сөгіліп,көз жасы төгіліп,жігері құм болып егіліп,уығы қаламынан 

қарсы айырылып,шаңырағы шорт кетіп шайқалатын кез болады екен» депті [8.118б].  Ең 

алдымен мұндай көрегендік қасиет билердің бойына біткен табиғаттың тылсым күшімен 

тараған. Алланың пейілі түскен ақыл – парасат иесі екенін танытады. Туғаннан ерекше 

таным, зеректігімен ерекшеленетін ондай адамдар келешек өмірдің бейнесін алақанға 

салғандай анық байқайтын болжағыштығымен бала жастан дараланып көрінеді. 

Екіншіден, осы ерекше болжағыштығымен қоса күнделікті өмір тіршілігіндегі болмыстар 

мен құбылыстарды, жан – жануарлар мен табиғат тылсымын ақыл – ой парасаты арқылы 

сараптай отырып, болжам жасау да билерге тән көріпкелдік қасиет екендігін айтуымыз 

керек. Сонымен жалпы алып қарағанда, билердің ақиқатты, шындықты танудағы 

көріпкелдігі мен болжағыштығы өмірдегі бүкіл болмыстың терең ұғымын ой сарабынан 

өткізуде болашақ ұрпаққа ұлағат болатын даналық сөз қалдырған зеректігі өзара ұштасып 

жататынын байқаймыз. 
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«Ұлы Дала» өркениеті заңдарын іске асырудағы даналық қағидалардың бірі – 

адалдық адамның ішкі рухани болмысының мазмұндық құрылымын анықтайтын 

этикалық ұғым, адамгершіліктің маңызды талаптарын сипаттайтын маңызды категория 

болып табылады. Адалдықтың шығу төркіні – адал, яғни араб тілінің «рұқсат етілген», 

«таза» деген мағынасын беретін сөзінен келіп қалыптасқан танымдық ұғым. Егер қысқаша 

таратып айтсақ адалдық – өмірдің барлық жағдайларында адамның өз уәделеріне және 

қалыптасқан адамгершілік нормаларына сәйкес әрекет ету жөніндегі жоғарғы 

парасаттылық талапты білдіреді. Бұл мәселеде халқымыздың рухани өмірінде: «Адал 

болсаң жұртыңа, ағалыққа жарарсың», «Адалдықтан ауған ер бір кеселге жолығар» 

(Балпық би), «Халқыңа әділ бол, жауыңа қатал бол», «Досыңа адал бол» (Төле би), 

«Адалдықты әрқашан жасырмаған елміз, адал ниетті ақтай білген елміз» (Қазыбек би), 

«Арам өзін ойлайды, адал өзгесін ойлайды» (Əйтеке би), «Адал болсаң судай бол» 

(Жанқұтты шешен) сияқты әртүрлі өмір құбылыстарын салыстырудан туындайтын 

теңеулерден, тұжырымдардан өрілетінін байқаймыз. Моральдық тұрғыдан адалдықтың 

мән – мазмұны, шеңбері,таралу аясы – шыншылдық,әділдік, принциптік, кісілік, 

адамгершілік, қанағаттық, ынсапшылдық, айтқан уәдесінде тұрушылық, мойнына алған 

істен жалтармаушылық, тазалық сияқты өресі биік қасиеттерді қамтиды. 

Жоғарыда көрсетілген адалдықтың моральдық сапаларын қамтитын 

құндылықтарды билер сотының қызметіне сәйкестендіріп қолдануға талпынсақ, 

көшпенділер өркениетінің қоғамдық – саяси, тұрмыс – салты мен рухани – құқықтық 

өмірінде және жадында «Адал би – әділ би» деген қағида қазықтай қағылған еді. Бұл сот 

қызметіндегі кез – келген би – қазыға айтылған сөз. Бұл ұран дәстүрлі қоғамды басқару 

ісіндегі басты қағида болды. Сондықтан бұл жоғарғы мағыналы сөзде сот билігінің 

серкелері – билердің нағыз – болмысы бейнеленген. Сондықтан билер қызметіндегі 

адалдық пен әділдіктің символы ретінде бағаланған «Атаңның баласы болма, адамның 

баласы бол» деген даналық сөз осындай талаптардан шыққан болуы керек. Осы тұрғыдан 

қазақтың билер сотындағы адалдықтың және береке – бітімнің маңызды белгісі ретінде екі 

тараптың арасында ала жіп керу рәсімі сот үкімін тұйықтайтын болған. Бұл рәсімнің шығу 

төркіні сонау көне заманнан бастау алатын сияқты. Өйткені, хан құзырына бас ұра 

келгендерді ала жіп астынан өткізу рәсімі олардың пиғыл – ниеттерінің ақ – қарасын 

ажырату мақсатында қолданылса керек [9.112.]. Мұнда ескертетін жәйт «ала жіп керу» 

рәсімі кез – келген даудың шешіміне қатысты орындалмайды. Ол бидің шешіміне, 

халықтың ұсынысына, немесе екі дауласушы жақтың адал ниетіне байланысты қажеттілік 

туған жағдайда ғана іске қосылады. Сондықтан қазақта адалықтың негізгі табиғатын 

анықтайтын оның мән – мазмұнын ашатын «Ешкімнің ала жібін аттамадым» деген нақыл 

сөз билер сотының тәжірибесіндегі осы рәсімнен шыққан деп тұжырымдауға болады. 

Сонымен қазақ көшпелі өркениетінің билер соты жүйесіндегі адалдық санатын – 

рухани тазалық айнасы, жоғары моральдық ереже, кісілік қаидасы деп тұжырымдауға 

болады, оны түптеп келгенде дәстүрлі қазақ дәуіріндегі әдеттік – құқықтық ережелердің 

жүйесі деп қарауға болады. 

 Жоғарыда айтылғандарды қысқаша түйіндесек, ақыл, ар – ождан, ұят, адалдық, 

шындық, сөз құдіреті және заңдылық санаттары бүгінгі күні де сот билігінің негізін 

қалаушы құндылықтардың жүйесін құрайды. Ұзақ уақытқа созылған үзілістен соң ұлттық 

бастауларға мойын бұрып, ондағы құндылықтарды жаңа заманға сай қолданысқа енгізу 

өзінің жемісі берері сөзсіз. Осы тұрғыда ұлттық заңнама, сот жүйесі өркениеттік, ұлттық 

ерекшеліктерді ескеріп қалыптастырылса, тиімді жұмыс істеп халыққа адал қызмет ететіні 

сөзіз. 
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Резюме 
В данной статье рассматриваются основополагающие принципы и категории 

законов цивилизации «Великой Степи» такие как: ум, честность, совесть, истина, 

законность и сила слова в контексте и во взаимосвязи казахской цивилизации и 

деятельности суда казахских биев.   
 

Summary 

This article examines the fundamental principles and categories of the laws of the 

civilization of the "Great Steppe" such as: intelligence, honesty, conscience, truth, legality and 

power of the word in the context and in the relationship of Kazakh civilization and the activities 

of the court of Kazakh biys. 

 

 

 

        ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ ПАТШАЛЫҚ РЕСЕЙДІҢ ОТАРШЫЛДЫҚ 

САЯСАТЫНЫҢ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДӘСТҮРЛІ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА 

ТИГІЗГЕН ӘСЕРІ 
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Бұл мақалада патшалықтың отарлау саясатының 19 ғасырдағы қазақтардың 

дәстүрлі шаруашылығына әсері қарастырылады. Қазақтар үшін ірі қара өсіру - бұл 

шаруашылықтың тарихи қалыптасқан түрі. Кедейлерге арналған мал күн көріс құралы 

болды, ал байлар үшін байлық көзі болды. ХІХ ғасырда хан билігінің жойылуы қазақтың 

дәстүрлі шаруашылығының мәнін өзгертіп қана қоймай, сонымен бірге мемлекеттік 

құрылысқа және тәуелсіздіктен айрылуға соққы берді. 

Түйін сөздер: патшалық Ресей, орташылдық саясат, қазақ халқына әсері, мал 

шаруашылығы, тарих, әлеуметтік-экономикалық өмір.  

 

Тарихтан белгілі ХІХ ғасырда қазақ жеріне жүргізілген хандық билікті жою үшін 

енгізілген реформалар дәстүрлі шаруашылықпен қатар, қоғамның ұлттық 

мемлекеттілігінің іргесін құлатты. Əсіресе 1867-1868 жылдардағы реформа номадтардың 

әлеуметтік-экономикалық өмірінің бүкіл қалпын өзгертіп, олардың қоғамдық 

құрылымындағы салт-дәстүрлері мен өзара қатынастары жүйесіне үлкен өзгерістер 

енгізді. Құқықтық қысымдарға ұшырап, мүліктік жағдайы әлсіреген бұрынғы Шыңғыс 

ұрпақтарынан тараған ақсүйектерді “қара сүйектен” шығып, байып алған мал өсірушілер 

ығыстырып шығарды.  

Əлеуметтік сараланудың тереңдеуі үрдісінде малды көбінесе рынок мұқтаждары 

үшін өсірген жаңа байлар сұлтандарды болыс басқарушылығынан ерекше күш жігер 
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жұмсамай-ақ ығыстырып отырды, сөйтіп Шыңғыс ұрпақтарының өткендегі және бұрынғы 

күш-қуатының көлеңкесі ретінде сұлтандар екінші қатарға кетті [1]. 

Алайда, ауыл қоғамының ғұрыптары күштірек болып шықты, сөйтіп қазақ ауылына 

капитализмнің әсер етуі жағдайларында бір ру бөлімшесінің өкілдері “бір-бірімен 

әрқашан да аса тату тұрды” және қажет болған жағдайда бір-біріне көмектесіп отырды, 

айтар болса, мұның өзі қазақтардың көшпелі өмірінің өзіндік ерекшелігін үстіртін 

түсінетін жекелеген зерттеушілердің оларда бейнебір таптық жіктеліс болған жоқ деген 

сыңаржақ қорытындыға келуіне себеп болды.  

Ауылдың қоғамдық өмірінде «ру аралық қақтығыстар мектебінен» өткен болыс 

басқарушылары, жаңа отаршылдық әкімшілік өкілдерінің рөлі басым болды. «…Барлық 

қоғамдық істерде басым болу…» болыс басқарушының қызметіне үміткерлерді ықпалды 

ру билеушілерін сатып алуға малды және әр түрлі тарту-таралғыларды аямауға 

итермелейді [2,18].  

«Дала телеграфы-ұзынқұлақтың» қандай да болсын «хабарды» жедел таратқаны 

сонша, ауыл старшындары мен уезд басқармасы арасындағы аралық буын ретіндегі болыс 

басқарушылары жалпы жұртқа мәлім арналарды пайдалану арқылы «үлкен 

бастықтардың» келуі жөнінде алдын-ала хабар таратып, жаңа дәуір жағдайларына 

бейімделуімен қоғамдық пікірді өз пайдасына бұрып үлгіретін еді. «Үлкен бастықтар 

келер алдында, ол ешбір күтпеген жағдайда болмайды…басқарушы уақытша өзгеріп шыға 

келеді, өзінің шапанын шешіп, зауряд-хорунжийдің (фельдфебель) ғажайып костюмін 

киеді, өзінің кереует-тағын шығарып тастап, оны аса үйреншікті емес еуропа жиһазымен 

ауыстырады, хатшыларының есін жиғызып, шарап, оның басытқысын… сатып алады… 

бастықты қарсы алады»,-деп Торғай облысының қазақтары туралы тамаша еңбектің 

авторы И.Хохлов өз әсерлерін осылайша жазады. 

Барған сайын жетіліп келе жатқан ауылдың әлеуметтік өмірі көріністерінің бірі 

“атқамінерлер” дейтіндер рөлінің өсе түсуі болды, ал басқаша мағынада алғанда 

көшпелілерде қоғам игілігі көп жағынан солардың іскерлік ынта-жігеріне байланысты 

болған ықпалды және “құрметті қазақтар” осылай атала бастады. Болыстардың беделі 

немесе “бет-бейнесі” сайлау кезінде саяси үгітке қызу араласатын атқамінерлерге 

байланысты болды, олар далалық лоббизмнің өзінше бір көрінісі бола отырып, белгілі бір 

үміткердің табысын едәуір анықтап берді. Олар бір үміткерден екіншісіне ауысқанда 

сөзсіз құрметке және алуан түрлі меймандостыққа бөлінді, “өзін аса бақытты адам деп 

сезініп, күнін ет жеп қымыз ішумен өткізді”[3,15].  

Дала тұрғындарының бүкіл өмірі мал шаруашылығының жай-күйіне байланысты 

еді, ол кедейлер үшін тіршілік, ал ауқаттылар үшін байлық көзі бола отырып, 

номадтардың көпшілік бөлігі үшін тірліктің ең маңыздысы болды: олар тамақ атаулының 

бәрін-жас ет, кептіріліген және ысталған ет (сүр ет), сондай-ақ, сүт өнімдерін-түркі тілдес 

этностар арасында кең тараған сүйікті сусын қымыз, айран, құрт пен ірімшік, киім-тон, 

малақай тігетін елтірі, киіз, текеметке дейін малдан алып отырды. Сол дәуірдегі басылып 

шыққан мәліметтер бойынша ауылдарда жан басына шаққандағы сүт өнімдерінің орташа 

тұтыну нормаларын анықтау қиын емес. 

Экономикалық ықпал ету тұтқасы ретінде мал шаруашылығы номадтардың отбасы-

некелік өмірінде де аса маңызды болды, жас жұбайлардың некеге тұруының сөзсіз 

атрибуты болған бүкіл қалың тек қана малмен төленді: бай қалың малының көлемі-100 

байталға дейін жетті; орта дәулеттілер үшін-77, 67, 47, 27 және 27 байтал болды. Торғай 

облысы қазақтарының тұрмысын зерттеген В.Юзефо жоғарыда аталған нормалардан 

төмен “қалың мал болмайды” деп хабарлаған [4,18]. Шариғат ережелері бойынша әрбір 

мұсылманың төрт әйелге дейін алуға құқығы болды; бірқатар бай дәулеттілер 3 әйел алды, 

кең тараған неке одағы-екі әйелден, малы жоқ кедейлер-бір әйелден тұрды. Бұл орайда, 

шариғатқа сәйкес, бірнеше әйелі бар адамдар олардың әрқайсысы жеке киіз үймен 

қамтамасыз етуге тиіс еді; дәстүр бойынша үлкен әйелі-бәйбіне қожайынға неғұрлым 

жақын жағдайда деп танылды; тіпті осы ретте де бәйбіше мен тоқалдар арасындағы 
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қақтығыстар сыйластық қалпында қала берді. Үй ішінде тыныштық орнату үшін көп 

әйелді отбасы қожайынның бір ғана дауыс көтеруі немесе салқын көзқарасы жетіп 

жататын еді. 

Дала халқының күнделікті өмірінде малдың маңызының аса зор болғаны сонша, 

ауыл тұрғындары кездесіп бір-бірімен амандасқанда ең алдымен мал жайын сұрап, “мал-

жан аман ба?» деген сұрақ қоятын; содан соң ізетпен: «ат-көлік аман ба?» деп сұрайтын. 

Нақ сол М.Хохлов былай дейді: «…көп кешікпей жертөлеге Шүкірбайдың (ол қонақта 

болған қожайын) көршілері бірінен кейін бірі кіріп, кебістері мен малақайларын шешті, 

сәкіге шығып отырып, менен бастап жұрттың бәрімен дағдылы «аман ба?» деген сөзді 

айтып амандасты…Келген адам ең алдымен малдың амандығын, содан соң барып қана 

адамдардың амандығын сұрады. Осының бәрінен қожайын «Аллаға шүкір», яғни құдай 

жарылқасын деп жауап қайтарды»,-демек барлық жағдайларда мал бірінші орында тұрған. 

Шексіз- шетсіз дала кеңістігі, санақ кезінде мал иелерінің шаңырақ алымының көбеюінен 

құтылу үшін малдың шын санын жасырып қалуға тырысуы, оның табиғи-географиялдық 

көрсеткіштерінің өзіндік ерекшелігі себепті малдың саны жөнінде дәл есеп алуды 

қиындатты. Оңтүстіктегі екі облыспен: Жетісу облысы (облысқа Солтүстік 

Қырғызстанның аумағы да қараған) Сырдария (Орталық Азияның бірнеше уезін 

қамтыған) облыстармен салыстырғанда далалық төрт облыста мал санының басым 

болғанына күмән жоқ, аталған екі облыстағы мал саны төмендетіліп көрсетілген, мұның 

өзі сол кездегі Қазақстан көлеміндегі аумақтың иеліктердегі мал санының қорытындысын 

шығаруды едәуір қиындатты. Əр түрлі аймақтар бойынша және әр түрлі уақыт 

аралығындағы мал санының дәл келмеуі, оның үстіне сол кездегі статистика 

мәліметтерінің жалпы қанағаттанғысыз жағдайда болуы себепті өлке көлеміндегі мал 

басының нақты санын анықтау мүмкін емес. Оған «малды дәл санап шыққан жағдайда», 

оның үстіне малдың шын санын бөгде адамға, нақ сол санақ жөніндегі шенеунікке ашып 

айту аталған табынды өлім-жетімге ұшыратып, олар едәуір азайып кетуі мүмкін дегенге 

қатты сенетін малшылардың соқыр сенімі едәуір дәрежеде себепші болды. Мұндай ырым 

қазақтарда, әсіресе өте ауқатты қазақтарда өз шаруашылығының шын жай-күйін жасыру, 

сұраған кезде нақтысынан санын сөзсіз азайтып көрсету ниетін туғызды, ал жұт, апаттар 

жылдар, табиғи қолайсыздықтар кезінде олар мөлшерін шын мәніндегіден әрқашанда 

асыра көрсетіп отырды деуге болады, сондықтан да көрсетілген деректерді нақтысынан аз 

деп, ал әр түрлі қиын жағдайлардағы өлім-жетімді біршама асыра көрсетілген деп ұғу 

керек [5,27]. 

Алайда, мал иесі жыл бойы өз байлығын малды жайып бағумен және малдың 

тебіндеп жайылуымен «қанағаттанатын», жылқы сұлыны, ал сиыр шабылған шөпті 

білмейтін экстенцивті жайылымдық, жабайы шөпті жүйе мал шаруашылығын болжап 

білуге болмайтын зардаптарға ұшырады. Қыс қатты болған жылдары малдық жаппай 

қырылуы орын алып отырды. «Жұт» деген сөздің өзі-ақ мал иесінің зәре-құтын қашырды. 

Қыстың қатаң болып, жер бетін қалың қар мен мұздақ жабуы салдарынан жұт болып, 

ауқатты қазақтар бүкіл дерлік малын жоғалтты, ал кедейлер қайыршылыққа ұшырады. 

1879-1880 жылдарда Түркістан, Ақмола, Сырдария облыстарында 13 миллион малдың 6 

миллионы, яғни жартысына жуығы қырылып қалды. Бұл жұттың орны толтырылуы қиын 

зардаптардың отырықшылдық әкімшілікті мазасыздандырғаны сонша, 1889 жылы 15 

ақпанда Сырдария облысының губернаторы Түркістан генерал-губернаторының міндетін 

атқарушыға төмендегідей мән-жайларды: қазіргі қатаң қыстан таяу уақытта қандай 

зардаптар күтуге болады; халықтың әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін қандай шаралар 

қажет екенін анықтау үшін шұғыл сауалдама жіберді. Құжаттың екінші бөлігі «егер қыс 

халықтың шаруашылығына жаман әсер етсе», қандай шаралар қолдану қажет және 

қыстың зардабы «азық-түлік пен мал азығы бағасының қымбаттауына ықпал етпей ме» 

деген ашық мазасызданушылықпен аяқталады. Күтілмеген табиғи- климаттық апаттарды 

ескерте отырып, ірі мал иелері малдың табиғи азықтануын жеңілдету үшін ертеден келе 

жатқан тебіндеп жаю дағдысын пайдаланып, малды мынадай схема бойынша жайылымға 
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айдады: алдында «қарды ең жақсы аршитындар ретінде» жылқы, одан кейін ірі қара жүріп 

отырды. Ал ақырында жылқы, ірі қара малдың тұяғымен аршылған жерлерде қой шөптің 

тұқылымен ғана қоректенді [1,65]. Мал шаруашылығының қажеттері қазақтарды 

ауылдардың тығыз орналасының қолайсыздығын ескере отырып, шағын топтар болып 

қоныстауға мәжбүр етті.  

Мал жайылатын жер шектеулі таулы аудандарда екі-үш шаруашылық, далалық 

аудандарда екі-үш шаруашылық, далалық аудандарда 20-30 үй бір жайылымға тығылды. 

Мал жазғы жайылымға неғұрлым алыс айдап апарылса, ол соғұрлым қоңды болды; 

жәрмеңкелерде сатудан немесе айырбастаудан, әсіресе оларды көп мөлшерде сатқан кезде 

мол ақша түсіруге болатын. Екінші жағынан, бұл жер жағдайына байланысты еді. 

Мысалы, Торғай облысының әр түрлі шөпке бай жайылымы басым солтүстік уездерінде 

қазақтардың егістік жерлері болып, жазғы қоныстары қыстаудан алыстағы 20 немесе 40 

шақырымнан аспады; ал жайылымы жұтаң оңтүстікте қазақтар өздерінің ата 

қоныстарынан 400 және одан да көп шақырымға кететін болған. 

Ақтөбе және Орал уездерінде, сондай-ақ Есіл және Ертіс өңірлерінде қазақтардың 

көп мөлшерде пішен қорып, кейбір аудандарда кем дегенде сабан әзірлеп алуға 

мүмкіндіктері болды. Мұның өзі кейбір дәрежеде қысқы аяздар кезеңінде малдың азыққа 

деген қажеттерін қанағаттандыратын еді. Қазақтарда жазғы жайылымдар, мал жайлауы 

жөнінде негізінен қиындық тудырмайды, әдетте олар шектеусіз бірлесіп пайдаланады; 

малын әуел баста жер өз руынікі болғандықтан қалауынша жаятын. Ол былай тұрсын, 

дәстүрлі көшіп жүретін аудандарды нашар білетін уездік басқармалардың шенеуніктері 

ұзақ іздеу арқылы, көбінесе ауыл старшындарының көмегімен, көшпелілердің 

қыстауларын әрең табатын, өйткені қыстаулар туралы мәліметтер жиналмады десе де 

болады. Мысалы, орман алқаптары басым Көкшетау уезінде қазақтардың қыстауларын 

табу көп қиындыққа соғатын. 

Қазақтарға малды қыста жайып бағудан бірте-бірте шөп шабуға, пішен дайындауға 

көшуді өмірдің өзі үйретті. Сонымен бірге, үлкен жер үлестерін алған казактар «жұмыс 

қолының жетіспеуі себепті аса жақсы жер үлестеріне қазақтарды қыстап шығуға ғана 

емес, жазғы жайлауға да ықыласпен жіберіп, оларға өздерінің шабындықтарын екі жаққа 

пайдалы талаптармен бере бастады”. Əсіресе, Ертіс өңірі, Жайық өңірі аудандарында, 

Есіл, Іле, торғай өзендерінің жайылмалыларында пайдалануға бай жер учаскелерін алып, 

тіршілік үшін ең қолайлы» жерлерге орнығып алған казактар жерсіз қазақтардың өзінің 

шаруашылық жұмыстарына жалдап отырды; қазақтар мен казактар арасындағы 

түсініспеушіліктер уездік әкімшіліктерді көп әуреге түсірді [2,34]. 

Қазақ ауылының жағдайын «Алтай таулы округінің жерлерінде” көшіп жүрген 

қазақтардың бір бөлігінің «өз руларымен қосылу үшін, оң жағаға, сондай-ақ Сарыарқаның 

ішкі аймақтарына» көшуіне байланысты дүрбелең қиындата түсті. 1880 жылғы 22 қазанда 

қазақтарға Алтай таулы округінің жерлерінде көшіп жүруге рұқсат етудің ережелері 

қабылданды, онда «…қазақтарды Құлынды даласында (Ертіс пен Обь арасы) қалдырудың 

уақытша сипаты және көшпелілерді Дала облысына біртіндеп және тыныштықпен 

көшіруге тиісті шаралар қолдану туралы» айтылған.  

Ертеректе қабылданғанына қарамастан, Батыс Сібір Бас басқармасының 1849 

жылы 4 наурыздағы және 1860 жылғы 23 шілдедегі ережесі мен қазақтардың 

бұрынғысынша орманды және тұзды көлдерге жақын жерлерде қонысы болып, мал 

жаюына ғана емес, сонымен қатар оларға 20 шақырым қашықтықтан жақындауына да 

тыйым салынды, ал Алтай таулы округінің қазақтарына “егіншілікке көшіп, отырықшы 

қоғамдар құрған жағдайда” бұрынғы келімсек шаруалармен тең мөлшерде әрқайсысына 6 

сомнан оброк салығы салынды. Мұндай жағдай мыңдаған қазақ отбасыларын Семей 

облысындағы өз руластарына жақынырақ көшіп барып, жер тарлығын тереңдете түсуге 

мәжбүр етті. Осы тұрғыда қазақтардың жаппай егіншілікке көшуі көшпенділерді азық-

түлік өнімдерімен, мал шаруашылығын пішен қорымен қамтамасыз етудегі бірден бір 

балама жол болып қалды. Ауыл экономикасына барған сайын көбірек ене түскен сауда-
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ақша қатынастары бұрынғы малшыларға артық астығын қала базарларында, дала 

жәрмеңкелерінде сату мүмкіндігін ашып берді. 

ХІХ ғасырдағы қазақтардың мал шаруашылығы ауыл қауымының әлеуметтік және 

мүліктік саралануын тереңдете түсті. Бір жағынан, оны, «табиғи қорек көзіне» 

негізделген, тоқыраудағы мал шаруашылығы күйреуінің нәтижесі деп қарастырған жөн, 

ал екінші жағынан, жаппай отырықшылыққа көшу шаруашылықтың дәстүрлі нысаны-сан 

миллиондаған көшпелілер өмірінің мағынасын, ғұрыптарын, тіршілік ету қалпын 

бұрынғысынша айқындап келген және ХХ ғасырдың 20-жылдарына дейін жергілікті 

экономиканың алуан түрлі нысандарын жасаған мал шаруашылығын екінші қатарға 

ығыстырып тастай алмады. Қазақ өмірінде шаруашылық жүргізудің мына нысандары 

орын алды. 

1. бірыңғай «таза» көшпелі мал шаруашылығы; 

2. отырықшы егін шаруашылығы;  

3. көшпелі, бірақ қысқа арнап шөп шабу және егіншілік кәсібімен ұштастырылған 

мал шаруашылығы;  

4. егіншілікті-мал шаруашылығы, шаруашылықтың бұл қосарлы түрінің біріншісі 

басым болды;  

5. шөп шабатын, жартылай отырықшы мал шаруашылық нысаны. 

Сонымен қазақ ауылы тұрғындарын өнімдерді жәрмеңкелерде, қала базарларында 

сатып алу және сатудың нарықтық принциптерінің элементтері бар егіншілік 

экономикасына тұрлаулы тартудың объективті үрдісі туралы деректерді пайдалана 

отырып, ХІХ ғасырдың аяғына дейін томаға-тұйық экстенсивті мал шаруашылығының 

түпкілікті күйрегені туралы қорытынды жасауға болады. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрено влияние колониальной политики царизма на 

традиционное хозяйство казахов в ХІХ веке. Скотоводство для казахов является 

исторически сложившейся формой хозяйства. Скот для бедняков являлся средством для 

существования, а для богатых был источником богатства. Ликвидация ханской власти в 

ХІХ веке изменила не только суть традиционного хозяйства казахов, но также нанесла 

удар по государственному строительству, потере независимости.  

 

Summary 

In given article it is considered influence of a colonial policy of tsarism on a traditional 

economy of Kazakhs in ХІХ a century. The cattle breeding for Kazakhs is historical the 

developed farm pattern. The cattle for poor men was means for existence, and for rich was 

riches source. Liquidation ханской in ХІХ has changed a century the authorities not only an 

essence of a traditional economy of Kazakhs, but also has struck blow to the state building, 

independence loss. 
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МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНА ИЕ БОЛУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ҚАЗАҚ 

ҚОҒАМЫНДАҒЫ ОРНЫ 

 

 

Ботагарина Н., 

Қайнар Академиясының              

           2 – курс магистранты 

 

Бұл ғылыми мақала "Меншік құқығына ие болу және тоқтату әдістерінің қазақ 

қоғамындағы алатын орны" тақырыбына арналған. Мақалада қазақ әдет-ғұрып құқығы 

бойынша меншік құқығына ие болудың барлық әдістерін бастапқы және туынды деп 

көрсеткен. Меншік құқығына ие болудың бастапқы әдістеріне нақты бір адамның затқа 

меншік құқығы дербес және бұрынғы меншік иесінің қатысынсыз пайда болатын немесе 

бұрын меншік құқығының объектісі болмаған заттарға пайда болатын әдістер туралы 

айтылады. 

Түйін сөздер: меншік, меншік құқығы, қазақ қоғамы, әдет-құрып, әдет-құрып 

құқығы.  

 

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша меншік құқығына ие болудың барлық әдістерін 

бастапқы және туынды деп бөлуге болады. Меншік құқығына ие болудың бастапқы 

әдістеріне нақты бір адамның затқа меншік құқығы дербес және бұрынғы меншік иесінің 

қатысынсыз пайда болатын немесе бұрын меншік құқығының объектісі болмаған заттарға 

пайда болатын әдістер жатады. Меншік құқығына ие болудың бастапқы әдістеріне: 

 жаулап алу; 

 өнімге ие болу; 

 затқа қайта өңдеу жолымен ие болу; 

 біріктіру арқылы ие болу; 

 әскери жаулап алу және барымта арқылы ие болу; 

 мерзімдерге байланысты ие болу. 

Меншік құқығына туынды әдіспен ие болған кезде, керісінше, меншік құқығына ие 

болушының құқықтары толығымен бұрынғы меншік иесінің құқықтарына байланысты. 

Меншікке ие болатын тұлға бұрынғы меншік иесіне қаншалықты құқық тиесілі болса, 

соншалықты құқыққа ие болады. Меншікке ие болудың туынды әдісі мыналарға 

негізделеді:  

 бұрынғы меншік иесінің еркіне; 

 сот шешімдеріне; 

 заң нормаларына. 

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мұралық жолмен меншікке айналған заттың 

жағдайы ерекше болды. Ондай мал-мүлікті “ата мұрасы” деп бөліп атайтын. Себебі одан 

басқа мал-мүлікті бөліп “өз табысы” және “борышты мал” деп атайтын. 

Меншік құқығының пайда болуының ең көне әдістерінің бірі – жаулап алу. Жаулап 

алу деген бұрын ешкімнің меншігінде болмаған затқа иелік ету. Ол меншік құқығының 

пайда болуының ең көне әдісі болып табылады. Ол бұрын меншік құқығының объектісі 

болмаған, сондай-ақ бір кездері меншік құқығының объектісі болып, кейін иесіз қалған 

заттар болуы мүмкін.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында меншік құқығына ие болудың әдісі ретінде жаулап алу 

негізінен аңшылықта, балық аулауда, қойманы немесе өзге де заттарды тауып алғанда 

есептелетін. Осының ішінде енді аңшылық туралы айтатын болсақ, қазақтарда жерге жеке 

меншіктің жоқтығына байланысты аңшылық қоғамдық сипатта болды. Қазақстан Ресейге 

қосылғаннан кейін және барлық жерлер Ресей империясының мемлекеттік меншігі болып 
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жарияланғаннан кейін де, жеке меншік объектісі болып табылатын және арнайы 

жарлықтармен аңшылыққа тыйым салынған жерлерден басқа территорияда қазақтардың 

аңшылықпен айналысу құқығы сақталды. 

Қазақ даласындағы аңшылық туралы орыс авторлары оның кез келген жерде 

болатындығын және оның кәсіп емес, спорт түрінде қабылданатындығын жазған болатын             

[1, С. 97]. Бірақ Левшин ауланған аңдардың терілерінің сауда-саттықта елеулі орын 

алатындығын жазған еді [2, 206 б.].  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша табиғи еркіндіктегі аңдар мен құстар иесіз 

заттар болып есептелді және оларды бірінші болып иемденіп алған адам оның меншік 

иесіне айналатын. Жердің меншік иесі осы территориядағы табиғи бостандықтағы аңдар 

мен құстарға меншік құқығын иеленбейді, себебі меншік затты нақты иемдену 

мүмкіндігін көздейді. Ол өзінің жерге меншік құқығының негізінде басқа адамдарға оның 

жерінде аңшылықпен айналысуға тыйым сала алатын.  

Қазақ даласындағы аңшылыққа тән тағы бір ерекшелік туралы Мякутин былай 

жазған еді: “Когда видя зверя в чужом капкане, то нашедший берет его себе, оставляя 

капкан. Взять капкан – значит учинить кражу, взятие зверя – не кража. Даже на суде, 

когда присудят к возвращению капкана, нельзя требовать выдачи вместе с ним зверя” [3, 

121 б.], – деп жазды. Яғни қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша меншік құқығы қазіргі 

заманғы азаматтық құқықтағыдай аң қақпанға түскен сәттен емес аңды қақпаннан алған 

кезде пайда болады. Бірақ бұл қатып қалған қағида емес еді. Бұған қарсы Самоквасов: 

“Кто из чужих ловушек украдет добытое и узнают о настоящем воровстве, с того 

взыскивают втрое; недоказанное же воровство очищается присягой”, – деп жазған еді [4, 

274 б.]. Жалпы аңшылар арасындағы даулар бойынша істерді қарастыру билердің 

тапқырлығына көп байланысты болды. Баллюзек өз еңбегінде бұл мәселеге байланысты 

мынандай істің болғандығын келтірген екен: бір адам бірнеше күн бойы қасқырды аңдып 

жүр еді, жақын маңдағы ауылдан екінші бір аттылы адам шығып, қасқырды қуып жетіп, 

өлтіреді. Екі аңшының арасында осы мәселеге қатысты дау туып, биге барады. Бірінші 

аңшы қасқырды неше күн бойы аңдып жүріп, шаршатқандығын, нәтижесінде әлсіреген 

қасқырды екінші аңшы өлтіргендігін айтады. Екінші аңшы болса, өзінің атының бірінші 

аңшының атына қарағанда жүйрік екендігіне сүйенеді. Би бұл істі былай шешеді: бұл іске 

екі шешімнің бірін қолдану керек: 1) қасқырды неше күн аңдып, шаршатқан аңшыға беру 

керек. Себебі егер ол шаршамаса, екінші аңшы қуып жете алмайтын еді; 2) екі аңшының 

аттарын 3 күн демалдырып, жарыстыру керек, кімнің аты бұрын келсе, қасқырды соған 

беру керек депті [5, 153-154 бб.]. Қазақтар бүркітпен, жүйрік тазымен, қамшымен, кейде 

қақпанмен аулайтын. Левшин қазақтардың мылтықты өте сирек қолданатындығын жазған 

болатын.  

Гродеков өз еңбегінде қазақтарда келесідей дәстүрдің бар екендігін жазды: егер 

аңшы немесе қақпанның иесі аң аулап алған жерінде кездейсоқ қасынан өтіп бара жатқан 

жолаушы аңды болашақ аңшылықтың сәтті болуы үшін оған сыйға беруін сұраса, аңшы 

ауланған аңды беруі тиіс. Ал бермесе, айып төлейтін. Ал егер аң ауланған жерге бірнеше 

адам жиналып қалса, аң әйел адамға беріледі. Егер жиналғандар ішінде әйел адам болмаса 

сұлтанға, болмаса ақсақалға, болмаса жасына қарай беріледі [6, 47 б.]. Бұл туралы 

Маковецкий де: “Эту дань возрасту киргизы платят также при охоте. Первая добыча 

принадлежит старику, встретившемуся ранее, чем охотник успеет приторочить 

пойманного зверя”, – деп жазған еді [7, 43 б.]. Егер бірінші аң жасы үлкен адамға берілсе, 

екіншісі жасына қарай келесісіне беріледі, т.б. 

А.И. Левшин өзінің кітабында балық аулаудың негізінен кедейленген қазақтардың 

арасында кездесетіндігін жазды. Бұл туралы “Прошлое Казахстана в источниках и 

материалах” деген жинақта да: “Рыболовство занимает довольно видное место между 

степными промыслами, как по степени его распространения, так и по количеству добычи 

рыбы, которое в некоторых местностях и в низовьях рек Сыра и Эмби, а также по берегам 
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Каспийского и Аральского морей составляет для бедного народа почти единственное 

средство пропитания”, – делінген еді [8, 258 б.].  

Демек, теңіз жағалауларында тұратын қазақтар балық аулаумен кәсіп ретінде ХІХ 

ғасырдың ортасынан бастап айналыса бастаған, бірақ оны тез-ақ меңгеріп, оның 

тиімділігін түсініп өзінің негізгі кәсібіне айналдырған деген тұжырым жасауға болады. 

Балық аулауға қатысты туындаған дауларды қарағанда оған аңшылыққа қолданатын 

ережелерді қолдануға болады десек қателеспейміз.  

Тау кәсіптерінің ішінде қазақтар тұз шығарумен айналысты [9, 12-19 бб.]. Тұздың 

бастаулары тұзды көлдер мен теңіздер болған еді. Тұз өндіру еркін кәсіп болып табылды. 

Қазақстан Ресейге қосылғаннан кейін де тұзды кім, қайда, қашан өндіремін десе де 

құқылы болды. Бірақ егер ол тұзды қазақ даласынан басқа жерге апаратын болса, баж 

салығын алу үшін шекарада арнайы құрылған акциздік қадағалау пунктілерінде алым-

салық төлеуі тиіс болды.  

Ал көмір, алтын, күміс, мұнай т.б. сияқты минералды қазба байлықтарды өңдіру 

ХІХ ғасырдың ортасынан басталды және өте сирек болды. Сонымен қатар, айта кететін 

мәселе қазба байлықтарды игерумен қазақ даласында тек орыс және шетелдік 

капиталистер ғана айналысты. Мысалы, ХІХ ғасырда Қазақстандағы тұңғыш таулы зауыт 

өнеркәсіпшісі болып 1834 ж. Беркқала деген жерде қорғасын-күміс және қалайы 

кеніштерін ашқан орыс көпесі Попов болған еді. Ол жерде қазба байлықтарының бар 

екендігін оған қазақтар айтқан болатын. Қарағандының тас көмірін 1833 жылы малшы-

қазақ Байжанов ашқан болатын. 1854 жылы бұл кен орны Ушаков деген орыс көпесіне 

сатылған еді [10, 41 б.].  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша қойма оны тапқан адамның меншігі болып 

табылады. Мұны жерге жеке меншіктің жоқтығымен түсіндіруге болады. Деректерге 

қарағанда егер қойманы тапқан кезде оны табушылардың ішінде жасы үлкен адам болса, 

қойманы табуға қатыспаса да, табылғанның жартысына ие болады. Осыған ұқсас 

дәстүрлер қазақтарда өте көп. Гейнстің айтуына қарағанда, дәстүр бойынша 

жарыстардағы ұтыстардың барлығы жеңген адамға емес, ауыл ақсақалына тиесілі болады 

[11]. Бұл туралы Ибрагимовтың да мақаласында жарыста бірінші орын алған адам өз 

жүлдесін ауыл ақсақалына беретіндігін, екінші жүлдені өз таңдауы бойынша беретінін, ал 

қалғандарын өзіне алатындығын жазды [6, 59 б.].  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша табылған зат егер белгілі бір мерзім ішінде иесі 

келмесе оны тапқан адамның меншігі болып есептеледі. Затты тауып алған адам халықтың 

ортасына барып, ол туралы дауыстап айтуы тиіс [4, 43 б.]. Ал кімде-кім затты тауып 

алғаннан кейін оны пайдалану үшін жасырып қалса, кейін оның иесі табылып, затты одан 

қайтарып алса, затты тауып алған адам туралы ауыл (ел) теріс пікірде болады [8, 271-272 

бб.]. Бірақ Гродеков өз кітабында бұған қарама-қарсы пікір айтқан еді. Ол табылған зат 

туралы егер куәлар болса ғана жариялауы тиіс, ал егер куәлар жоқ болса, табылған зат 

оны тапқан адамның меншігіне айналады дейді [9, 121 б.]. Ал Баллюзектің айтуына 

қарағанда табылған затты немесе біреудің малын иемденіп алған адам ұры қандай кінәлі 

болса, ол да сондай кінәлі деп есептейді [10, 114 б.]. Гродеков табылған зат оны тапқан 

адамның меншігіне айналуы үшін 1 айдан 3-жылға дейінгі мерзім бекітілген дейді [2, 121-

122 бб.]. Кейбір әдет-ғұрыптарға сәйкес табылған затты 1 жыл өтпейінше пайдалануға 

болмайды. Ал егер заттың меншік иесі табылса, зат сол күйінде қайтарылуы тиіс. 

Табылған затты тауып алушы қайта жоғалтып алса, бүлдіріп алса жауап бермейді. Егер 

қасақана бүлдірсе, кейін меншік иесі табылса, әдет-ғұрып құқығының келтірілген зиянның 

орнын толтыру туралы ережелеріне сәйкес жауап береді. Заттың меншік иесі оны тауып 

алған адамға сүйінші ақысын беріп, ол затты сақтауы бойынша барлық шығындарын 

төлеуі тиіс.  

Дәстүр бойынша сүйіншінің нақты көлемі бекітілмеген. Ол тараптардың келісімі 

бойынша немесе билер сотының шешімімен анықталатын. Мякутин өз еңбегінде сүйінші 

заттың құнының 1/4-тен 1/8 бөлігіне дейінгі мөлшерде болған дейді [11, 41 б.]. Егер зат 
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табылған кезде куәлар болған болса, олар затты бөліп алады. Ал егер зат бөлінбейтіндей 

болса, оны “жолы үлкен” адамға, кейін жасы үлкен адамға, кейін қонаққа немесе дін 

адамына, ал егер бәрінің жасы бірдей болса, онда үйленген, отбасы бар адамға береді. Бұл 

туралы Гродеков: егер жолаушылардың ең жасы кішісі шапан мен төбетей тауып алса, 

басқалардың талап етуі бойынша табылған заттарды жасы үлкен адамға береді. Егер 

бәрінің жасы бірдей болса, ақсүйек өкіліне, егер ол болмаса, қонақ адамға, егер ол да жоқ 

болса, молдаға, молда болмаса үйленген, отбасы бар адамға береді, егер жолаушылардың 

бәрі үйленген, отбасы иелері болса, ең ерте отбасын құрған адамға беретін.  

Ал кездейсоқ қосылып кеткен мал туралы айтсақ, ол малдың иесіне немесе 

қойшыға тиесілі болады. Бұл туралы Гродеков: “Пригульный скот (буралкы) достается 

вообще пастуху. Жадный хозяин может его требовать себе на том основании, что его скот 

привел приблудную скотину”, – деп жазды. Бірақ Самоквасов өз еңбегінде егер кімде-кім 

тауып алған малды аштан өлтірсе, кейін оның иесі табылса, ол малдың құнын төлеуі тиіс. 

Бірақ қойларға қатысты бір өзгешелік болды. Қойды тауып алған адам өзіне оның 

қозысын қалдыра алды. Ал қойдың өзін иесі табылса, қайтаратын. Бірақ егер ол табылған 

қойдың басылған таңбасы бүлінсе, қой иесіне төлімен бірге қайтарылады деген еді.  

Қазақстан патшалық Ресейге қосылғаннан кейін адасқан мал міндетті түрде ол 

туралы жариялау үшін басшылыққа жеткізілуі тиіс болды.  

Меншікке ие болу сондай-ақ төлін алу, өнімін алу, қайта өңдеу және біріктіру 

арқылы жүзеге асырылады. Көшпендінің өмірі негізінен малмен байланысты 

болғандықтан малдың төлін алу жолымен меншік құқығына ие болу қазақтарда ерекше 

роль атқарды.  

Дәстүрлі қазақ қоғамында малға қатысты сауын дәстүрі кеңінен қолданылды. Оның 

мәні жағдайы нашар руластарға малды пайдалануы үшін тегін беруде болды. 

Патриархалды-рулық қауымның ыдырауы жағдайында бұл дәстүр феодал қазақтардың 

кедейлерді қанаушылығы сипатын иеленді. Малсыз қалған қазақ көмек сұрап өзінің бай 

туысқанына баратын. Ол оған біршама мал беретін және оның сақталуына жауапкершілік 

жүктейтін. Осының төлемі ретінде кедей сауын алатын, яғни малдың өнімдерін 

пайдалану, кейде оның төлін алу құқығына ие болатын.  

Мұрагерлік. Қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мұрагерлік құқық туралы 

мәліметтер қарама-қайшылықты болып табылады. Бірақ барлық деректерге арқау болатын 

қағида – мұра қалдырушының барлық мал-мүлкі әрқашан өз руында қалатын. Сондықтан 

қазақ әдет-ғұрып құқығында өсиет жазу деген болған жоқ. Мұралық мүлік барлық балалар 

арасында тең бөлінеді. Егер әкесі балаларының біреуіне мұралық мүліктен үлес 

қалдырмаса, ол билер соты арқылы мұралық үлесін даулап алуға құқылы болды. 

Мұрагерлік құқықтың субъектісі ретінде әйелдердің жағдайы өзгеше болды. 

Көптеген деректерде әйелдер құқық субъектісі бола алмайды дейді. Және оған дәлел 

ретінде “аға өлсе, жеңге мұра” деген құқықтық принципті келтіреді. Оның үстіне Н. 

Гродеков: “Наследство никогда не достается дочери, потому что она всегда выходит в 

дальний род”, – деп жазады. Сондай-ақ өзінің аталмыш еңбегінің тағы бір жерінде: 

“Невыданную дочь присоединяют к тому, за кого еще не дали калыма, для того, чтобы из 

полученного за сестру калыма он уплатил калым за свою невесту”, “если остаются два 

неженатых сына и одна дочь, а имущество мало, то одному сыну дают имущество, а 

другому дочь”, – деген еді.  

Қазақ әдет-ғұрып құқығына тән тағы бір сипаты: мұраның құрамына активпен бірге 

бүкіл пассив те кіретін. Яғни мұрагерге мұра қалдырушының мал-мүлкімен бірге достық 

байланыстары да, қастық байланыстары да (кек алу, құн дауы, т.б.) мұраға қалатын. 

Мұралық мүлікті бөлу өлген адамды жерлегеннен кейін бірақ болатын. Мұрагерлер 

мұраны қабылдап алғаннан кейін алған мұралық мүліктің көлемінде мұра қалдырушының 

қарыздарын өтеуі тиіс.  

Меншік құқығына ие болу әрқашан бұл құқықтың басқа субъектінің құқығының 

тоқтатылуымен байланысты болғандықтан, меншік құқығының тоқтатылу әдістеріне 
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меншік құқығына ие болу әдістері есептеледі. Ал меншік құқығы түпкілікті түрде 

тоқтатылуы үшін меншік құқығының объектісі болып табылатын зат жойылуы тиіс. Қазақ 

әдет-ғұрып құқығында біздің қазіргі күнгі құқыққа белгісіз меншік құқығының түпкілікті 

тоқтатылуының тағы бір әдісі болған. Ол – егер затқа басқа ешкім меншік құқығын 

иеленгісі келмесе, меншік иесінің ол затқа меншік құқығы тоқтатылады. Бұл қазақ әдет-

ғұрып құқығының иесіз заттар ұғымын мойындауымен түсіндіріледі.  
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Резюме 

В данной научной статья рассматривается вопрос о праве собственности в 

казахском обществе. А также, право собственности на всех первичных и производных 

способов в казахском обществе. Один из основных методов приобретения права 

собственности прав на недвижимость и при личном участии бывшего собственника 

имущества к лицу или имуществу в случае отсутствия объекта правильные вещи до 

появления упомянутых методов. 

Summary 

In this scientific article the question of ownership in the Kazakh obschestve. A also 

ownership of all primary and derivative techniques in the Kazakh society. One of the main 

methods of acquisition of ownership rights to real estate and with the personal participation of 

the former owner of the property to the person or property of the object in the absence of the 

right things before the mentioned methods. 
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ПPAВOВOЙ СТAТУС СУДA И СУДЬИ 

 

Мустафин А.С., 

Магистрант 2-го курса 

Академия Кайнар 

 

В данной статье раскрываются понятие субъектов уголовного процесса, их 

классификация, дается правовая характеристика статуса каждого из субъектов, 

ведущих процесс (суда, прокурора, следователя, начальника следственного подразделения, 

органов дознания), а также участников процесса (обвиняемого, подозреваемого, 

защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и др.). 

Ключевые слова: право, правовой статус, суд, судьи, процесс, субъекты 

уголовного процесса.  

 

Суд, являясь opгaнoм судебнoй влaсти, oсуществляет пpaвoсудие пo угoлoвным 

делaм. Правосудие по уголовным делам включает в себя (ст. 29 УПК): 

- Рассмотрение уголовных дел по существу и вынесение приговора; 

- Процессуальные формы судебного надзора; 

- Судебный контроль над действиями органов предварительного расследования, 

ограничивающими конституционные права граждан (на свободу и личную 

неприкосновенность, тайну сообщений, неприкосновенность жилища). Судебный 

контроль может осуществляться в двух формах: дача судом предварительных разрешений 

на принудительные действия (перспективный контроль – ст. 108, 165 УПК РК) или 

рассмотрение жалоб граждан на уже совершенные действия (последующий контроль – ст. 

125 УПК РК). 

Всякoе угoлoвнoе делo мoжет быть paссмoтpенo тoлькo зaкoнным, незaвисимым, 

кoмпетентным и беспpистpaстным сoстaвoм судa, чтo oбеспечивaется сoблюдением 

устaнoвленных угoлoвнo-пpoцессуaльным зaкoнoдaтельствoм пpaвил: 

1) oпpеделения пoдсуднoсти кoнкpетных дел; 

2) фopмиpoвaния сoстaвa судa для paссмoтpения кoнкpетных угoлoвных дел; 

3) oтвoдa судей; 

4) oтделения функции paзpешения делaoт функций oбвинения и зaщиты (ст.51 УПК 

PК) [1]. 

Суд всегдa oбязaн oсуществлять судoпpoизвoдствo в сooтветствии с пpинципaми 

угoлoвнoгo пpoцессa, тoлькo в oтнoшении oбвиняемых (лиц, в oтнoшении кoтopых 

ведется пpoизвoдствo o пpименении пpинудительнoй меpы медицинскoгo хapaктеpa) и 

лишь пo тoму oбвинению (в oтнoшении тoгo зaпpещеннoгo угoлoвным зaкoнoм деяния), 

пo кoтopoму нaзнaченo судебнoе paзбиpaтельствo, paзpешaть хoдaтaйствa, уведoмлять 

лицo или opгaнизaцию, зaявивших хoдaтaйствo, o pезультaте paзpешения хoдaтaйствa. 

Судья дoлжен зaявить сaмooтвoд пpи нaличии oбстoятельств, укaзaнных в ст.ст. 87 УПК 

PК. 

Oбычнo пpи oпpеделении пpaвoвoгo стaтусa судa в учебнoй литеpaтуpе пo 

угoлoвнoму пpoцессу [2] pечь идет лишь oб oбщих пoлoжениях, кaсaющихся 

paссмoтpения им дел пo пеpвoй инстaнции. В нaстoящей paбoте тaкже нет вoзмoжнoсти 

пеpечислить все пpaвa и oбязaннoсти судей, пpедседaтельствующегo и судa. В paбoте 

пoдpoбнo будет излoженo пpaвoвoе пoлoжение дaнных субъектoв (включaя следственных 

судей) нa двух стaдиях: стaдии пoдгoтoвки к судебнoму зaседaнию и судебнoм 

paзбиpaтельстве. 

Пpaвa и oбязaннoсти судьи вo вpемя пoдгoтoвки к судебнoму зaседaнию. Нa 

стaдии пoдгoтoвки к судебнoму зaседaнию все вoпpoсы paзpешaются судьей единoличнo. 

Суд здесь пpедстaвлен oдним судьей, и пoэтoму, гoвopя o пpaвoвoм стaтусе судьи, мы 

oднoвpеменнo paссмaтpивaем пpaвa и oбязaннoсти судa в целoм [3]. 
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Сoглaснo УПК PК судья дo судебнoгo paзбиpaтельствa пpи пoдгoтoвке к судебнoму 

зaседaнию впpaве (oбязaн) делaть следующее. 

1. Paссмaтpивaть и paзpешaть имеющиеся хoдaтaйствa и (или) зaявления лиц: 

1) o дoпoлнительнoм oзнaкoмлении стopoн с мaтеpиaлaми угoлoвнoгo делa; 

2) o пpинятии меp пo oбеспечению вoзмещения вpедa, пpичиненнoгo 

пpеступлением, либo вoзмoжнoй кoнфискaции имуществa; 

3) o пpoведении пpедвapительнoгo слушaния; 

вo вpемя пpедвapительнoгo слушaния: 

4) oб исключении дoкaзaтельств; 

5) oб истpебoвaнии дoпoлнительных дoкaзaтельств или пpедметoв; 

6) o дoпpoсе лиц, кoтopым, пo мнению oднoй из стopoн, чтo-либo известнo oб 

oбстoятельствaх пpoизвoдствa следственных действий или изъятия и пpиoбщения к 

угoлoвнoму делу дoкументoв; 

7) o вoзвpaщении угoлoвнoгo делa пpoкуpopу для устpaнения пpепятствий егo 

paссмoтpения судoм; 

8) o пpекpaщении угoлoвнoгo делa; 

9) o paссмoтpении угoлoвнoгo делa судoм с учaстием пpисяжных зaседaтелей; 

10) o пpoведении судебнoгo paзбиpaтельствa в oтсутствие пoдсудимoгo; 

11) иные хoдaтaйствa и (или) зaявления. 

2. Выяснять в oтнoшении кaждoгo из oбвиняемых: 

1) пoдсуднo ли угoлoвнoе делo дaннoму суду; 

2) вpучены ли кoпии oбвинительнoгo зaключения или oбвинительнoгo aктa; 

3) пoдлежит ли избpaнию, oтмене или изменению меpa пpесечения, a тaкже 

пoдлежит ли пpoдлению сpoк дoмaшнегo apестa или сpoк сoдеpжaния пoд стpaжей; 

4) пoдлежaт ли удoвлетвopению зaявленные хoдaтaйствa и пoдaнные жaлoбы; 

5) пpиняты ли меpы пooбеспечению вoзмещения вpедa, пpичиненнoгo 

пpеступлением, и вoзмoжнoй кoнфискaции имуществa; 

6) имеются ли oснoвaния пpoведения пpедвapительнoгo слушaния, 

пpедусмoтpенные УПК PК. 

3. Пpи нaличии к тoму oснoвaний пpинимaть oднo из следующих pешений: 

1) o нaпpaвлении угoлoвнoгo делa пo пoдсуднoсти; 

2) o нaзнaчении пpедвapительнoгo слушaния; 

3) o нaзнaчении судебнoгo зaседaния. 

4. Пpинимaть укaзaннoе pешение в сpoк не пoзднее 30 сутoк сo дня пoступления 

угoлoвнoгo делa всуд или 14 сутoк, если oбвиняемый пo делу сoдеpжится пoд стpaжей. 

5. Нaпpaвлять кoпии вынесеннoгo пoстaнoвления: 

1) oбвиняемoму; 

2) пoтеpпевшему; 

3) пpoкуpopу. 

6. Пpизнaв вoзмoжным нaзнaчение без пpедвapительнoгo слушaния судебнoгo 

зaседaния,paзpешaть следующие вoпpoсы: 

1) o месте, дaте и вpемени судебнoгo зaседaния; 

2) o paссмoтpении угoлoвнoгo делa судьей единoличнo или судoм кoллегиaльнo; 

3) o нaзнaчении зaщитникa, кoгдa учaстие пoследнегo в угoлoвнoм 

судoпpoизвoдстве oбязaтельнo; 

4) o вызoве в судебнoе зaседaние лиц пo спискaм, пpедстaвленным стopoнaми; 

5) o paссмoтpении в случaях, пpедусмoтpенных зaкoнoм, угoлoвнoгo делa в 

зaкpытoм судебнoм зaседaнии; 

6) o меpе пpесечения, зa исключением случaев избpaния меpы пpесечения в виде 

зaлoгa, дoмaшнегo apестa или зaключения пoд стpaжу, либo o пpoдлении сpoкa дoмaшнегo 

apестa или сpoкa сoдеpжaния пoд стpaжей. 
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7. Извещaть стopoны не менее чем зa пять сутoк дo нaчaлa судебнoгo зaседaния o 

месте, дaте и вpемени егo пpoведения. 

8. Дaвaть paспopяжение o вызoве в судебнoе зaседaние лиц, укaзaнных в 

пoстaнoвлении oнaзнaчении судебнoгo зaседaния. 

9. Пpинимaть иные меpы пo пoдгoтoвке судебнoгo зaседaния. 

10. Нaчинaть paссмoтpение делa в судебнoм зaседaнии: 

1) не paнее чем пoсле семи сутoк с мoментa вpучения oбвиняемoму кoпии 

oбвинительнoгo зaключения или oбвинительнoгo aктa; 

2) не пoзднее четыpнaдцaти сутoк с мoментa вынесения судьей пoстaнoвления o 

нaзнaчении судебнoгo зaседaния, a пo угoлoвным делaм, paссмaтpивaемым судoм с 

учaстием пpисяжных зaседaтелей, - не пoзднее 30 сутoк. 

11. Пpедвapительнoе слушaние пpoвoдится судьей единoличнo в зaкpытoм 

судебнoм зaседaнии с учaстием стopoн. Пpи пpедвapительнoм слушaнии делaoт судьи 

зaкoн тpебует: 

1) нaчaть пpедвapительнoе слушaние не paнее чем пoсле тpех сутoк с мoментa 

нaпpaвления стopoнaм уведoмления o вызoве в судебнoе зaседaние; 

2) пo хoдaтaйству сaмoгo oбвиняемoгo либo пpи нaличии oснoвaний для 

пpoведения судебнoгo paзбиpaтельствa пpедвapительнoе слушaние в oтсутствие 

oбвиняемoгo; 

3) если стopoнoй зaявленo хoдaтaйствo oб исключении дoкaзaтельствa, выяснить у 

дpугoй стopoны, имеются ли у нее вoзpaжения пpoтив дaннoгo хoдaтaйствa; 

4) дoпpoсить свидетеля и пpиoбщить к угoлoвнoму делу дoкумент, укaзaнный в 

хoдaтaйстве oб исключении дoкaзaтельствa; 

5) oглaсить пpoтoкoлы следственных действий и иные дoкументы, имеющиеся в 

угoлoвнoм деле и(или) пpедстaвленные стopoнaми, если oднa из стopoн вoзpaжaет пpoтив 

исключения дoкaзaтельствa; 

6) пpинять pешение oб исключении дoкaзaтельствa; 

7) пpинять пo pезультaтaм пpедвapительнoгo слушaния (пpи нaличии к тoму 

oснoвaний) oднo изследующих pешений: 

a) o нaпpaвлении угoлoвнoгo делa пo пoдсуднoсти; 

б) o вoзвpaщении угoлoвнoгo делa пpoкуpopу; 

в) o пpиoстaнoвлении пpoизвoдствa пo угoлoвнoму делу; 

г) o пpекpaщении угoлoвнoгo делa; 

д) o нaзнaчении судебнoгo зaседaния; 

е) oб oтлoжении судебнoгo зaседaния в связи с нaличием не вступившегo в 

зaкoнную силу пpигoвopa, пpедусмaтpивaющегo услoвнoе oсуждение лицa, в oтнoшении 

кoтopoгo в суд пoступилo угoлoвнoе делo, зapaнее сoвеpшеннoе им пpеступление; 

ж) o выделении или невoзмoжнoсти выделения угoлoвнoгo делa в oтдельнoе 

пpoизвoдствo и o нaзнaчении судебнoгo зaседaния; 

8) нaпpaвить кoпию пoстaнoвления o пpекpaщении угoлoвнoгo делa пpoкуpopу; 

9) вpучить в течение 5 сутoк сo дня вынесения пoстaнoвления o пpекpaщении 

кoпию этoгo дoкументa лицу, в oтнoшении кoтopoгo пpекpaщенo угoлoвнoе 

пpеследoвaние, и пoтеpпевшему [4]. 

12. Oфopмлять пoстaнoвлением кaждoе из свoих pешений, зaвеpшaющих стaдию 

пoдгoтoвки ксудебнoму зaседaнию. 
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Түйін 

Бұл мақалада қылмыстық процесс субъектілері ұғымы, олардың жіктелуі 

айтылады. Сот процесін жүргізетін әрбір субъект (сот, прокурор, тергеушінің, тергеу 

бөлімшесінің, анықтау органдарының бастығы), сондай-ақ процеске қатысушылардың 

(айыпталушының, күдіктінің, қорғаушының, жәбірленушінің, азаматтық талапкердің, 

азаматтық жауапкердің және т.б.) мәртебесіне құқықтық сипаттама беріледі. 

 

Summary 

This article reveals the concept of subjects of criminal procedure, their classification, 

gives a legal description of the status of each of the subjects leading the process (court, 

Prosecutor, investigator, head of the investigative unit, the bodies of inquiry), as well as 

participants in the process (accused, suspect, defender, victim, civil plaintiff, civil defendant, 

etc.). 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША СОТҚА ДЕЙІНГІ АЛДЫН АЛА ТЕРГЕУ 

МЕН АНЫҚТАМА ЖҮРГІЗУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Нуранова А., 

 Қайнар Академиясы  2-курс магистранты 

 

Мақалада Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі алдын ала тергеу мен анықтама 

жүргізу кезеңдері қарастырылған. Қылмыстық іс жүргізу сатыларының  екінші  сатысы  

ретінде  алдын ала  тергеу  сатысы қарастырылған. Қылмыстық іс жүргізу  

заңнамасында бірнеше  тергеу  әрекеттерінің өзіндік  тәртіптері мен  ерекшеліктері 

бекітілген. Алдын ала тергеу жүргізу міндетті болып табылатын қылмыс  белгілері  

болғанын  анықтау  органы  қылмыстық  іс қозғауға  және  қылмыстың ізін анықтау  

мен бекіту  жөнінде  кейінге  қалдыруға  болмайтын тергеу іс әрекеттері: қарау, тінту, 

куәландыру, сезіктілерді  ұстау  мен  олардан  жауап алу, жәбірленушілер мен  куәлардан  

жауап  алу анықталады. 

Түйін сөздер: қылмыстық іс, сот, сотқа дейінгі алдын ала тергеу, анықтама 

жүргізу кезеңдері, қылмыстық іс.  

 

Алдын-ала тергеудi Қылмыстық іс жүргізу  Кодексінiң 33-бабының бiрiншi 

бөлiгiнде және 285-бабында көрсетiлген қылмыстар туралы iстердi қоспағанда, барлық 

қылмыстық iстер бойынша жүргiзу мiндетті [2, 100 б.]. Алдын ала тергеудi кәмелетке 

толмағандар немесе өздерiнiң дене немесе ақыл-ой кемiстiктерiне байланысты өздерiнiң 

қорғану құқықтарын өздерi жүзеге асыра алмайтын адамдар жасаған қылмыстар туралы 

барлық қылмыстық iстер бойынша жүргiзу мiндеттi.      

 Алдын ала тергеу қылмыс жасалған ауданда (облыста) жүргiзiледi. Алдын ала 

тергеу жедел және толық болуы мақсатында қылмыс анықталған орын бойынша, сондай-

ақ сезiктi, айыпталушы адам немесе куәлардың көпшiлiгi тұрған жерде жүргiзiлуi мүмкiн.   

Тергеу iс-әрекеттерiнiң басқа ауданда (облыста) жүргiзу қажет болған жағдайда тергеушi 

оны тiкелей өзi жүргiзуге не бұл iс-әрекеттердi жүргiзудi сол ауданның (облыстың) 

тергеушiсiне немесе анықтау органына тапсыруға құқылы.     

Алдын ала тергеу қылмыстық iс қозғау туралы қаулы шығарылғаннан кейiн ғана 

жүргiзiледi. Тергеушi өзi қозғаған немесе өзiне тапсырылған iс бойынша тергеуге дереу 
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кiрiсуге мiндеттi. Iстi өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдағаны туралы тергеушi қаулы шығарады. 

Егер қылмыстық iстi тергеушi қозғаса және өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдаса, онда 

қылмыстық iстi қозғау және оны өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдау туралы бiрыңғай қаулы 

жасалады. Қылмыстық iстер жөнiндегi алдын ала тергеу қылмыстық iс қозғалған күннен 

бастап екi ай мерзiмнен кешiктiрмей аяқталуға тиiс. Алдын ала тергеу мерзiмiне iс 

қозғалған күннен бастап iстi айыптау қорытындысымен немесе медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселенi қарау үшiн iстi сотқа беру туралы 

қаулымен бiрге прокурорға жiберген күнге дейiнгi не iс бойынша iс жүргiзудi қысқарту 

туралы қаулы шығарылған күнге дейiнгi уақыт енгiзiледi.  Алдын ала тергеу мерзiмiне 

Қылмыстық іс жүргізу Кодексінде көзделген негiздер бойынша алдын ала тергеу 

тоқтатыла тұрған уақыт, айыпталушы мен оның қорғаушысын қылмыстық iс 

материалдарымен таныстыру уақыты, сондай-ақ айыпталушының шағымы бойынша талап 

етiлген қылмыстық iстiң сотта және прокуратурада жатқан уақыты енгiзiлмейдi.   

Алдын ала тергеу мерзiмiн тергеушiнiң дәлелдi қаулысы бойынша:   

- iстiң күрделiлiгiне байланысты аудандық және оған теңестiрiлген прокурор - үш 

айға дейiн;           

- iстiң аса күрделi болуына байланысты облыс прокуроры және оған теңестiрiлген 

прокурор мен олардың орынбасарлары - алты айға дейiн ұзартуы мүмкiн.    

Iс қосымша тергеу жүргiзу үшiн қайтарылған кезде, сондай-ақ уақытша тоқтатыла 

тұрған немесе қысқартылған iс қайта қозғалған кезде қосымша тергеудi iс тергеушiге 

түскен кезден бастап бiр айдан аспайтын мерзiмде жүргiзiлуi мүмкiн. Мерзiмдi одан әрi 

ұзарту осы бапта көзделген тәртiппен жалпы негiздерде жүргiзiледi.  Қылмыстық заңмен 

тыйым салынған iс-әрекеттi жасаған адам анықталмаған iс бойынша iс жүргiзу мерзiмдерi 

қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескiру мерзiмiмен шектеледі [3, 532 б.].   

Қылмыстық iс бойынша алдын ала тергеу ол күрделi немесе оның көлемi үлкен 

болған жағдайда тергеушiлер тобына (тергеу тобына) тапсырылуы мүмкiн, бұл туралы 

қылмыстық iс қозғау туралы қаулыда көрсетiледi немесе жеке қаулы шығарылады. Бұл 

туралы шешiмдi тергеу бөлiмiнiң бастығы қабылдауға құқылы. Қаулыда тергеу жүргiзу 

тапсырылған барлық тергеушiлер, оның iшiнде топ жетекшiсi - тергеушi көрсетiлуге тиiс. 

Сезiктi, айыпталушы, жәбiрленушi, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер мен олардың 

өкiлдерi iстi тергеушiлер тобының тергейтiнi туралы қаулымен таныстырылуға тиiс және 

оларға тергеу тобының жетекшісінен, сондай-ақ топ құрамындағы кез келген тергеушiден 

бас тарту құқығы түсiндiрiледi.    

Тергеу тобының жетекшiсi қылмыстық iстi өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдайды, тергеу 

тобының жұмысын ұйымдастырады, басқа тергеушiлердiң iс-әрекеттерiне басшылық 

жасайды. Iстердi бiрiктiру және бөлу, қылмыстық iстi толығымен немесе оның бiр бөлiгiн 

тоқтату, iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру немесе қайта жаңғырту туралы, сондай-ақ 

тергеу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiмдердi қозғау, бұлтартпау шарасы ретiнде қамауға 

алуды, үйде қамап ұстауды қолдану және оларды ұзарту туралы шешiмдердi тергеу 

тобының жетекшiсi ғана қабылдайды.  Айыптау қорытындысын және медициналық 

сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселенi қарау үшiн iстi сотқа жiберу 

туралы қаулыны тергеу тобының жетекшiсi жасайды және оған қол қояды.  Тергеу 

тобының жетекшiсi басқа тергеушiлер жүргiзетiн тергеу iс-әрекеттерiне қатысуға, тергеу 

iс-әрекеттерiн жеке өзi жүргiзуге құқылы.        

Алдын ала тергеу жүргiзу мiндеттi болып табылатын қылмыс белгiлерi болған 

кезде анықтау органы қылмыстық iс қозғауға және қылмыстың iзiн анықтау мен бекiту 

жөнiндегi кейiнге қалдыруға болмайтын тергеу iс-әрекеттерiн: қарауды, тiнтудi, алуды, 

куәландыруды, сезiктiлердi ұстау мен олардан жауап алуды, жәбiрленушiлер мен 

куәлардан жауап алуды жүргiзуге құқылы [4].      

 Анықтау органы байқалған қылмыс пен қылмыстық iс қозғалғаны туралы 

прокурорға дереу хабарлайды. Кейiнге қалдыруға болмайтын тергеу iс-әрекеттерiн 

орындағаннан кейiн, бiрақ iс қозғалған күннен бастап бес тәулiктен кешiктiрмей анықтау 
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органы iстi тергеушiге беруге, бұл туралы жиырма төрт сағаттың iшiнде прокурорға 

жазбаша хабарлауға мiндеттi.  Iстi тергеушiге бергеннен кейiн анықтау органы ол 

бойынша тергеу iс-әрекеттерiн және жедел iздестiру шараларын тек тергеушiнiң 

тапсырмасы бойынша ғана жүргiзе алады. Тергеушi тергеу iс-әрекеттерiне қатысуға 

заңдарда белгiленген адамдарды тарта отырып, олардың жеке басын анықтайды, оларға 

құқықтары мен мiндеттерiн, сондай-ақ тергеу iс-әрекеттерiн жүргiзудiң тәртiбiн 

түсiндiредi. Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларды қоспағанда, тергеу iсiн түнгi 

уақытта жүргiзуге жол берiлмейдi        

 Тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасы тергеу iс-әрекетiн жүргiзу барысында немесе ол 

аяқталғаннан кейiн бiрден жасалады.  Хаттама қолмен жазылуы, машинка жазбасы не 

компьютер арқылы жасалуы мүмкiн. Хаттаманың толық болуын қамтамасыз ету үшiн 

стенографиялау, киноға түсiру, дыбыс және бейнежазба қолданылуы мүмкiн. 

Стенографиялық жазба, дыбыс және бейнежазба материалдары iспен бiрге сақталады.  

Хаттамада:             

- тергеу iс-әрекетiн жүргiзу орны мен күнi;  

- оның басталу және аяқталу уақыты минутына дейiн дәл; 

- тергеушiнiң лауазымы мен аты-жөнi;                                    

- тергеу iс-әрекетiне қатысқан әрбiр адамның тегi, аты, әкесiнiң аты, ал қажет 

болған жағдайда оның мекен-жайы көрсетiледi.      

Хаттамада iс жүргiзу әрекеттерi олардың болған ретiмен, оларды жүргiзу 

барысында iс үшiн мәнi бар анықталған жағдайлар, сондай-ақ тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге 

қатысқан адамдардың мәлiмдемелерi жазылады. Егер тергеу iс-әрекетiн жүргiзу кезiнде 

фотосуретке түсiру, киноға түсiру, дыбыс және бейнежазба қолданылса не iздiң көшiрме 

бедерi мен таңбасы жасалса, сызбалар, схемалар, жоспарлар жасалса, онда хаттамада оны 

жүргiзу барысында қолданылған ғылыми-техникалық құралдар, оларды пайдалану 

жағдайлары мен тәртiбi, бұл құралдар қолданылған объектiлер және алынған нәтижелер 

көрсетiлуге тиiс.          

Хаттамада бұған қоса ғылыми-техникалық құралдарды қолданудың алдында бұл 

туралы тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан адамдардың хабардар етiлгенi көрсетiлуге 

тиiс.  Танысу үшiн хаттама тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан барлық адамдарға 

ұсынылады. Оларға хаттамаға енгiзiлуге тиiс ескертпе жасау құқығы түсiндiрiледi. 

Хаттамаға енгiзiлген барлық ескертпелер, толықтырулар, түзетулер көрсетiлуге және олар 

осы адамдардың қол қоюымен куәландырылуға тиiс.  Хаттамаға тергеушi, жауап алынған 

адам, аудармашы, маман, куәгерлер және тергеу iс-әрекетiн жүргiзуге қатысқан барлық 

адамдар қол қояды. Тергеу iс-әрекетiнiң хаттамасына қол қоюдан бас тартылған немесе 

қол қою мүмкiн болмаған жағдайда бұл фактiнi куәландыру ҚР Қылмытық іс жүргізу 

кодексіне жүргiзiледi. Хаттамаға тергеу iс-әрекетiн жүргiзу кезiнде орындалған 

фотографиялық негативтер мен суреттер, кинотаспалар, диапозитивтер, фонограммалар, 

бейнежазба кассеталары, сызбалар, жоспарлар, схемалар, iздiң көшiрме бедерлерi мен 

таңбалары қоса тiркеледі [5].  Егер тергеу iс-әрекетiн жүргiзу барысында маман зерттеу 

нәтижелерi бойынша ресми құжат жасаса, онда бұл құжат хаттамаға қоса тiркеледi, ол 

туралы хаттамаға тиiстi жазу жазылады. Жәбiрленушiнiң, оның өкiлiнiң, куәнiң және 

олардың жақындарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету қажет деп санауға негiздер болған 

кезде тергеушi аталған адамдар қатысып отырған тергеу iс-әрекетi хаттамасында олардың 

жеке басы туралы деректердi жазбауға құқылы. Бұл жағдайда тергеушi жеке басы туралы 

деректердi құпия сақтау туралы қабылданған шешiмнiң себептерi жазылған, олардың 

бүркеншiк аттары көрсетiлген және ол қатысқан тергеу iс-әрекетiнiң хаттамаларында ол 

қолданатын қол қоюдың үлгiлерi келтiрiлген қаулыны шығаруға мiндеттi. Қаулы бұдан әрі 

қылмыстық істі тергеген органда сақталатын конвертке салынып, желiмделедi, оның 

iшiндегiлермен тергеушiден басқа прокурор және сот таныса алады. 
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Резюме 

Статья в суд уголовного дела, предоставленной в предварительных этапах 

следствия и дознания. Вторым этапом уголовного судопроизводства является 

предварительное расследование. В правилах расследования уголовного процессуального 

законодательства имеются определенные функций.Чтобы определить преступление, 

которое требует предварительного расследования  проводят следственные действия: 

просмотр, осуществление  поиска, обследование, задержание и допрос, намеренное 

реагирование на  показания потерпевших и свидетелей и т.д. 

 

Summary 

An article in the court a criminal case provided in the preliminary stages of investigation 

and inquiry. The second stage of the criminal proceedings is the preliminary inquiry. The rules 

of the criminal procedural law, there are certain funktsiy.Chtoby define a crime that requires a 

preliminary investigation is conducted investigations: view, search, examination, detention and 

interrogation, deliberate response to the testimony of victims and witnesses, etc. 

 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ 

 

Жаргалиев Р.Т., 

Магистрант 2 курса университета «Кайнар»,  

Преподаватель Пограничной академии КНБ РК 

 

В этой публикации предоставляются факты из истории возникновения и 

применения печатей и штампов в разных эпохах и цивилизациях, начиная до нашей эры и 

начала ХХ века, включая пути их прихода на территорию Казахстана.  

Ключевые слова: печати, штампы, история возникновения, изготовление печатей 

кочевников, танги.  

 

Первые печати и штампы появились еще до нашей эры, однако ученые не могут 

назвать точную дату зарождения штемпельной продукции. В отсутствие у академической 

науки точных данных приходится опираться на гипотезы. В частности, предполагается, 

что в период каменного века использовались прототипы современных печатей для 

идентификации собственности в виде отпечатков и оттисков человеческих рук и стоп на 

территориях проживания первобытных людей. В древние времена также использовались 
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природные красители, например, охра, для того, чтобы отпечаток был заметен, привлекал 

внимание посторонних. При производстве современных печатей и штампов используется 

специальная штемпельная краска, которая выполняет, по сути, ту же роль. 

Несколько модернизировали изготовление печатей кочевники, которые 

использовали прообразы штемпельной продукции как особые родовые знаки. Такие 

печати и штампы использовались повсеместно, ими отмечали как движимое, так и 

недвижимое имущество племени. С их помощью решались все вопросы о правах 

собственности или пересечении границ. Танги - именно так назывались прообразы 

современных печатей и штампов - наносились на тела скота, на поверхности межевых 

столбов и других разделительных объектов. 

Примерно около пяти тысяч лет назад в пойме реки Инд образовалась одна из 

самых древних восточных цивилизаций - Индийская. На берегу этой реки раскинулась 

огромная цивилизация со множеством городов и поселений. Немалую роль в становлении 

древнего государства сыграли и печати как символ власти или идентификация 

собственника[1].  

Однозначно, что в Древней Индии была хорошо развита торговля, например, 

домашними животными и хлопком, поэтому печати были использованы для обозначения 

товара, что неудивительно. 

Еще одной основной функцией печати была идентификация собственника, 

например, для обозначения касты правителя (тигр, слон). Также печати применялись в 

коммерческих сделках с различной недвижимостью. Ими зачастую подписывались 

письма, визировали документы, которые представляли юридическую ценность. 

Одно из самых важных применений индийских печатей – использование их в 

религиозных целях. На месте древних индийских городов было найдено 

множество печатей с изображением религиозного мифического существа -  единорога. 

Сама печать напоминала по своей форме жертвенный котел, который позволяет 

предположить, что изображение обозначало религиозную жертву. 

История китайских печатей восходит к доисторической династии Инь, 

существовавшей 3700 лет назад. Тогда гадатели вырезали свои предсказания на панцирях 

черепах. Искусство резьбы печатей получило расцвет 22 века назад во время династии 

Цинь. Тогда китайцы начали вырезать свои имена на домашней утвари и документах (из 

дерева или бамбука), для того чтобы обозначить принадлежность их к тому или иному 

хозяину. Потом появилась гравировка персональных имен на кости, нефрите или дереве - 

собственно то, что сейчас подразумевается под китайскими печатями. 

Как и в других странах, печати в Китае использовались как официальными лицами 

или институтами, так и частными лицами. Начиная с Эпохи сражающихся царств (475-221 

вв.до н.э.) печать стала непременным атрибутом назначения императором или князем 

какого-либо чиновника на какой-либо пост[2]. Печать олицетворяла собой должность и 

власть. Частные лица использовали печати для удостоверения письменных документов 

или просто как символ удачи и процветания владельцев. 

Для изготовления печатей в Китае обычно используется камень, дерево или кость. 

Но особые ценители и эстеты предпочитают печати из драгоценных и полудрагоценных 

камней типа гелиотропа, нефрита, агата, хрусталя, а также из слоновой кости и других 

ценных материалов. Императоры использовали для своих печатей золото или 

драгоценные камни. Сегодня китайские центральные правительственные ведомства 

используют как правило бронзовые печати, в то время как ведомства уровнем пониже – 

деревянные [3] . 

В эпоху правления в Корее королевских династий государственную печать 

называли не «куксэ», т.е. «государственная печать», а «оксэ», т.е. «нефритовая печать». 

Она была высшим символом короля и государства. Термин «куксэ» стали использовать в 

Корее начиная со времени правления короля Конгмина (годы правления 1351 - 1374) в 

период Корё (918 - 1392 гг.). В период Чосон (1392 - 1910 гг.) только тот, кто обладал 
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«оксэ», передававшейся как символ королевской власти, считался прямым наследником и 

легитимным правителем страны, поэтому наличие государственной печати признавало за 

её обладателем исключительные права на осуществление полномочий короля как 

верховного правителя страны. 

Описание каждой государственной печати содержится в соответствующем Указе 

президента Республики Корея. 

Печать состоит из двух частей - клише, содержащем зеркальное отображение 

оттиска, а также ручки. Клише печати должно изготовляться в строгом соответствии с 

установленными нормами, без каких бы то ни было отклонений. Дизайн ручки печати 

определяется в каждом конкретном случае. Для изготовления рукоятки используют 

технологию отливки металлических изделий, а для изготовления самой печати - 

каллиграфию и искусство гравировки по металлу[4]. 

В средневековой Европе печати существовали в виде перстней, на которых был 

изображен гербовой знак рыцаря. Интересно то, что высшие слои населения использовали 

красный сургуч для печати. Документ скатывался в трубочку, перевязывался нитью и 

скреплялся непосредственно печатью. Зажиточные граждане использовали перстни, на  

которых была изображена монограмма или родовой герб. Поскольку тогда практически 

никто не умел писать, оттиск перстня использовался в качестве подписи и удостоверения 

личности владельца. 

Даже Римский Папа имел перстень-печатку, который подтверждал подлинность 

документов Ватикана. Когда Папа умирал, перстень уничтожался, и для нового Папы 

создавался новый штамп. Материалы для производства папских оттисков использовались 

самые разные – свинец, стекло, хрусталь, позолота с вкраплениями полудрагоценных 

камней. 

Вплоть до 9 века печати и штампы в Германии употребляли все и всюду, кто как 

хочет, и кто для чего хочет. И только при императоре Карле Великом печати стали 

использовать для заверения документов. Право использовать печать для личных 

документов считалось для дворянина высшей привилегией. Причём печатью отца мог 

воспользоваться сын, печатью господина - вассал, а её конфискация была серьёзным 

наказанием, и рассматривалась как лишение определенных прав. Информация на печатях 

была различной, в зависимости от того, каким образом планировалось их использовать. 

Чаще всего это были фамильные гербы с указанием имени и даты рождения хозяина. 

Подделывать такие печати по оттиску никто не решался. Это не грозило слишком 

суровым наказанием, но всё же связываться с воинственным бароном или влиятельным 

герцогом было себе дороже.  

Дворянское сословие Германии использовало печати штампы круглых форм, на 

которых изображали охоту и охотничьих животных, а также драконов или звёзды. 

Женщины и духовенство пользовались овальными печатями, на них изображали лилии. 

Высокие дворянские чины заказывали себе необычные печати, к примеру, в форме сердца 

у Магистра Тевтонского ордена, или в форме груши - у австро-венгерского наследного 

принца [5].  

У королей и духовенства в ходу обычно были металлические штампы и печати из 

золота или серебра. Люди ниже статусом использовали свинцовые или медные печати. 

Печати, которые не требовали много усилий и денежных затрат, активно использовали 

купцы и торговцы.  

На Руси печати стали появляться   в X веке.  Они выполняли функции верительных 

грамот. Это были первые   «удостоверения личности»  для купцов и  посланников князя. 

Чаще всего печати были выполнены  в виде перстня. У некоторых купцов были печати в 

виде небольших блях, их  носили на шее. 

У печатей того времени была не только "личностная" функция.  Печати играли 

 роль "замка", с помощью них можно было опечатать нужный товар. Во время раскопок на 

территории  Новгорода, археологи  обнаружили цилиндры из дерева. Их  использовали   
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для пломбировки мешков с мехами и  сосудов с серебром. Так дань, собранная князем, 

оставалась в целости и сохранности.  

Самые интересные печати того времени -  княжеские. Это небольшие округлые 

предметы из металла. Печати обязательно украшали разными изображениями. Один из 

первых образцов княжеской буллы  -    печать князя Святослава Игоревича. Она  создана 

между 945 и 972 годами. Печати князей  были очень востребованы в делопроизводстве 

того времени. Печатью   скреплялись документы. Они были необходимы для заключения 

любого  договора и при  выдаче жалованной грамоты. 

В  тот период были одновременно  в ходу  несколько  видов печатей. Более 

сложные -  вислые печати. Их  оттискивали при помощи  щипцов, потом привешивали к 

документу на шнурках. Прикладные печати оттискивались на бумаге с помощью штампа. 

Его роль часто выполнял перстень. Печати отличались не только по форме, но и по 

материалу. Обычно  для изготовления   использовался металл:  свинец, серебро, 

позолоченное серебро, иногда даже  золото. Затем  металлы были успешно заменены 

пластичным и дешевым воском. 

Менялись способы изготовления печатей. Самые  древние буллы  отливались из 

металла. Потом печати изготавливали из воска. Они  создавались с помощью щипцов или 

резных камней-гемм. Способ изготовления напрямую зависел от предназначения печати. 

Для «вислых» применяли щипцы,  для прикладных – резные камни [6].  

В  XI веке самыми популярными были тяжелые серебряные печати.  На каждой 

стороне  были изображены образы  христианских святых. Одно указывало  на полученное 

при крещении имя, а второе  соответствовало отчеству. В это время  встречались и 

 «греко-русские» печати. На них изображение  святого наносилось с   одной стороны. С 

обратной стороны была  благодарственная  надпись на греческом языке. 

Металлические буллы со временем перестали использоваться. Они были заменены 

вислыми и прикладными печатями из воска. Изображения обновленных печатей 

 отличались от привычных.  Теперь на печатях указывались   имя и титул владельца. Чаще 

всего такие надписи имели форму кольца, в его  центре размещался  герб. 

Во времена Древней Руси печать представляла собой не только «скрепу» 

документа, но и давала ему юридическую силу, подтверждая его подлинность. Кроме 

того, предъявление печати символизировало власть и должностные полномочия. На 

печатях вырезали имя владельца и занимаемую им должность. Изображения были строго 

регламентированы. Таким образом, печать становилась известной и легко узнаваемой 

теми, чья судьба была непосредственно связана с тем или иным документом. 

Кстати, регламентировалось не только изображение, но и материал, из которого делали 

печать, а также цвет шнурка, куда она подвешивалась. Но, не смотря на это, некоторые 

смельчаки все же пытались подделывать печати, за что их наказывали кнутом, согласно 

Соборному уложению 1649 года. 

Первая известная печать периода Московского государства – это восьмигранная 

гемма Василия II. Личная печать  князя  вместо типичных "древнерусских"   ликов  святых 

содержала изображение огромного льва, терзающего змея[7]. После  Василия II, его 

 печатью стал пользоваться   сын – Иван III. 

Петр I  пользовался  печатями Московского государства несколько лет, в  начале 

 правления. Потом он осознал необходимость "печатного" обновления. "Новая версия" 

печатей имела существенные отличия. Изменился   титул государя, он стал намного 

короче. Поменялось  центральное изображение печати. Вместо царских корон, орел обрел 

императорские. Вокруг щита стали изображаться гербы городов.   Вокруг короны и щитка 

с орлом, теперь  была цепь  ордена Святого Андрея Первозванного (первая российская 

награда, учрежденная, кстати, сами Петром). 

"Печатная система"  Российской империи действовала до революции  1917 года. 

Потом власть обрело  Временное правительство. Печать, созданная этим органом, имела 

изображение  двуглавого орла. Скипетр, держава и  корона, как символы царской власти, 

https://master28.ru/online-zakaz/stamp-production
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отсутствовали. Основная  печать Советского государства появилась  в 1918 году. Она 

отличалась от своих предшественниц: печатей   Временного правительства и династии 

Романовых. Первая советская печать содержала символы и идеологию.  В центре печати 

 были серп и молот,  в окружении копны  роскошных колосьев. В верхней части было 

написано  "Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика", в нижней 

печати  –  «пролетарии всех стран, соединяйтесь» [8] . Государственные символы легли в 

основу печатей для центральных и местных органов власти. Новая государственная печать 

существовала весь советский период. 

История возникновения печатей и штампов намного древнее, чем может показаться 

на первый взгляд, а их роль и значение для человека – значимей и весомей. Стоит 

помнить, что понятия «печать» и «штамп», сколько бы ни было между ними общего, не 

тождественны. Печати намного старше штампов, принято считать, что впервые они 

появились на Востоке, во времена Древних Китая, Египта, Индии. Тогда печати 

представляли собой небольшие предметы с выгравированными на них оригинальными, 

неповторимыми знаками, изображениями, гербами, вензелями и служили для того, для 

чего служат, и по сей день. Собственными печатями владели знатные люди, чье слово, 

иной раз, могло вершить и ломать историю. Все свои важные решения они и заверяли 

собственной печатью, как бы подписываясь под всем вышесказанным. Само собой, 

значение такой своеобразной «подписи» было огромным, печати, особенно властвующих 

особ, бережно хранились без возможности их дублирования. Само же слово «печать» 

первоначально значило - «орудие для выжигания знака», что схоже с клеймом. Однако, 

если клеймо – это знак отличия, принадлежности к чему-либо, способ идентифицировать 

предмет, то роль, отведенная, печати гораздо более весомая и ответственная. Слово 

«штамп» происходит от немецкого «Stampfe» или итальянского «Stampa», что в обоих 

случаях в переводе обозначает «печать»[9]. Штамп – это особая печатная форма, широко 

применяемая в процессе делопроизводства. Она представляет собой чаще всего 

прямоугольную поверхность с выгравированной на ней фразой или словом, необходимым 

для постоянного повторения. Раньше штампы в основном служили, опять же, для 

своеобразного клеймения всевозможной продукции, однако, как уже говорилось выше, с 

развитием делопроизводства, область применения штампов значительно расширилась. 

У высшей казахской знати как правило у ханов, султанов и биев так же были 

печати в виде перстней крупной формы которые изготавливались в основном из серебра 

на которых были указаны их статус, имена и имена их отцов на арабском языке, они 

изготавливались у хивинских и бухарских мастеров  для заверения международных 

договоров и других документов. Во второй половине XIX - начале XX веков 

административное руководство волостные и аульные старшины пользовались печатями 

которыми снабжала царское правительство. 
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Түйін  

Бұл басылымда әртүрлі дәуірлер мен өркениеттердегі мөрлер мен 

мөртабандардың пайда болу және қолданылу тарихынан, б.з.д. және 20 ғасырдың 

басынан бастап, олардың Қазақстанға келу жолдары туралы фактілер келтірілген. 

 

Summary 

This publication provides facts from the history of the emergence and use of seals and 

stamps in different eras and civilizations, starting before our era and the beginning of the 

twentieth century, including the ways of their arrival on the territory of Kazakhstan. 

 

 

 

ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

 

Копбай Д., 

Магистрант, 2 курс 

 

Статья посвящена проблемам реализации целей уголовного наказания в 

Казахстане, а также мировой опыт в других  государствах. 

Ключевые слова: уголовное право, гуманизация законодательства, правовое 

государство, наказание, виды наказания. 

 

Исследование общих проблем института назначения наказания, позволяет 

проанализировать развитие данного института новых подходов к реализации целей 

уголовного наказания. 

Дискуссии о реализации целей уголовного наказания много, хотя и отражены в 

уголовном законодательстве определены предельно ясно в статье 39 УК РК. 

Но вопросы реализации целей уголовного наказания в теории уголовного и 

уголовно-исполнительного права не отражены и законодательно не закреплены. 

Эта проблема возникает в связи с увеличением количества осужденных в местах 

лишения свободы несмотря на гуманизацию уголовно – правовой политики в государстве. 

Также с момента обретения независимости В Казахстане амнистию объявляли девять раз 

(1991, 1994, 1996, 1999, 2000, 2002, 2006, 2011 и 2016 годы) [1]. 

Данные о гуманиизации сводятся к тому, что идет гуманизация, в связи с этим 

в Казахстане 7 колоний было закрыто на протяжении 2017-2018 годов, 4 колонии были 

закрыты в 2019 году [2]. 

Хотя в первой половине XX века произошёл некоторый отход от этой тенденции 

независимо от политического режима, как в странах с демократических, так и с 

авторитарных. С середины 1950-х годов уголовное право начинает подвергаться 

гуманизации, причём как на Западе, так и в странах социалистических. Основные 

тенденция данного времени являются гуманизации. Возможно это связано с Великой 

отечественной войной которая оставила след в истории человечества, а также 

переосмысления смысла права в целом. Гуманизация уголовного права в настоящее время 

в мире нашла такое отражение: 

"Отказ от смертной казни — в настоящее время смертная казнь полностью 

отменена в 95 странах, применяется на практике лишь в 58. 

Отказ от телесных наказаний — применяются лишь в 33 странах. 
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Отказ от каторжных работ — во многих странах Европы и в США были исключены 

из законодательства. 

Отказ от общей конфискации имущества — отменена во Франции, многих странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы". 

Возникновение таких наказаний, которые можно будет использовать вместо 

лишения свободы: как дополнение к традиционно используемым видам таких наказаний 

(штраф, принудительные работы, условное осуждение) появились такие виды, как 

общественные работы, ограничение свободы, домашний арест и т. д. 

Увелечились случаии, когда лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности: распространение таких норм получила возможность примирения с 

потерпевшим, также были расширены пределы необходимой обороны, появился институт 

уменьшенной вменяемости. 

Произошло декриминализация многих деяний, которые были в связи с развитием 

системы административной ответственности были переведены в разряд 

административных правонарушений. В числе таких декриминализованных деяний можно 

назвать появление в общественных местах в состоянии опьянения, многие 

правонарушения против моральных устоев общества, религии, нарушения брачного 

законодательства, добровольные гомосексуальные контакты, аборты, мелкие кражи, 

бродяжничество, супружескую измену и т. д. 

В современных условиях развития действующее законодательство таких стран как 

Англия, Франция, Германия и США можно охарактеризовать, с одной стороны,  

приоритетом основные права личности, повышенной защитой определенных групп 

потерпевших, применением института деятельного раскаяния и добровольного отказа для 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, либо смягчения 

ответственности, наличием института примирения с потерпевшим, широким применением 

штрафов и других видов наказаний, не связанные с лишением свободы, а с другой 

стороны, усиление наказания в области тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности и государства.  При этом присущей чертой судопроизводства и уголовного 

законодательства этих стран является реабилитационно-восстановительное правосудие, 

носящее эффективный компенсационный характер для потерпевшей стороны. 

Таким образом, несмотря на отличие правовых систем и судопроизводства 

законодатель не просто идет по пути одностороннего реформирования уголовного 

законодательства, гуманизации или усиления ответственности, а одновременного, 

поступательного совершенствования закона в соотнесении со сложившимися реалиями. 

Только тогда государство может быть правовым, когда во всех его сферах действует 

принцип уважения свободы, достоинства и прав человека. Разрешение вопросов охраны, 

соблюдения и защиты этих прав является показателем развития общества. К таким 

изменениям нужно подходить взвешенно, комплексно, согласованно с другими 

правовыми институтами, чтобы не дискредитировать саму идею гуманизации уголовного 

законодательства. 

В проекте получают широкое применение институт возмещение материального 

вреда, как показывает опыт судебной практики, что наиболее эффективным и 

востребованным способом восстановления нарушенных прав потерпевшего является 

компенсация материального ущерба и возмещение морального вреда. Неспособность 

правоохранительной и судебной систем эффективно восстанавливать нарушенные права, а 

также компенсировать причиненный ущерб порождают у людей неверие в органы 

государственной власти, социальную напряженность в обществе,  приводят к 

неправильной  реакции населения на совершенное преступление и самого преступника 

что и предусмотрено в проекте уголовного кодекса РК, а также в  целях исполнения в 

частности внедрения реабилитационно-восстановительного правосудия вводится 

возможность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены или 
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сокращения срока назначенного судом наказания при полном возмещении причиненного 

вреда потерпевшей стороне.  

Также в гуманизации уголовного законодательства свое место получил институт 

медиации, которая законодательно отразилась в законе РК "О медиации". Единственная 

страна в СНГ в данной момент получившая законодательное закрепление медиации в 

уголовном судопроизводстве с легкой и средней тяжести. Поэтому учитывая 

стремительно меняющееся законодательство РК, направленное на гуманизацию 

уголовного закона, на развитие и укрепление института примирительных процедур, 

юристам и медиаторам просто необходимо выстраивать мост для взаимного 

сотрудничества и осуществления своей профессиональной деятельности. 

Гуманизация уголовного законодательства является комбинированной частью в 

целом гуманизации человеческой культуры, поэтому этот процесс протекает по таким же 

объективным и субъективным законам, как и гуманизация общества в целом. При этом 

уголовное законодательство в свою очередь оказывает воздействие на всеобщий процесс 

гуманизации общества, закрепляя общечеловеческие ценности как в уголовном, так и 

уголовно-процессуальном законодательстве. 

Применение наказаний, не связанных с лишением свободы, там, где конечно, это 

обосновано должно стать широкой судебной практикой закрепленной законодательно, 

ведь главная цель согласно в теории уголовного права - это неотвратимость наказания за 

совершенное преступление, а не его неэффективная жестокость. 

 Другой волнующей проблемой является увеличение количества лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы или отбывших другие виды наказания, такие 

как штраф (ст. 41 УК РК), лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью (ст. 50 УК РК), исправительные работы (ст. 42 

УК РК) и другие виды наказаний, предусмотренных УК РК, но не исправленных, с 

устоявшейся социально-опасной ориентацией. Они представляют собой серьезную угрозу 

для общества, так как цель наказания остается нереализованной. Эта проблема требует 

внесения коренных изменений в уголовно-правовую, политику, которая является частью 

общегосударственной политики. 

Цели наказания законодательством конкретизированы. Не менее важно правильно 

поставить задачи, решение которых привело бы к достижению целей наказания, так как 

без этого сам процесс применения наказания теряет смысл. Разработка и обоснование 

реализации целей уголовного наказания в настоящее время входит в число наиболее 

актуальных вопросов правовой науки.  

Независимость – это один из показателей совершенства и могущества государства. 

Главной задачей государства является сохранение всех гарантируемых Конституцией прав 

и свобод граждан, гуманистических принципов человеческого общежития. 

На данном этапе, в нашем государстве остро встал вопрос о путях, методах и 

средствах исправления осужденных. Приоритетным должно быть не назначение 

наказания, а реализация целей уголовного наказания. 

Рост преступности, рецидив преступлений, занимаемое первое место по количеству 

осужденных в местах лишения свободы, создает угрозу, препятствие дальнейшему 

развитию общества, построению подлинно демократического правового государства, 

сохранению статуса суверенного государства на международной арене. 

Проблемы реализации целей уголовного наказания на современном этапе можно 

назвать одной из глобальных проблем человечества.                                                                                                                             

Наше государство не может оставаться непричастным к данной проблеме, так как 

она существует в каждом государстве, где применяется уголовное наказание. 

Как известно глобальные проблемы могут иметь несколько градаций: от 

глобальных, или охватывающих все человечество, весь земной шар, иначе говоря, 

планетарных проблем, до континентальных и далее – вплоть до региональных [3, 62]. 
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В. Аниол самый плодотворный автор работ по вопросам глобалистики и 

бесспорный авторитет в этой области знания в своей монографии «Генезис и развитие 

процесса глобализации» отметил, что глобальные проблемы имеют характер социальных 

проблем, т.е. это такие вопросы, которые особенно остро затрагивают интересы людей, 

порождая противоречия и напряжение в развитии общества, вызывая тем самым всеобщее 

беспокойство и стремление к их смягчению или разрешению [4, 117]. 

В.В. Загладин и И.Т. Фролов полагают, что глобальные проблемы – это такие 

проблемы, которые в первую очередь затрагивают интересы всего человечества и 

одновременно (так или иначе) интересы каждого человека, каждой социальной группы [5, 

27]. Д.М. Гвишиани констатирует, что «глобальные проблемы – это те проблемы, которые 

касаются всех государств, всех мировых регионов, или же–всего                                                                                                  

человечества, конструктивное решение которых требует всех или громадного 

большинства народов мира, консолидации усилий всего человечества» [6]. 

Еще одной чертой глобальных проблем, то есть своеобразным критерием 

глобальности, можно считать их динамизм. Под динамизмом мы понимаем, во-первых, 

возможность увеличения числа проблем, которые причисляются к глобальным; во-вторых, 

вероятность снижения или увеличения остроты той или иной из этих проблем и, 

соответственно, перемещение ее на более высокое или более низкое место в системе 

глобальных проблем, как с точки зрения отдельных стран, так и всего мирового 

сообщества. Известно, что различные государства уделяют этим проблемам неодинаковое 

место в системе своих «национальных приоритетов». 

Одни страны выделяют на решение конкретных глобальных проблем значительные 

средства, стремясь ослабить проявление одной или нескольких из них непосредственно в 

пределах своей территории. Другие оставляют эти проблемы без должного внимания. В 

результате среди приоритетных задач отдельных стран глобальные проблемы 

располагаются в различной последовательности, хотя это и не снижает их актуальности 

для человечества. 

Говоря о динамизме глобальных проблем, который определяется различной 

степенью их разрешения в пределах всей планеты, крупных регионов и отдельных 

государств, следует отметить, что некоторые исследователи стремятся искусственно 

отделить, представить, как самостоятельные и независимые друг от друга системы 

глобальных проблем всего человечества и отдельных государств. 

В частности, директор Международного института прикладного системного 

анализа Р. Левьен считает, что проблемы, стоящие перед современным человечеством, 

одновременно характеризуются «глобальностью и универсальностью». При этом он 

подчеркивает, что глобальность определяется масштабами проявления проблем – они 

должны превышать географические размеры отдельных государств, а универсальность в 

его трактовке предусматривает повсеместное проявление этих проблем, актуальность их 

почти для каждого государства в отдельности. 

Нетрудно видеть, что система глобальных проблем не остается неизменной во 

времени. 

Исходя из динамичного характера глобальных проблем современности, можно 

предположить, что совместные усилия государства не обязательно вскоре приведут к их 

повсеместному и полному разрешению [6, 24]. 

На наш взгляд, до недавнего времени уголовно-правовая политика развивалась в 

большинстве государств в сторону увеличения карательных мер, проблемы реализации 

целей уголовного наказания не воспринимались как глобальные. Общество и государство 

долгое время не осознавало того, что путь к гуманизации уголовно-правовой политики 

лежит через разрешение проблем реализации целей уголовного наказания. 

Отнесение проблемы реализации целей уголовного наказания в разряд глобальных, 

обусловлено тем, что эти социальные явления влияют на политику, экономику в целом, а 

также на нравственные устои общества. 
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В мире нет идеальных рецептов для реализации целей уголовного наказания, но не 

обращать внимания на эту проблему, не изучать ее – нельзя. В разрешении данной 

проблемы нуждаются все государства и находятся в состоянии поиска. 
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Summary 

The article deals with problems of implementation of penal purpose in Kazakhstan, as 

well as international experience in other countries. 
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Статья посвящена роли конституции как регулятора трудового права, а также 

институ трудового права обладает куда большей ценностью как органичный элемент 

стройной системы конституционных прав и свобод в Республике Казахстан 

Ключевые слова: трудовое право, труд, правовое государство, конституция, 

право на труд, конституционные права. 

 

Конституция, являясь основным источником правовой системы, занимает 

центральное место в системе источников трудового права. Все остальные источники 

трудового права, в том числе и Трудовой кодекс РК, должны соответствовать требованиям 

Конституции. 

В юридической литературе чаще всего связь трудового и конституционного права 

излагают через ст. 24 Конституции РК. Однако в первую очередь данная связь 

определяется положениями Конституции, определяющими сущность Республики 

Казахстан, как социального государства. Суть этих положений сводится к тому, что 

политика социального государства должна быть направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В то же время 

трудовое право также имеет социальную направленность. Оно возникло для защиты 

трудящихся от чрезмерной эксплуатации. 
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Трудовое законодательство регулирует не только собственно трудовые отношения 

(отношения работника и работодателя), но и связанные с ними отношения по организации 

труда, трудоустройству, профессиональной подготовке, контролю за соблюдением 

трудового законодательства и некоторые другие. 

Выражение Конституции в конкретных отношениях в сфере труда проявляется в 

применении отдельных конституционных норм.  

Ст. 12 Конституции РК гласит, что права и свободы человека принадлежат 

каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют 

содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов [1]. Данная 

норма Конституции делает возможным применение предписаний трудового 

законодательства, которые отражают права и свободы человека и гражданина в сфере 

труда. Государственные полномочные органы обязаны обеспечить их реализацию. 

В соответствии со ст. 1 Конституции РК Республика Казахстан утверждает себя 

социальным государством. Государство обязано создавать условия для достойной жизни, 

свободного развития человека, охраны труда и здоровья людей. Исходя их этих 

требований, государством должен устанавливаться минимальный гарантированный 

размер оплаты труда. Эта норма применяется во всех случаях оценки условий труда, их 

влияния на здоровье трудящихся и при рассмотрении вопросов о величине минимальной 

заработной платы. 

П. 4 ст. 4 Конституции РК содержит правило, в соответствии с которым Все 

законы, международные договоры, участником которых является Республика, 

публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся 

прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения. 

Это требование касается всех без исключения нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, входящие в предмет трудового права. В частности, приказы 

работодателя и другие локальные нормативные акты не могут применяться до момента 

ознакомления с ними работников организации. 

Согласно ст. 12 Конституции РК права и свободы человека принадлежат каждому 

от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и 

применение законов и иных нормативных правовых актов. Из этого предписания следует, 

что деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

судов должна быть направлена на обеспечение непосредственного действия прав и свобод 

человека и гражданина. Данная норма имеет прямое отношение и к трудовому 

законодательству. С позиций этой нормы следует оценивать законность выносимых 

решений в сфере трудового законодательства. 

Ст. 14 Конституции РК провозглашает равенство всех перед законом и судом. 

Согласно этой статье недопустима дискриминация по перечисленным в ней признакам. 

Данная конституционная норма не позволяет устанавливать различные подходы к 

регламентации труда в зависимости от должностного положения. 

П. 1 ст. 33 Конституции РК гарантирует гражданам право на обращение в 

государственные органы за защитой прав. Это значит, что при возникновении трудовых 

споров заинтересованные лица вправе требовать участия в их разрешении 

уполномоченных органов. 

Согласно ст. 28 Конституции РК гражданам гарантируется социальное 

обеспечение, в том числе и при утрате трудоспособности. Рассматриваемое право 

реализуется в частности при получении работником трудового увечья или 

профессионального заболевания. 

Ст. 30 Конституции РК провозглашает право каждого на образование. Данная 

конституционная норма применяется при реализации льгот, предоставляемых трудовым 

законодательством обучающимся в связи с обучением.  

П. 2 ст. 31 Конституции РК запрещает представителям работодателя скрывать 

факты и обстоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Невыполнение 
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данного запрета является основанием для прекращения работы, создающей угрозу для 

жизни и здоровья, а также для предъявления требований о возмещении причиненных 

работодателями убытков и компенсации морального вреда. 

П.1 ст. 13 Конституции РК предоставляет каждому право защищать свои права и 

свободы всеми не запрещенными законом способами. Иные нормативные акты содержат 

нормы повторяющие и дополняющие основной закон: «Работник имеет право на защиту 

своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону способами» [2]. 

Исходя из этого п. 1 ст. 13 Конституции этот перечень нельзя считать исчерпывающим. 

Для самозащиты трудовых прав работники могут использовать любые не запрещенные 

законом способы. 

Ст. 13 Конституции РК гарантирует каждому право на судебную защиту, в том 

числе и на защиту прав в сфере труда. Данное право реализуется независимо от 

должностного положения. 

Согласно п. 1 ст. 39 Конституции РК проводить ограничения трудовых прав и 

свобод можно только законами и только для достижения целей, перечисленных в данной 

норме. Перечень этих целей является исчерпывающим. 

Наиболее прямое отношение к регулированию отношений в сфере труда, как уже 

было сказано, имеет ст. 24 Конституции Республики Казахстан. В этой статье 

провозглашаются свобода труда, право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право 

на получение вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации, право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры, право на отдых, запрет 

принудительного труда. Содержание этой нормы позволяет применять ее 

непосредственно для регулирования отношений, входящих в предмет трудового права. 

Например, право работника свободно выбирать место работы не может быть ограничено 

ничем и никем. Аналогично, невозможно ограничение права на выражение свободного 

волеизъявления при расторжении трудового договора по инициативе работника. Это 

значит, что при отсутствии подобного волеизъявления, которое выражается в форме 

письменного заявления работника об увольнении, работодатель ни при каких 

обстоятельствах не может издать приказ о расторжении трудового договора по 

инициативе работника. 

Следует также упомянуть о нормах, содержащихся в ст. 4 Конституции РК. 

Согласно данной статье, Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 

действие на всей территории Республики. А также закону Республики Казахстан О 

нормативных правовых актах статье 4 п. 1 Высшей юридической силой 

обладает Конституция Республики Казахстан, а п. 2 кодексы занимают вторую строку в 

иерархии нормативно правовых актов [3]. Также стоит упомянуть, что материальное 

проявление источников трудового права основано на нормах гражданского 

процессуального законодательства, то есть новые способы реализации норм трудового 

права не могут противоречить правилам, установленным в гражданском процессуальном 

законодательстве[4]. Конституционные нормы, которые могут быть применены в сфере 

труда, зачастую лишь формально выражаются в данной сфере, так как в гражданском 

процессуальном законодательстве недостаточно способов для их реализации. В связи с 

этим требуется разработка специального нормативного правового акта, который создал бы 

самостоятельную базу для реализации источников трудового права, в том числе и 

конституционных норм.  
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Түйін 
Мақала Конституцияның еңбек құқығын реттеуші ретіндегі рөліне арналған, 

сондай-ақ еңбек құқығы институты Қазақстан Республикасындағы конституциялық 

құқықтар мен бостандықтардың үйлесімді жүйесінің органикалық элементі ретінде 

едәуір құндылыққа ие 

 

Summary 

The article is devoted to the role of the constitution as a regulator of labor law, and the 

institute of labor law has a much greater value as an organic element of a coherent system of 

constitutional rights and freedoms in the Republic of Kazakhstan 

 

 

 

ӘДЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРДЫҢ ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ ОРНЫ  

  

Ботагарина Н., 

Қайнар Академиясының              

2 – курс магистранты 

 

"Қазақ қоғамының тарихындағы әдеттік-құқықтық нормалар" тақырыбына 

жазылған мақалада қазақ даласындағы құқықтық өмірді реттеп отырған әдеттік-

құқықтық нормалар тарихы жайында айтылады. Қазақ әдет-ғұрып құқығы – 

жазылмаған құқық, ол құқықтық дәстүрлер жиынтығы.  Макалада қазақ әдет-ғұрып 

құқығының ғасырлар бойы қалыптасуы және өзінің даму тарихы барысында бірқатар 

кезеңдерден өтуі, оған басқа құқықтық жүйелер, мысалы мұсылман құқықтық жүйесі, 

Ресей империялық заңдары, көршілес монғол-ойрат заңдарының әсері зерттелген. Қазақ 

әдет-ғұрып құқығының даму тарихын қарасақ, ол өзінің түп-тамырымен өткен ғасырлар 

қойнауына кеткендігі қарастырылған. 

Түйін сөздер: әдеттік-құқықтық нормалар, құқық, құқықтық  дәстүрлер, жарғы, 

заң.  

 

Қазақ әдет-ғұрып құқығы – жазылмаған құқық, ол құқықтық дәстүрлер жиынтығы 

болып табылады. Қазақ әдет-ғұрып құқығы ғасырлар бойы қалыптасты және өзінің даму 

тарихы барысында бірқатар кезеңдерден өтті, оған басқа құқықтық жүйелер, мысалы 

мұсылман құқықтық жүйесі, Ресей империялық заңдары, көршілес монғол-ойрат заңдары 

көп әсер етті. Егер қазақ әдет-ғұрып құқығының даму тарихын қарасақ, ол өзінің түп-

тамырымен өткен ғасырлар қойнауына кетеді. Қазақ әдет-ғұрып құқығы нормаларының 

өзге де әлеуметтік нормалармен қатар пайда болып, дамуы, қалыптасуы сонау сақ, үйсін, 

ғұн дәуірінен басталады. Қазақ әдет-ғұрып құқығы XX ғасырға дейін, дәлірек айтсақ, 1917 

жылға дейін қолданылып келді. Қазақ әдет-ғұрып құқығының қайнар көздері болып 

құқықтық дәстүрлер, қазақ әдет-ғұрып құқығының кодификациясы, билердің соттық 

прецеденттері, ереже, шариғат нормалары есептеледі. Қандай да болмасын формада 

көрініс тапқанына қарамастан тәжірибеге қарап, қазіргі заманғы демократиялық түрдегі 

қоғамды авторитарлы, тоқырауда қалған қоғамнан қателеспестен ажырата аламыз. Бірақ 

өзін демократиялық деп жариялаған қоғам, өзін жалпыхалықтық деп жариялаған мемлекет 

шын мәнінде өз атына сай ма, жоқ па деген мәселе маңызды болып табылады. Мәселен, 

әдет-ғұрып құқығы демократиялық қағидаларға негізделе отырып, өзінің көптеген нақты 
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байланыстары мен заңдылықтарының демократиялылығымен сипатталады, бірақ әрқашан 

мемлекеттік идеологияға сәйкес келмейді. Бір жағынан, әдет-ғұрып құқығы шын мәнінде 

халықтық болып табылады, дәлірек айтқанда, демократиялық құқықтық жүйенің 

дамуының бастапқы стадиясы қызметін атқарады. Екінші  жағынан - әдет-ғұрып құқығын 

нақты бір тарихи кезеңдегі рухани, құқықтық мәдениеттің тұтастығы, өзара 

байланыстылығы мен сабақтастығы ретінде қарастыруға болады. Мұндай тұтастықтағы 

заңдылықтарды дұрыс бағаламау жалпы алғандағы құқықтық мәдениетке төмен баға 

беруге соқтырады [1, С. 268]. 

Еліміздің тарихында, әсіресе Кеңес өкіметі дәуірінде әдет-ғұрып құқығы мемлекет 

және құқық тарихы саласында да, мәдениеттану саласында да, құқық философиясы 

саласында да қарастырылған жоқ. Бірақ өзге құқықтық жүйелерде де мұндай 

түсініктемелер түпкілікті сипатта болған жоқ. Əдет-ғұрып құқығы мәселелері жөнінде 

пікір-талас әдетте нақты мәселелерге қатысты болатын немесе саяси бағыттағы ой-

пікірлерге және нақты эмпирикалық тәжірибеге байланысты болды. 

            Əдет-ғұрып құқығы көптеген әдебиеттерде өзіне ұқсас түсініктермен қатар 

қолданылады, мысалы әдет-ғұрып құқығы дәстүр ұғымымен теңестіріледі. Бірақ әдет-

ғұрып құқығы әрқашан өз бастауын дәстүрлерден алмайды. Əдет-ғұрып құқығы – 

мазмұны мен даму деңгейі, адамдардың іс-әрекеттері мен қарым-қатынастары белгілі бір 

әлеуметтік топтың немесе қоғамның сана-сезімінің көрінісі ретінде қарастыруға болатын 

тұтастықтағы ұғым. Əдет-ғұрып құқығы терминінің өзінің көпқырлылығы мен көп 

мағыналылығы оны қолдануда және зерттеуде елеулі қиындықтар тудырады [2, С. 153]. 

Əдет-ғұрып құқығында адамдардың өзара қарым-қатынастарының құрылымы 

нақты анықталған. Ол құрылым қазіргі заманғы құқықта да бар. Бұл құқықтық дамудағы 

сабақтастықты анықтауға негіз болады. Əдет-ғұрып құқығында құқықтар мен міндеттер 

ұғымы бөлінбеген, олардан жауапкершілік ұғымы да бөлінбеген күйде еді. Бірақ жеке 

тұлғаның құқығы қауымның (рудың, тайпаның, қоғамның) құқығынан бөлінбеген, ал 

жауапкершілік қоғамнан аластатушылық сипатта болды, яғни Кеңес дәуіріндегі 

зерттеушілер арасында әдет-ғұрып құқығында дамыған құқықтағыдай (қазіргі 

замандағыдай) мәмілегерлік шешімге келу жоқ деген қате пікір орын алған. Сондықтан 

әдет-ғұрып құқығын алғашқы қауымдық, ерте кездегі, көне сипаттағы деп, т.б. атайды. 

Бұл тұрғыдан алып қарағанда, әдет-ғұрып құқығы деп әртүрлі негіздер бойынша (біріккен 

еңбектің, күнделікті өмірдің, туыстықтың, көршілестіктің, ортақ этникалық бірліктің, т.б.) 

біріккен адамдар арасында топтық негізде қалыптасқан әрекеттердің жиынтығы 

түсініледі. Зерттеулерге қарағанда, бұл құқықтар келісімнің негізінде, яғни олардың 

қажеттілігіне сенімнің негізінде қалыптасады. Ол ережелерді орындау ерікті түрде 

болады, бірақ оған қоғам, ру, тайпа қадағалау жасайды және орындалмаса әртүрлі 

сипаттағы шаралар қолданады.  

Əртүрлі нақты факторлардың әсер етуі, әдет-ғұрып құқығының жазылмаған 

сипатта болуы, әрі бұл жөніндегі деректердің әртүрлілігі әдет-ғұрып құқығы мәселелерін 

қарастыруда қиындықтар тудырады. Бірақ бірқатар ортақ белгілердің: ортақ 

территорияның, тілдің, тарихи тәжірибенің, іс жүргізу әдістерінің болуы әдет-ғұрып 

құқығын ұлттық мәдениеттің бөлігі ретінде қарастыруға негіз болады. 

Əдет-ғұрып құқығына төмен баға берудің бірқатар себептерін атап айтуға болады: 

а) саяси себеп, дәлірек айтқанда Ресей империясының отарлау саясатының жүргізген 

негізгі бағыттары, Кеңес өкіметі дәуірінің ұстанған саясаты қазақ әдет-ғұрып құқығына 

жоғары баға беруге кедергі болды. Дегенмен де, қазақ әдет-ғұрып құқығы өзінің 

өміршеңдігімен сипатталатындығын естен шығармау қажет. Отарлаушылық саясаттың 

ықпалына қарамастан, көптеген орыс, шетел зерттеушілері, саяхатшылары мен патша 

тапсырмасымен келген орыс чиновниктері (А.И. Левшин, А. Янушкевич, И. Крафт, 

Д. Андре, т.б.) қазақ құқығының басты қағидаларының демократиялық сипатта 

болғандығын атап айтқан еді; б) құқық – мемлекеттің емес, қоғамның туындысы болып 

табылады және осы қағиданы ескермеген заңгерлердің әдет-ғұрып құқығына деген теріс 
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көзқарасының болуы оған төмен баға беруге себеп болды; в) Кеңес өкіметі дәуірінде әдет-

ғұрып құқығын зерттеуші-ғалымдардың өздері репрессияға ұшырап, еңбектері 

жойылғаны белгілі. Осының өзі әдет-ғұрып құқығына оңды баға беруге кедергі болды. 

Сондықтанда қазақ әдет-ғұрып құқығын зерттеуді кеңейту, әрі тереңдету қазіргі күннің 

өзекті мәселесі болып табылады.  

Əдет-ғұрыптар адамдар арасындағы қоғамдық қарым-қатынастарды реттеуші 

ретінде бізге көне заманнан белгілі. Мемлекеттік билік тарапынан мақұлданған әдет-

ғұрыптар құқықтық мәнге ие болатын және осыдан кейін әдет немесе заң деп аталатын. 

Сонымен қатар, қазақ әдет-ғұрып құқығында жол, жора, жарғы терминдері де 

қолданылды. Қазақ Хандығының басқарушылары үнемі қазақ әдет-ғұрып құқығының 

кодификациясын жасап отырған. Олардың ішінде XVІ ғасырдың басында жасалған 

“Қасым ханның Қасқа жолы,” “Есім ханның Ескі жолы,” Тәуке ханның “Жеті Жарғысы” 

атты заң жинақтары белгілі. Бұл топқа қазақ әдет-ғұрып құқығының кейінгі, XІX 

ғасырдағы қайнар көзі болып табылатын “Ережелерді” де жатқызуға болады. Қазақ әдет-

ғұрып құқығының бұл жинақтары жайында қысқаша айтып өтетін болсақ. 

“Қасым ханның Қасқа жолы” – Қасым хан (1511-1523) хандық құрған тұста 

халыққа және билерге сүйеніп, бұрынғы заңға өзгерістер енгізіп, дамытып, қабылданған 

құқықтық нормалардың жиынтығы. Бұл құқықтық актінің түпнұсқасы бізге жетпеген, 

бірақ көптеген зерттеуші-ғалымдардың пікірінше ол бес бөлімнен құралған: 

 Мүлік заңы (мал-мүлік, жер-су дауларына байланысты бөлім); 

 Қылмыс заңы; 

 Əскери заң; 

 Елшілік заң; 

 Жұртшылық заңы. 

“Есім ханның Ескі жолы” – Есім хан (1598-1645 жж.) Қасым шығарған заңдарға 

толықтырулар мен өзгерістер енгізіп, “Есім ханның Ескі жолы” деп аталған заң жинағын 

жасады. Қазақ тарихындағы бұл заң жинағының да түпнұсқасы бізге жеткен жоқ.  

Бізге түгел болмаса да келіп жеткен қазақ әдет-ғұрып құқығының ірі 

жинақтарының бірі – Тәуке ханның “Жеті Жарғы” заңы. Бірақ бізге бұл заң жинағының 

XІX ғасырда Г. Спасский мен А.И. Левшин жазып қалдырған кейбір фрагменттері ғана 

жеткен. Дегенмен де, XVІІІ-XІX ғасырлардағы қазақ қоғамында қолданылған құқықтық 

нормалардың анализі кейбір зерттеушілерге “Жеті Жарғы” жеті бөлімнен құралған деген 

негіз береді. Олар:  

 Жер дауы; 

 Жесір дауы; 

 Неке-отбасы қатынастарын реттейтін құқықтық нормалар; 

 Сотта іс жүргізу тәртібін реттейтін құқықтық нормалар; 

 Əскери іс және мемлекетті басқару саласындағы құқықтық нормалар; 

 Айып төлеуді көздейтін қылмыстық құқық нормалары; 

 Құн төлеуді көздейтін қылмыстық құқық нормалары. 

“Жеті Жарғы” заң жинағын жасауға қазақтың атақты Төле би, Қазыбек би, Əйтеке 

би, т.б. қатысқандығы тарихтан белгілі. “Жеті Жарғы” адам құқықтарын қорғаудағы 

ерекше құқықтық құжат болып табылғандығында дау жоқ.  

Қазақ әдет-ғұрып құқығы билер сотының практикасымен толықтырылып отырды. 

Прецеденттік құқық – зерттеудің қызығушылық тудыратын объектілерінің бірі болып 

табылады, ол нақты іс бойынша бидің шығарған шешімі және ол бұдан былай ұқсас 

істерді шешуде басшылыққа алынды. Қазақта ауыр дауларды оңай шешкен билер болды. 

Ол туралы қазақта “Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен” деп билер жайында айтылған 

фольклорлық деректер көп. Əсіресе мұндай шешімдерді Майқы би, Едіге би, Төле би, 

Қазыбек би, Əйтеке би, т.б. билердің практикасынан көп кездестіруге болады. Тіпті 

атақты билердің биліктері (үкімдері) ұқсас істерді қарағанда міндетті басшылыққа 
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алынып отыратын болған. Билер соты практикасының мұндай сот прецеденті әдет-ғұрып 

құқығының бастауларының біріне айналды. Оған, мысалы “Тапқан қуанады, таныған 

алады,” “Қанжыға тон сақтайды, тон жан сақтайды,” “Тұсау ат сақтайды, ат ер сақтайды, 

ер ел сақтайды,” “Қара халыққа хан ие, қара жерге халық ие,” “Бас кеспек болса да, тіл 

кеспек жоқ,” т.б. сөздері көптеген билердің даулы істі шешкенде қолданып, кейінгі 

билерге өсиет ретінде қалдыруын ерекше атап айтуға болады. 

Қазақ әдет-ғұрып құқығы үнемі қалыптасып, дамып отырды. Барлық әдет-ғұрыптар 

құқықтың маңызды қайнар көзі болып табылатын билер сотының практикасымен (бидің 

билігі) толықтырылып, өзгертіліп отырды. Билердің шешімдері XІX ғасырдың екінші 

жартысына дейін ауызша сипатта болды. Олар көбінесе фольклорлық деректерден көрініс 

тапты. XІX ғасырдың екінші жартысынан бастап билердің үкім-шешімдерінің қысқаша 

мазмұны жазылған кітаптар енгізілген еді. Билер сотының үкімдері кейде жазбаша құжат 

түрінде жеке ресімделетін.           

 Қазақ даласындағы соттық прецеденттерге билер алқалы түрде қатысатын. Билер 

шешімімен қабылданған үкімдер билер сотының практикасында ұқсас істерді шешуде 

басқа билер үшін үлгі қызметін атқарған. Билер дауға үкім айтқан кезде Майқы би, Едіге 

би, Төле би, Қазыбек би, Əйтеке би, т.б. атақты билердің шешімдеріне сілтеме жасайтын. 

Мұның өзі қазақ әдет-ғұрып құқығындағы соттық жүйенің өте жоғары деңгейде 

болғандығының көрінісі, себебі даулы істі алқалы түрде қарастырған кезде белгілі бір 

құқықбұзушының кінәлі-кінәсіздігін анықтау оңайырақ [3, С. 147]. 

Істі сотта қарастыру кезінде қазақ әдет-ғұрып құқығы айыпталушының жасын, 

ақыл-есінің дұрыстығын ескерген. 1867 жылғы “Уақытша ережелер” жобасы бойынша 

Батыс Сібірдің бас басқармасының ұйғарымында: “Билер қылмыстық істерді қарастыруды 

екі жағдайда қолға алады: 

а) тараптардың шағымы бойынша; 

б) жеке тұлғалардың шағымына қарамастан қудалауға жататын қылмыстар мен 

құқықбұзушылықтар туралы полициялық және өзге де биліктік өкілеттіктері бар 

органдардың хабарлауы бойынша,” - делінген.  

1893 жылы Тоқмақ төтенше билер съезінде бекітілген Ережеде: “Когда истца нет, и 

преступление совершено и известно обществу, которое от этого страдает … считать 

подлежащим наказанию по заявлению должностных лиц о совершенном преступлений,” – 

делінген.  

Ғылыми әдебиетте Ережелердің пайда болу дәуірі жайлы екі түрлі көзқарастың 

орын алғандығын белгілі заңгер-ғалым З.Ж. Кенжалиев орынды ескертеді. Ол: “… 

зерттеушілердің бір тобы: Т.М. Күлтелеев, Ғ.С. Сапарғалиев, Н. Өсеров, т.б. болжам-

пікірінше ережелер көшпелі қазақ қоғамына ежелден тән құбылыс. Сахара жұртының 

құқықтық өмірінің ұзына бойғы тарихында Ережелердің алатын орны бөлек. Ережелердің 

даму эволюциясы көшпелілердің құқықтық мәдениеті тарихының кішігірім бейнесін 

береді … десе, зерттеушілердің екінші тобы: С.З. Зиманов, С.С. Сартаев, С. Созақбаев, Ш. 

Ан-дабеков, т.б. Ережелер XІX ғасырдың ортасында ғана пайда болған дейді. Яғни бұл 

Ережелер қазақтар Ресей империясының отары болған дәуірінің туындысы мен көрінісі,” 

– деп тұжырымдайтынын айтады [4, 254 с]. Қолда бар Ережелерге қарасақ, оларды екі 

топтан, бірі көлемді, екіншісі кішігірім көлемде, мәселелер шешілуінің көп-аздығына 

байланысты екендігін көреміз. Көлемді Ережелер қоғамдағы көкейкесті мәселелерді (жер, 

құн, барымта, жесір, мал-мүлік) қамтыса, ал кіші-гірім Ережелер бірлі-жарым мәселелерді 

(салауат, мал ұрлығы, т.б.) қамтыған. Ережелердің кейбірі (Тоқмақ Ережесі, Шар Ережесі) 

100-ден көп баптардан тұрса, кейбірі санаулы ғана баптарды қамтыған. Демек, Ережелер 

қазақ қоғамында билер кеңесінің ықпалына, әрі таралу ауқымына қарай қабылданып 

отырған деген қорытындыға келуге болады.  

Қазақ әдет-ғұрып құқығына Ресей империясының заңдары да, әсіресе Қазақстан 

Ресейге қосылғаннан кейін, дәлірек айтсақ, отарлау саясатын жүзеге асыру барысында 

Ресей империясының жүргізген реформаларын енгізу кезінде көп әсер етті [7, С. 97]. 
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Ереже бойынша қазақтың өз жерлері қазақтардың қоғамдық пайдалануына беріледі 

деп көрсетілді, қазақтар көшіп-қонғанда әдет-ғұрып құқығы қағидаларын басшылыққа 

алды. “Ереже” бойынша қыстаулар, егер онда үй-жай, қора-қопсы болса қазақтардың жеке 

меншігінде бола алады деп көрсетілді (1868 ж. Ереженің 217-параграфы). Жеке меншікке 

күзгі жайылымдар, шабындықтар, суғарымдар да беріле бастады [5, С. 156]. 

Міндеттемелік құқыққа да өзгерістер енді. Міндеттемелік құқықта толығымен 

Ресей империясының заңдары қолданылды. Жерді жалға беру енді 1867-1868 жылдардағы 

Ережелер бойынша ауылдық, болыстық қауымдар орыс өкілдері болып табылатын 

өнеркәсіпшілерге, көпестерге өздеріне тиесілі жерлерін 30 жылға дейін жалға бере алды. 

Келісім қағаз жүзінде жасалды. Қазақтардың өз арасында қыстауларды, жайылымдарды 

жалға беру туралы келісімдер жасалып жатты. Төлем ақы ретінде мал пайдаланылды. 

Ережеде жалға беруші қауым дегенмен іс жүзінде жалға беру және оның ақысын 

пайдалану болыстар мен старшындар, билер қолында болды. Төлеңгіттер мен құлдық 

институты жойылған соң байлардың малын бағуға кедейленген қазақтар жалданды. 

Оларды жалшы деп атады. Жалдаушы байлар мен жалшының арасында келісім ауызша 

жасалды. Еңбекақы мал түрінде төленді. Жалшының еңбегі өте ауыр болды. Неке-отбасы 

құқығына да өзгерістер енгізілді. Жесір даулары билер сотының қарауында қала берді. 

Бірақ билер сотының шешіміне уезд бастығына немесе әскери губернаторға шағым 

жасауға болатын. 1885 жылғы Семей облысы билерінің Қарамола Ережесінде әдет-ғұрып 

заңдарына өзгерістер енді. Бұл билер съезіне Абай Құнанбаев қатысқан деген дерек бар. 

75-баптан тұратын бұл Ереже әдет-ғұрып құқығының барлық салаларын жаңа кезеңге сай 

етуге әрекет етті. Қылмыстық әдет-ғұрып құқығы үлкен өзгеріске ұшырады. Бұл саладағы 

алғашқы өзгерістер 1822 жылғы “Сібір қырғыздарының (қазақтарының) Жарғысы” 

бойынша жасалған. 1854 жылғы “Сібір қырғыздарына (қазақтарына) империяның жалпы 

заңдарын қолдану туралы” заңға сәйкес империя заңдары бойынша қаралатын 

қылмыстардың қатары кеңейтілді. Талион (“қанға-қан”) принципі, кісі өліміне құн төлеу 

жойылды. Бірақ құн төлеу қазақтар арасында жалғаса берді. Оған дәлел Қарамола 

Ережесіндегі (1885 ж.) құнның құрамы туралы 26-бап. Қарамола Ережесінде “Əркім өзі 

үшін өзі күйеді. Малы жоқ деген сөз алынбасын. Бірақ құн турасындағы дауларда мал 

тартады. Өлтірісіп серік болғандар”. (62-бап), “Кескен адамның малы жоқ болса, айып 

орнына абақты бұйырады”. Бұл нормалардан қазақтардың бұрынғы қылмыс үшін ру 

болып ұжымдық жауапты болудың орнына, әркім өзі үшін жауапты деген қағиданы 

көреміз. Сондай-ақ абақтыға қамау да бұрын қазақта болмаған, тек Ресейге қосылғаннан 

кейін ғана қолданылды. Дегенмен қазақтар өз ішіндегі дауларды өздері шешуге тырысты. 

Қарамола Ережесінде: “Қазақтың өз арасында болатын дауларға орыстан яки ноғайдан 

уәкілдік алып кіріспесін,” – делінді (70-бап) [6, 464 с]. 
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Резюме 

В данной статье рассматриваются нормы обычного права в истории казахского 

общества. Казахское обычного право имеет свои правовые традиции. В статье  

затрагивается формирование обычного права казахского общества  и его этапы в 

истории развития других правовых системах, таких как мусульманской правовой 

системы, законы имперской России, также, влияние законов монголо-ойратов, которые 

повлияли на историю развития казахского обычного права. 

 

Summary 
This article discusses the rules of customary law in the history of the Kazakh society. 

Kazakh customary law has its own legal traditions. The article touched upon the formation of 

customary law of the Kazakh society and its stages in the development of other legal systems, 

such as the Islamic legal system, the laws of imperial Russia, and the influence of the Mongol-

Oirat laws that have affected the history of the Kazakh customary law. 

 

 

 

                       ЕҢБЕК ДАУЛАРЫН ҚАРАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

                                                                                        

Қалағанов Б., 

                                з.ғ.к., Құқықтық пәндер кафедрасының профессоры 

                                                                                       Азатұлы Т.,  

                                                         Қайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада ұжымдық еңбек дауларын қараудың ерекшеліктері қарастырылған. . 

Себебі, олардың құқықтарын кейбір жұмыс берушілер жиі бұзып, еңбек құқығы 

нормаларын қолданғанда көп қателер жібереді. Осыған байланысты, еңбек 

қатынасындағы әлсіз жақ – жалдамалы қызметкерлердің құқығын қорғау қазіргі еңбек 

құқығының функционалды рөлі болып табылады. 

Түйін сөздер: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексі, ұжымдық еңбек даулары. 

 

Əлеуметтік-еңбек қатынастары  нарықтық экономикаға тән мүлдем жаңа 

сипаттарға ие болып келеді. Міне, осыған байланысты ұжымдық еңбек дауларының да  

сипаты өзгеруде (айтпақшы, мұның өзі де жан-жақты өрістеген демократиялық 

өркендердің бір көрінісі екені сөзсіз). Бұрын, кеңестік кезеңде "әлеуметтік-экономикалық 

шиеленістер, еңбек даулары дейтін ұғымдардың өзі бұқпантай түрде, сөздің ырымы үшін 

айтылатын болса, қазір бұлар өміріміздің ажырағысыз бір сипатына айналды. Бұл 

түсінікті де: меншік нысандары мен шаруашылық жүргізу нысандары, өндірісті 

ұйымдастыру мен алынған табысты бөлу амалдары алуан түрлі болатын нарықгық 

экономикаға өту кезеңінде меншік иелері (жұмыс берушілер) мен жалдамалы еңбек 

адамдары арасында туатын мүдде қайшылығы - осындай шиеленістер мен даулардың 

қайнар көзі. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының Конституциясында 

азаматтардың жеке-дара және ұжымдық еңбек дауларына құқығы бар екені айтылады (24 

бабтың 3 тармағы).  

Еліміз тәуелсіздігіне ие болғаннан кейін дербес мемлекет ретінде орнығып, оның 

азаматтарының өміріне тірек болатын барша құқық актілері қайта қаралып, жаңалап құру 

қажеттілігі туындады. Осы жолда қыруар ғылыми зерттеу-зерделеу жұмыстары жазылуда. 

Адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету 
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саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілер қабылданып, іске 

асуда. Заңдарды тиянақты және қолайлы жасауға заңгер-ғалымдар мен заңгер-практиктер 

қатысып, бұл заң актілері халықаралық ұйымдар мен шетел мамандарының белсенді 

сараптауларынан өткен болатын. Қазақстан Республикасының Конституциясы - Ата заңы 

бұған дәлел. 

1995 жылғы Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабына сәйкес, адам 

мен азаматтың мемлекетпен танылған келесідей негізгі әлеуметтік-экономикалық 

құқықтары анықталды «...әлдекімнің еңбек ету бостандығына; қызмет пен кәсіп түрін 

еркін таңдауында қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек жағдайына; 

жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға; ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, заңмен 

белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, жеке және ұжымдық еңбек дауларын шешу 

құқығына; тынығуға және т.б. құқықтарымен иемденеді» - делінген [1, 9 б.]. Ата 

заңымыздың 24-бабында қарастырылған ережелердің бұзылуы, біздің диссертациялық 

жұмысымыздың тақырыбы ретінде таңдалып алынуына септігін тигізді. 

Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алып, қысқа мерзім ішінде нарықтық 

экономикаға бет бұрды. Сондықтан, осыған байланысты жалдамалы қызметкерлердің 

еңбек құқығын қорғауда үлкен мәселелер туындады. Себебі, олардың құқықтарын кейбір 

жұмыс берушілер жиі бұзып, еңбек құқығы нормаларын қолданғанда көп қателер 

жібереді. Осыған байланысты, еңбек қатынасындағы әлсіз жақ – жалдамалы 

қызметкерлердің құқығын қорғау қазіргі еңбек құқығының функционалды рөлі болып 

табылады. Ал осы еңбек қатынасындағы әлсіз жақтың құқығын қорғауды қамтамасыз 

етудің басты тәсілі осы мақсатқа арналған еңбек дауы институты танылған. 

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (бұдан әрі ҚР ЕК) 1 – бабының 1 – 

тармағының 19 – тармақшасына сәйкес еңбек дауы – бұл ҚР еңбек заңнамасын қолдану, 

келісімдердің, еңбек шартының және (немесе) ұжымдық шарттың, жұмыс беруші 

актілерінің талаптарын орындау немесе өзгерту мәселелері бойынша қызметкер 

(қызметкерлер) мен жұмыс берушінің (жұмыс берушілердің) арасындағы 

келіспеушіліктер болып табылады [2,17]. 

Еңбек дауларын құқық қатынастарының түрі бойынша еңбек құқықтық 

қатынастарынан туындайтын жеке еңбек даулары және еңбек ұжымы мен жұмыс беруші 

арасында туындаған ұжымдық еңбек даулары болып екіге бөлінеді. 

Қазіргі заңи әдебиеттерде ұжымдық еңбек дауларының мәселелері, оның ішінде 

ұғымы, классификациясы әлі толық зерттелмеген. 

Қазақстан Республикасында ұжымдық еңбек дауларын шешу тәpтiбi мен әдістерін, 

сондай-ақ ереуіл жасау құқығын жүзеге асыру тәртібін реттейтін құқықтық негіз 1996 

жылы шілденің 8-інде қабылданған «Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» туралы 

Қазақстан Республикасының Заңы болды. Мұнда: «ұжымдық еңбек даулары – ұйымдарда 

еңбек жағдайларын белгiлеу мен өзгертуге және еңбекке ақы төлеуге, ұжымдық шарттар 

мен келiсiмдер жасасуға, оларды орындауға байланысты, сондай-ақ қолданылып жүрген 

заңдардың, ұжымдық шарттар мен келiсiмдердiң ережелерiн қолдану мәселелерi бойынша 

жұмыс берушi (жұмыс берушiлер бiрлестiгi) мен қызметкерлер ұжымдары (қызметкерлер 

өкiлдерi) арасындағы келiспеушiлiктер» – деп белгіленген [3]. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырда Еңбек кодексі шығуымен 

байланысты бұл заң өз күшін жойды. Басқа елдердің Еңбек кодекстерімен салыстырғанда 

ұжымдық еңбек дауларының түсініктемесі ҚР ЕК көрсетілмеген. Бірақ ҚР ЕК 

комментарийінде қазақстандық ғалым, профессор Е.Н.Нургалиева ұжымдық еңбек 

даулары – бұл ұйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу мен өзгерту (жалақыны қоса), 

ұжымдық шарттар мен келісімдерді жасау, өзгерту және орындау бойынша, сонымен 

қатар еңбек құқығы нормаларынан тұратын актілерді қабылдаған кезінде қызметкерлердің 

сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс берушінің бас тартуымен байланысты 

қызметкерлер (олардың өкілдері) және жұмыс берушілер (олардың өкілдері) арасындағы 

реттелмеген келіспеушіліктер деген түсініктеме береді [2]. Бұл анықтаманы нақтырақ 
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деуге болады. Себебі, қызметкерлердің сайланбалы органының ойын ескеруге жұмыс 

берушінің бас тартуы дау нысанасына тікелей байланысты болғандықтан оны көрсеткен 

жөн. 

Көптеген ғалымдар ұжымдық еңбек дауларының анықтамасына оның 

тараптарынан басқа еңбек нысанасымен тікелей байланысты дауласушы субъектілер 

арасындағы келіспеушіліктер сипатын енгізеді. Ол ұжымдық еңбек құқыққатынасы 

тараптарының құқықтары және мүдделерімен байланысты пайда болған келіспеушіліктер.  

Еңбек дауларын ерекше тәртіпте караудың өзінше ерекшеліктері бар. Бұл жерде 

әңгіме қызметке республиканың жоғары тұрған мемлекеттік өкімет және басқару 

органдары сайлаған, бекіткен немесе тағайындаған басшы қызметкерлерінің, 

судьялардың, прокурорлардың, олардың орынбасарлары мен көмекшілерінің, сондай-ақ 

тергеушілердің жұмыстан шығару, жұмыстан шығару күнін және себебін өзгерту, 

жұмысқа ауыстыру, амалсыздан жүмыссыз жүрген немесе аз төленетін жұмысты 

орындаған уақытына жалақы төлеу және тәртіптік жаза беру мәселелері бойынша даулары 

жайында. Қалыптасқан құкық қолдану практикасына сәйкес істердің бұл санатын жоғары 

тұрған органдар қарайды. Сонымен қатар, заңнамада әкімшілік мемлекеттік қьізметкерлер 

үшін еңбек дауларын балама нұсқада - сот тәртібінде қарау көзделген ("Мемлекеттік 

қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29 бабы). 

Қызметкер арызын дау бойынша шешім қабылдауға құқылы жоғарғы органға 

береді. Мысалы, судьялардың облыстық және оған тенестірілген тәртіптік алқасының 

шешіміне өзіне қатасты шешім кабылданған судья, сондай-ақ тәртіптік іс қозғалған адам 

он кұн ішінде Біліктілік әділет алқасына, ал оның шешіміне, шыкқаннан кейін сол 

мерзімде республиканың Жоғарғы сот кенесіне шағымдануға құқылы (Қазакстан 

Республикасы Президентінің 1995 жылғы 20 желтоқсандағы "Қазакстан 

Республикасындағы соттар және судьялар мәртебесі туралы" конституциялық заң күші 

бар Жарлығыньп; 58 бабы). Дәлелді себептермен белгіленген мерзім өтіп кеткен жағдайда 

жоғары тұрған орган мерзімді қалпына келтіреді. Еңбек дауын өз мәнінде қарайды. 

Жоғары тұрған орган арыз келіп түскеннен кейін он күн ішінде еңбек дауын қарап, 

оның нәтижесі мүдделі кызметкерге дереу хабарлауға тиісті. Дау қызметкердің көзінше 

ціешіледі. Қызметкер жоқта дауды карауға оның жазбаша арызы болган немесе екінші 

шақыруға ол дәлелді себептерсіз келмей қалған жағдайда жол беріледі. 

Еңбек дауын қараушы органға шешіміне дау айтылған мемлекеттік   органның 

дауы бойынша шешімі дәлелді және күшіндегі заңнамаға негізделген болуға тиіс. 

Сондықтан да қызметкер жұмыстан заңсыз шығарылған немесе оған  тәртіптік жаза 

қолданылған жағдайда жоғары тұрған орган қаулыны, бұйрықты (үкімді) бұзу туралы 

шешім шығарады. 

Дау өз мәнінде каралғаннан кейін жоғары тұрған орган шешімінің көшірмесі үш 

күндік мерзімде мудделі қызметкерге, сондай-ақ әрекетіне шағым  жасалған органға 

жіберіледі немесе тапсырылады. 

Тәртіптік жаза туралы еңбек дауын қарағанда жоғары тұрған орган кызметкерге 

тәртіптік жазаның қатаңырақ түрін қолдануға құқылы емес. Сонымен қатар, жоғары 

түрған орган тәртіптік теріс әрекет жасалған мән-жайларды, бұрынғы жұмыстарын және 

мінез-кұлқы ескере отырып, қолданылған тәртіптік жазалау шарасын жеңілірек жазаға 

ауыстыра алады. 

Қызметкер бұрынғы жұмысына қайта алынған жағдайда жоғары тұрған органның 

шешімімен кызметкерге амалсыздан жұмыссыз жүрген барлық, уақыты, бірақ алты айдан 

аспайтын уақыт үшін орташа табысы төленеді (Еңбек Кодексінің 177 бабы). 

Қызметкерлердің жоғарыда көрсетілген санаттарының баска мәселелер бойынша 

еңбек даулары жалпы тәртіпте каралады. Сонымен қатар, өздерінің құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау мақсатында олар арыздарында көрсетілген мәселелерді шешу өздерінің 

құзыретіне кіретін мемлекеттік органдарға және олардың лауазымды адамдарына арызбен 

және шағыммен жүгінуіне қүқығы бар.  
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Қызметкерлердің жоғары органдарға берген шағым-арыздары олар келіп түскеннен 

бастап бір ай мерзімде, ал қосымша зерттеулер мен тексеруді кажет етпейтін болса, 15 

күннен кешіктірілмей қаралып, олар бойынша шешім шығарылады. Егер қосымша 

тексеру жүргізу қажет болса, онда тиісті органның басшысы бір айдан аспайтың уақытқа 

мерзімді ұзарта алады, ол жайында арыз иесіне хабарлайды. Лауазымды адамдардың 

әрекетіне немесе органдардың шешіміне шағым бағыныштылық. сатысында жоғары 

тұрған лауазымды адамға немесе  тиісті лауазымды адамның әрекеті немесе органның 

шешімі қызметкерге мәлім болган кезден бастап (бірақ бір жылдан кешіктірілмей) 

беріледі. Дәлелді себептермен өткізіп алғал мерзімді шағымды қараушы орган калпына 

келтіреді. 

Заңнамада қарызды еңбек қатынастарынан туындайтын басқа негіздемелер 

бойынша өндіру тәртібі белгіленген. Даусыз тәртіпте, орындау жазулары негізінде  

қарыздарды өндіріп алуға болатын құжаттардың тізбесі Қазақстан Республикасы 

Үкіметінін 1999 жылғы 12 мамырдағы №565 қаулысымен бекітілген [22]. Атап айтқанда, 

әңгіме, қызметкердің жалақы есебінен берілген, бірақ жұмыс істелмей алган авансты, жол 

жүру және тәуліктік шығындарын кайтару міндетін белгілейтін кұжаттар жайында. 

Орындау жазуын алу ушін бұл жағдайда: а) жалданбалы жұмыскер мен жұмыс беруші 

арасыңда жасалған  еңбек шарты; б) өндірілетін соманы алғандығы жайындағы  

кызметкердің қолхаты; в) қарыз сомасы мен оны төлеудің мерзім туралы борышкерге 

жіберілген жазбаша ескерту және оны алғандығы туралы борышкердің қолхаты 

ұсынылады. 

Қызметкердің өзіне берілген мүлік және жұмыстан шығарылғанда оны 

қайтармағаны үшін заңды тұлғаға қарызын белгілейтін құжаттар баска топты құрайды. 

Орыңдау жазасын алу үшін бұл жағдайда: 

 1) жалданбалы қызметкер мен жұмыс беруші арасында жасалган еңбек шарты (не 

жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесі);  

2) қызметкерді мүлік немесе акша алған қолхаты;  

3) мүлікгін құнын растайтын, ұйым басшысы мен бас (аға) бухгалтер қол қойған 

құжат; 

 4} қызметкерді жұмыстан шығару туралы бұйрықтың көшірмесі;  

5) қарыз сомасы мен оны төлеу мерзімі туралы борышкерге жіберілген жазбаша 

ескерту және оны алғандығы туралы борышкердің қолхаты ұсынылады. Атқарылған 

орындау жазуына негізделген қарыз сомасының дұрыс есептелмегендігі туралы кызметкер 

мен жұмыс беруші арасында дау туындаса, ол сот тәртібінде каралады. 
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                                                 Резюме 

В данной статье рассматривается правовые отношения, связанные с нарушением 

прав и законных интересов граждан в области трудового законодательства и пути его 

решения. Это связано с тем, что некоторые работодатели сломали кандалы и 

допустили много ошибок, растратив рабочих. По его словам, слабое место в трудовых 

отношениях - защита прав сотрудников - стала современной функциональной проблемой. 
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                                               Summary 

In this article examined the legal relations related to violation of rights and legal 

interests of citizens in area of labour legislation and way of his decision. This is due to the fact 

that some employers have broken their shackles and made many mistakes in the waste of 

workers. According to him, the weak point in labor relations - the protection of employees' rights 

- has become a modern functional problem. 
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                                   з.ғ.к., құқықтық пәндер кафедрасының профессоры 

                                                                    Демеуов А., 

                                   Қайнар Академиясының магистранты 

 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Жер Кодексі бойынша қарастырылған 

жер пайдаланғаны үшін ақы төлеуді құқықтық реттеу мәселелері қарастырылады. 

Біздің ойымша жер қатынастарын реттеуде жер пайдалану құқығына назар аудару 

қажет. Соңғы уақыттары заң әдебиеттерінде жерге меншік құқығы жөнінде зерттеліп 

жүр, шындығына келгенде оның өзі жер пайдалану құқығына негізделгенін ескеру қажет. 

Түйін сөздер: Қазақстан Республикасының Жер кодексі,  жер учаскесінің 

кадастрлық құны, жер учаскесінің нарықтық құны. 

 

Жер құқықтық өзгерістерінің нәтижесінде туындаған жерге мемлекеттің 

монополиясының жойылуы, жекелеген жер санаттарына жеке меншік құқығының пайда 

болуы, ақылы жер пайдалануға көшу, жерді жеке меншікке немесе пайдалануға алғаны 

үшін ақы төлеу, жердегі шаруашылық етуші субъектілердің тең құқықты дамуы, жер 

нарығының қалыптасуы сияқты әрекеттер орынды құбылыс болып табылады. 

Бүгінгі уақытта еліміздің ауыл шаруашылығы мен жер шаруашылығы терең 

өзгерістерді өткізіп, әрі қарай жүйені жетілдіру бағытында жұмыс жүргізуді қажет етіп 

отырған секторлардың қатарында. Ол осы саланы құқықтық қамтамасыз ету мәселесін 

шешу мен жетілдіруді қажет етеді. 

Жердің меншік иесі болуы оның жерді тиімді және рационалды пайдаланатынының 

кепілі бола алмайды. Жердің меншік құқығы иесіне артылып отырған сенім мен үміт 

ақталмай отыр, өйткені оның негізі болып отырған жер пайдалану құқығы жеткілікті 

деңгейде бағасын алған жоқ. Меншік иесі болу оны пайдаланушы дегенді 

білдірмейді.Адам баласына әлемде берілген, табиғат берген баға жетпес құндылық, бақыт, 

осы бақытты толыққанды етіп көрсететін сый-сыралғының бірі де бірегейі ЖЕР.  Жер – 

барлық адамзат баласының өмір сүруінің негізі, іргетасы болып табылатын негізгі табиғи 

ресурс. Жер дүние жүзінің басым бөлігін алып жатқан құрлық ресурстары болса, оның су 

қоры, орман қоры, ондағы өсімдіктер мен жануарлар дүниесі ажыратылмас бөлігі болып 

табылады. Ұлтарақтай жер үшін қасық қаны қалғанша күрескен ата-бабалар тектен текке 

таласқан жоқ. Келер ұрпақ үшін, оның салауатты өмір сүруін қамтамасыз ету үшін, ел 

бірлігін сақтау үшін жер мәселесі қашанда өзекті болды. 

Адамзат қоғамының барлық өмiрiнде, оның қалыптасуы мен дамуында жер өте 

маңызды роль атқарған. Жер адам баласының барлық мұқтаждықтары үшiн керек бiрден-

бiр арсенал болған. 

Аталған міндеттің жүгі қазіргі уақытта қалай жүргізіліп отырғаны назар аударуды 

қажет етеді. Артылып отырған міндет жүгі жоғары, оны қорғау, жеткілікті дәрежеде 

сақталуын қамтамасыз ету мәселесі қашанда күрделі. 
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Қазақстан Республикасы өз егемендігі мен тәуелсіздігіне қол жеткізген уақытта 

тарихи қалыптасу мен даму жолында кең байтақ территорияны иеленіп қана қоймай, оның 

экологиялық тұрғыдан қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндетін де алдына тартты. Бұл 

міндетті жүзеге асыру жер мәселесін құқықтық тұрғыда реттеудің негізділігін көрсетті. 

Құқықтық реттеу болса, жер құрамының, жер қорының заң жүзінде бекітілуін, олармен 

жасалатын қатынастардың жан жақты реттелуін ғана емес, оның сапалық 

көрсеткіштерінің тиісті талаптарға жауап беруін, оның құрамының адамзат тіршілігімен 

үндесіп тұруын да қамтамасыздандырады. Жер мәселесін құқықтық жағынан реттеу 

Қазақстан мемлекетінің жер қорының болашаққа, экологиялық қауіпсіз нысанда 

жеткізілуіне үлес қосатын тәсілдердің қатарда. Өзімізге мәлім, ұлан байтақ территориясы 

бар Қазақстан үшін жер мәселесін, жердің құрамын сақтау қазіргі таңда тек меншік иесі 

болып табылатын Қазақстанның қызығушылығын ғана емес, көршілес жатқан елдердің де 

қызғанышын тудырып отырған проблема. 

Жер – табиғаттың берген сыйы ретiнде, адам қоғамының пайда болуына дейiн 

болған. Бiрақ, жер өзiнiң еңбектiң жалпы заты қызметiн атқаруы үшiн мiндеттi түрде оны 

бiреу иемденуi қажет және өндiрiстiк процесiн жүзеге асыруы қажет.  

Мемлекетіміздің басты байлығы – оның экономикалық және әлеуметтік қолайлы 

негізі болып табылатын жер ресурстары. 

Қазақстан Республикасындағы саяси және экономикалық құрылысты реформалау 

процессі жер қатынастарын түбегейлі өзгерту және мемлекеттің тікелей бақылауы мен 

басқаруы арқылы жер реформасын жүргізу қажеттілігін туындатып отыр. Сонымен қатар, 

нарықтық экономикаға өту жердің негізгі өндіріс құралы, аумақтық кеңістіктің негізі және 

маңызды табиғи объект ретінде жердің басты функцияларын сақтай отырып, жерге 

әртүрлі меншік нысандарын, жер пайдалану құқығының ақылығын енгізу және жерді 

заңды түрде азаматтық және шаруашылық айналымның объектісі ретінде тану 

қажеттілігін объективті түрде туындатып отыр. 

Қазақстан Республикасындағы жерлерді ұтымды пайдалану және онда тиімді 

шаруашылық жүргізіп, сақтай отырып кейінгі ұрпаққа қалдыру – басты мемлекеттік және 

қоғамдық мақсат және әрбір азаматтың конституциялық борышы болып табылады. 

Біздің мемлекетіміздің жер қорының құрамында өзінің көлемі, экономикалық 

қызметі мен пайдалылығы бойынша үлкен маңызға ие болып табылатын жерлер – бұл 

ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер болып табылатындығы. Статистикалық 

мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасының жер аумағы 272 490, 2 мың гектар екен. 

Осылардың ішінде ауыл шаруашылық жерлері – 222 513, 6 мың гектарды құрайды. 

Соңғысының ішіне сәйкесінше ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер де кіреді, оның 

жалпы көлемі 90 910, 35 мың гектар. Ал жер аумағының қалған бөлігін ауыл шаруашылық 

өндірісінің мақсатында пайдаланылатын жердің басқа да  

«Жер дегеніміз – мемлекет пен халықтың өмір сүру қызметінің негізі болып 

табылатын табиғаттың басты объектісі. Жерге меншік нысаны, оның иелену мен 

пайдалану үшін кімге берілгеніне және жердің сандық, сапалық жағдайына біздің 

болашағымыз тәуелді»,-деп Б.Ж. Əбдірайымов жазған болатын [1.21 б.]. 

Қазақстан Республикасындағы саяси және экономикалық құрылысты реформалау 

процессі жер қатынастарын түбегейлі өзгерту және мемлекеттің тікелей бақылауы мен 

басқаруы арқылы жер реформасын жүргізу қажеттілігін туындатып отыр. Сонымен қатар, 

нарықтық экономикаға өту жердің негізгі өндіріс құралы, аумақтық кеңістіктің негізі және 

маңызды табиғи объект ретінде жердің басты функцияларын сақтай отырып, жерге 

әртүрлі меншік нысандарын, жер пайдалану құқығының ақылығын енгізу және жерді 

заңды түрде азаматтық және шаруашылық айналымның объектісі ретінде тану 

қажеттілігін объективті түрде туындатып отыр.  

Сол себептен, жер ресурстарын тиімді пайдалану және қорғаудың стратегиялық 

бағыттарын анықтау қазіргі таңда өте өзекті мәселе болып отыр.  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2020 ж. 

 

52 

 

Мемлекетiмiзде жер қатынастарының дұрыс дамуы елiмiздiң әлеуметтiк-

экономикалық, құқықтық дамуына зор ықпалын тигiзетiнiн ұмытпағанымыз жөн. Сол 

себептi жер қатынастарының реттелуiн мемлекеттен ажыратып алуға болмайды. Қазiргi 

нарықтық қатынастарға байланысты, жердiң мемлекет меншiгiнен жеке меншiкке өтуi 

және жеке меншiктегi жерлердiң азаматтық құқықтық мәмiлелер арқылы сатылуы, жалға 

берiлуi сияқты жүргiзiлiп жатқан қатынастардың барлығы ақылы негiзде жүзеге 

асырылады. Бұл дамыған нарықтық қоғамның талабынан туындаған заңды құбылыс 

болып табылады және бұл өте орынды.  

Жер құқық қатынастарын реттеу аясына жерге ақы төлеу қағидасын енгізу яғни, 

жерге ақылық сипаттамасын беру нарық жағдайына өтудегі жер құқығының жаңа бір 

сапасы болып табылады. Жалпы жер учаскелерiнiң сату-сатып алу тәртiбi Қазақстан 

Республикасы тиiстi заңдармен және заңға негізделген нормативтi актiлерiмен реттелiп, 

жүзеге асырылып отырады.  

Атап көрсететiн болсақ, 2003 жылғы 20 маусымда қабылданған №442 Қазақстан 

Республикасының Жер кодексі, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының осы заң 

негiзiнде шығарған қаулылары жатады. Олар: Жер учаскелері жеке меншікке берілген 

кезде, мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдаланушылар жалға берген кезде олар үшін 

төлемақының базалық ставкаларын, сондай-ақ жер учаскелерін жалдау құқығын сату 

төлемақысының мөлшерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003  

жылғы 2 қыркүйектегі № 890 қаулысы, Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау 

құқығын сату жөніндегі сауда саттықты /конкурстарды, аукциондарды/ ұйымдастыру 

және өткізу ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 

қарашадағы №1140 қаулысы, Ауыл шаруашылық мақсатындағы жер учаскелеріне 

әкімшілік аумақтық бірліктер бойынша жеңілдетілген бағаның мөлшерін бекіту туралы  

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 10 қыркүйектегі № 918 қаулысы, Шаруа 

/фермер/ қожалығын жүргізу үшін Қазақстан Республикасының азаматына, тауарлы ауыл 

шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес 

заңды тұлғасында және оның үлестес тұлғасында жеке меншік құқығында, сондай-ақ 

тауарлы ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін шетелдіктерге, азаматтығы жоқ 

адамдарда және шетелдік заңды тұлғаларда уақытша жер пайдалану құқығында болуы 

мүмкін ауылшаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің бір әкімшілік ауданның 

аумағындағы шекті мөлшерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 

жылғы 22 қазандағы №1071 қаулысы.  

Жер кодексінің жаңалығы жер учаскесіне жеке меншік құқығын немесе уақытша 

өтеулі жер пайдалану құқығын өтеулі түрде беру (сату) төлемақысы жер учаскелері үшін 

төлемақының базалық ставкаларына түзету коэффиценттерін қолдану арқылы 

шығарылатын кадастрлық (бағалау) құны негізінде есептеледі деген ереже болды. Бұрын, 

сондай-ақ, өзіндік үй (қосалқы) шаруашылығын жүргізу, бағбандық, жеке тұрғын үй және 

саяжай құрылысы үшін өтеусіз берілген жер учаскелерінің нысаналы мақсаты өзгерген 

жағдайда жер учаскесінің меншік иесі жер учаскесінің өзгерген нысаналы мақсаты үшін 

Қазақстан Республикасының заңына көзделген кадастрлық (бағалау) құнына тең болатын 

соманы мемлекеттік бюджеттің кірісіне төлеуге міндетті екендігі көзделмеген болатын. 

Бұл норма біздің көзқарасымыз бойынша әрі өз уақытысында, әрі экономикалық жағынан 

негізделген. Жер кодексін қабылдау кезінде мемлекеттің ауыл шаруашылығы 

мақсатындағы жерлерді жеке меншікке сатқаннан түсетін қаражаттың тағдыры туралы 

мәселе көбірек келіспеушіліктер туғызды. Қабылданған Жер кодексіне сәйкес олар 

Ұлттық қорға аударылады және заңдарда белгіленген тәртіппен пайдаланылады. Осы 

арада ерекше ескеріп айтып кететін мәселе, жерді жеке меншікке немесе жер пайдалану 

құқығын сатқаннан түсетін және Ұлттық қорға аударылатын қаражаттың жұмсалу 

мақсаты нақты анықталмаған.  

Сонымен қатар, жер құқық қатынастары саласында көп даулы мәселе тудыра 

отырып, қабылданған Жер кодексінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер 
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учаскелерінің жеке меншікке берілу мәселелері, қазіргі таңда аталған мәселе толық 

заңдастырылды, мұның өзі нарықтық жағдайға өткен қоғамның сұранысынан туындап 

отыр.  

Атап айтқанда, жер құқық қатынастарының нарық талаптарына сай болуы, 

шаруашылық нысандардың дамуы үшiн экономикалық, құқықтық және 

ұйымдастырушылық жағдай жасау, азаматтар мен ұйымдардың жерге құқықтарын қорғау 

және жер нарығын қалыптастыру т.б. Осыған сәйкес, мемлекетiмiзде жер құқық 

қатынастары субъектiлерiнiң құрамы да және жер пайдалану құқығының мазмұны да 

айтарлықтай өзгерiске ұшырап отыр.  

Мемлекетiмiзде ауыл шаруашылық мақсатына арналған жерлердiң жеке меншiкке 

сатылуы жер құқық қатынастары саласында белгiлi бiр дауларды туғыза отырып, қазiргi 

таңда заңдастырылып отыр. Жалпы жердi азаматтық сату-сатып алу айналымының  еркiн 

объектiсi ретiнде тануға болмайды. Себебi, жердiң негiзгi табиғи ресурс ретiнде белгiлерiн 

атап айтатын болсақ: 

1. Жердiң нарықтық құны оның адам өмiрi үшiн беретiн экологиялық және 

әлеуметтiк құндылығын бағалай алмайды. Сондықтан жер учаскесiнiң iс жүзiндегi 

ақшалай құнын анықтау мүмкiн емес; 

2. Жерге барлық халықтың табы мұқтаж және халық санының өсуiмен аталған 

ресурсты тұтынуы жерге деген сұранысты күшейтiп отыр;  

3. Жер тек адамзат баласымен ғана емес, сонымен бiрге, адам өмiрiн қамтамасыз 

ететiн тiршiлiктiң өзге де жандарымен тұтынылады; 

4. Жердiң саны мен сапасы өндiрiстiк қызмет нәтижесiнде, өзге кейбiр объектiлер 

тәрiздi ұлғаймайды, керiсiнше кемiп отырады.  

Қазіргі жаһандану кезінде, адамзат табиғатқа араласу белсенділігін арттырған 

жағдайда, табиғи объектілерді және ерекше маңызға ие, ұзақ уақыт бойы қалпына келетін 

жер ресурстарын ұтымды пайдалану саласында жалпы глобалдық және ішкі мемлекеттік 

өзара келісілген шараларды қалыптастыру қажет.  

Қазақстан Республикасының Жер кодексiне сәйкес, ауыл шаруашылық 

мақсатындағы жерлер келесi жағдайларда Қазақстан Республикасының азаматтары мен 

мемлекеттiк емес заңды тұлғаларының жеке меншiгiнде болуы мүмкiн: 

1. Шаруа \фермер\ қожалығын жүргiзу үшiн; 

2. Өзiндiк қосалқы шаруашылық жүргiзу үшiн; 

3. Орман өсiру үшiн; 

4. Жеке тұрғын үй құрылысы үшiн; 

5. Саяжай құрылысы үшiн; 

6. Үйлердi \құрылыстар мен ғимараттарды\олардың мақсатына сәйкес қызмет 

көрсетуге арналған жердi қоса алғанда, өндiрiстiк және өндiрiстiк емес, оның iшiнде 

тұрғын үйлердi және олардың кешендерiн салу үшiн немесе олар салынған жер 

учаскелерi; 

7. Ауыл шаруашылық тауарлы өндiрiсiн жүргiзу үшiн берiлуi мүмкiн [2]. 

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003жылғы 2 қыркүйектегі қаулысына сәйкес 

келесі жағдайлар анықталған [3, 6 б.]:  

1. Жер учаскелерінің жеке меншікке берілген кезде олар үшін төлемақының 

базалық ставкалары; 

2. Мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдаланушы жер учаскелерін жалға берген 

кездегі олар үшін төлемақының базалық ставкалары;  

3. Жер учаскелерін жалдау құқығын сату төлемақысының мөлшері. 

Қазақстан Республикасы Жер кодексіне сәйкес, ауыл шаруашылық алқаптарына 

егістіктер, тыңайған жерлер, көп жылдық екпелер егілген жерлер, шабындықтар мен 

жайылымдар жатады.  

Ауылшаруашылық мақсатындағы жер учаскелерін жеке меншікке берген кезде 

олар үшін төлемақының базалық ставкаларын анықтайтын Үкіметтің қаулысына сәйкес, 
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жеке меншікке берілетін егістік, суармалы егістік, шабындық пен жайылым үшін ғана 

төленетін төлемақының базалық ставкалары белгіленген. Егер Қазақстан 

Республикасының азаматы ауыл шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында жеке 

меншігіне тыңайған жерлер немесе көп жылдық екпелер егілген жерлерді сатып алғысы 

келген жағдайда олардың құны қалай анықталады деген сұрақ туындайды.  

Сол себепті аталған ауылшаруашылық алқаптары үшін төленетін төлемақының 

базалық ставкаларын заңды тұрғыдан анықтау мақсатында Үкімет қаулысына өзгерістер 

толықтырулар енгізу қажеттігі туындап отыр. Яғни жеке меншікке немесе жер 

пайдалануға  берілетін тыңайған жерлер немесе көп жылдық екпелер үшін бөлек 

төлемақының базалық  ставкаларын анықтау қажет немесе анықталу тәртібін 

қарастыратын ескертпе жасалуы тиіс. Бұл жағдайда, аталған ауылшаруашылық 

алқаптарын бағалауда ескерілетін мән-жайлармен қатар, көп жылдық екпелердің жасы, 

олардың түрлері мен сорттары тыңайған жерлердің тыңаю ұзақтығы ескерілуі қажет. 

Түзету коэффиценттері мен аймақтардың шекаралары аудандық маңызы бар 

қалаларда, кенттер мен селолық елді мекендерде – аудандық атқарушы органдардың 

ұсынысы бойынша аудандық өкілді органдардың, ал облыстық маңызы бар қалаларда 

(Астана және Алматы қалаларында) облыстық (Астана және Алматы қалалық) атқарушы 

органдарының ұсынысы бойынша облыстық (Астана және Алматы қалалық) өкілді 

органдардың шешімімен бекітіледі.   

Егер жер учаскесінің кадастрлық құнын арттыратын немесе кемітетін факторлар 

көп болған жағдайда коэффициенттер көбейтіледі, бірақ ауылшаруашылығы өндірісін 

жүргізуге арналған жер учаскесінің кадастрлық /бағалау/ құнын арттырудың немесе 

кемітудің жалпы мөлшері Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген жер үшін 

төленетін төлемақының базалық ставкасының 50 процентінен асып кетпеуі тиіс. 

Жоғарыда көріп отырғанымыздай, жер учаскесінің кадастрлық  /бағалау/ құнын анықтау 

барысында жер үшін төленетін төлемақыға қолданылатын түзету коэффициенттері тек 

егістік жерлері және шабындықтар мен жайылымдар үшін анықталған. Ал 

ауылшаруашылығы алқаптары құрамына енетін көп жылдық екпелер және тыңайған 

жерлер үшін нақты анықталмаған.  

Жер кодексінің 87-бабы 2-тармағына сәйкес, Мемлекеттік мұқтаждықтар үшін 

сатып алынатын жер учаскесінің бағасын айқындау кезінде оған жер учаскесінің немесе 

оған құқықтардың, онда орналасқан жылжымайтын мүліктің нарықтық құны....меншік 

иесіне толық өтеледі немесе 166-бабы меншік иесі немесе жер пайдаланушыға келтірілген 

шығын оны келтіруші есебінен өтеледі. Өтемақы мөлшерін есептеу барысында оған жер 

учаскесінің немесе жер пайдалану құқығының нарықтық құны енгізіледі делінген. Көріп 

отырғанымыздай,  жер учаскесінің нарықтық құны жер қатынастарын реттеу барысында 

кеңінен қолданылады.  

Жер учаскесінің нарықтық құны дегеніміз – қалыпты бәсекелестік жағдайында, 

сұраныс пен ұсынысты ескере отырып, нақты жер учаскесінің азаматтық құқықтық 

мәмілелер негізінде оқшаулауға болатын неғұрлым мүмкін құны, бұл жағдайда мәміле 

тараптары бағаланатын жер учаскесі туралы барлық мәліметпен хабардар болып өз 

мүдделері үшін әрекет етуі тиіс. Жер учаскесін жалдау құқығының нарықтық құны 

дегеніміз – жер учаскесінің белгілі бір сапаларын ескере отырып, сатып алушының 

сатушыға нақты жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлеуге дайын құны.  

Жердің нарықтық құнының анықталу ерекшеліктеріне тоқталып кететін болсақ: 

- Жердің нарықтық құнына белгіленген мерзім ішінде пайдаланушының 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын жер учаскелері ие болуы тиіс. 

- Жердің нарықтық құны нарықтағы сұраныс пен ұсынысқа және сатушы мен 

сатып алушының бәсекелестік сипатына байланысты болады. 

- Жердің нарықтық құны осы жер учаскесінен белгіленген мерзім ішінде тиімді 

пайдалаған жағдайда күтілетін нәтижеге, яғни түсетін кіріске байланысты.  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №3, 2020 ж. 

 

55 

 

- Жердің нарықтық құны уақытқа байланысты өзгеріп отырады және белгілі бір 

күнге ғана белгіленеді. 

- Жердің нарықтық құны оның нысаналы мақсатының өзгеруіне, рұқсат етілген 

пайдалануға, осы жер учаскесіне өзге бір тұлғалардың бар жоқтығына байланысты. 

- Жер учаскесінің нарықтық құны оның орналасқан жеріне және өзге сыртқы 

факторларға байланысты. 

-  Жер учаскесінің нарықтық құны неғұрлым тиімді пайдалануға байланысты 

анықталады. Яғни, экономикалық ақталған, қаржылық тұрғыдан және физикалық 

мүмкіндігі айқындалған іс жүзінде пайдалану.  
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                                                           Резюме 

В данной статье рассматривается проблемные вопросы регулирования оплаты за 

использования земельных участков по земельному законодательству Республики 

Казахстан. На наш взгляд, при регулировании земельных отношений необходимо 

обращать внимание на права землепользования. В последнее время в юридической 

литературе изучается право собственности на землю, по сути, следует иметь в виду, 

что оно основано на праве землепользования. 

 

                                                         Summary 

Authory considers problem guestions of practice on regulation of a legal regime of the 

earths of an agricultural purpose in the light of acceptance of the new Ground Legislation. In 

our opinion, in the regulation of land relations it is necessary to pay attention to land use rights. 

Recently, the legal literature has been studying the right of land ownership, in fact, it should be 

borne in mind that it is based on the right of land use. 

          

 

 

ГPAЖДAНСКИЙ ИСТЕЦ: ПOНЯТИЕ, ПPAВA И OБЯЗAННOСТИ 
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Магистрант 2-го курса 

Академия Кайнар 

 

Проблема исследования состоит в научном осмыслении и дальнейшей разработке 

теоретико-прикладных аспектов и законодательной практики института субъекта 

уголовно-процессуальных правоотношений. Пpaвoвoй стaтус гpaждaнскoгo истцa 

сoстoит из пpaв и oбязaннoстей, пpедoстaвленных (вoзлoженных) зaкoнoм именнo 

гpaждaнскoму истцу. Дaнный челoвек мoжет быть дoпpoшен, нo нa дoпpoсе oн будет 

oблaдaть стaтусoм пoтеpпевшегo или свидетеля. Неoбхoдимo зaметить, чтo в случaе 

ненaдлежaщегo испoлнения гpaждaнским истцoм вoзлoженных нa негo oбязaннoстей к 
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нему пpи нaличии к тoму oснoвaний мoгут быть пpименены меpы пpoцессуaльнoгo 

пpинуждения: oбязaтельствo o явке, пpивoд и (или) денежнoе взыскaниею. 

Ключевые слова: гpaждaнский истец, участник процесса, угoлoвнoе 

судoпpoизвoдство, понятие права, субъект уголовно-процессуальных правоотношений.  

 

Теpминoм "гpaждaнский истец" именуют учaстникa гpaждaнскoгo 

судoпpoизвoдствa, хoтя известнo, чтo в гpaждaнскoм пpoцессе учaствует "истец", a в 

угoлoвнoм - "гpaждaнский истец". Кoгдa в угoлoвнoм судoпpoизвoдстве пoявляется тaкoй 

учaстник? 

Снaчaлa вне угoлoвнoгo пpoцессa пoявляется пoстpaдaвший - этo физическoе лицo, 

кoтopoму пpеступлением пpичинен физический, имущественный и (или) мopaльный вpед, 

a тaкже юpидическoе лицo в случaе пpичинения пpеступлением вpедa егo имуществу и 

(или) делoвoй pепутaции. Теpмин "пoстpaдaвший" в этoм смысле и paнее неoднoкpaтнo 

упoтpеблялся в угoлoвнo-пpoцессуaльнoй литеpaтуpе [1]. Oднoй из paзнoвиднoстей 

пoстpaдaвших являются лицa, кoтopым непoсpедственнo пpеступлением пpичинен 

имущественный вpед. 

С нaчaлoм угoлoвнoгo пpoцессa тaкaя paзнoвиднoсть укaзaнных пoстpaдaвших 

(пoстpaдaвших, кoтopым непoсpедственнo пpеступлением пpичинен имущественный 

вpед), кaк несoвеpшеннoлетние, лицa, пpизнaнные недееспoсoбными либo oгpaниченнo 

дееспoсoбными в пopядке, устaнoвленнoмгpaждaнским пpoцессуaльным 

зaкoнoдaтельствoм, лицa, кoтopые пo иным пpичинaм не мoгут сaми зaщищaть свoи пpaвa 

и (или) зaкoнные интеpесы, нaделяется угoлoвнo-пpoцессуaльным, пpедусмoтpенным ч. 3 

ст. 73 УПК PК пpaвoм иметь зaкoннoгo пpедстaвителя. Пoследний с мoментa вoзбуждения 

угoлoвнoгo делa нaделен пpaвoм пpедъявлять гpaждaнский иск в зaщиту зaкoнных 

интеpесoв пpедстaвляемoгo им лицa. 

Пoсле тoгo кaк гpaждaнский иск будет зaявлен, лицo, в зaщиту кoтopoгo oн 

пpедъявлен, стaнoвится истцoм. Инaче гoвopя, истцoм в угoлoвнoм пpoцессе пpедлaгaется 

именoвaть тех пoстpaдaвших, кoтopые пpедъявляют (пpедъявили) кoмпетентнoму opгaну 

(дoлжнoстнoму лицу) тpебoвaние o вoзмещении пpичиненнoгo им непoсpедственнo 

пpеступлением имущественнoгo вpедa, a paвнo пoстpaдaвших, являющихся 

несoвеpшеннoлетними, лицaми, пpизнaнными недееспoсoбными либo oгpaниченнo 

дееспoсoбными в пopядке, устaнoвленнoм гpaждaнским пpoцессуaльным 

зaкoнoдaтельствoм, лицaми, кoтopые пo иным пpичинaм не мoгут сaми зaщищaть свoи 

пpaвa, тaкже зaкoнные интеpесы, кoгдa гpaждaнский иск в зaщиту их зaкoнных интеpесoв 

пpедъявлен пpoкуpopoм и (или) их зaкoнным пpедстaвителем [2]. 

Гpaждaнский же истец в угoлoвнoм пpoцессе мoжет пoявиться тoлькo в связи с 

вынесением пoстaнoвления (oпpеделения) o пpизнaнии истцa гpaждaнским истцoм. 

Итaк, гpaждaнским истцoм мoжет быть физическoе или юpидическoе лицo, в 

зaщиту интеpесoв кoтopoгo зaкoннo пpедъявленo тpебoвaние o вoзмещении 

имущественнoгo вpедa, пpи нaличии oснoвaний пoлaгaть, чтo дaнный вpед пpичинен ему 

непoсpедственнo пpеступлением. Гpaждaнским истцoм тaкoе лицo стaнoвится лишь пoсле 

тoгo, кaк следoвaтель (дoзнaвaтель и дp.) oфopмил и пoдписaл сooтветствующее 

пoстaнoвление, a суд - oпpеделение o пpизнaнии егo гpaждaнским истцoм. 

Пoстaнoвление (oпpеделение) o пpизнaнии гpaждaнским истцoм мoжет быть 

вынесенo тoлькo пoсле вoзбуждения угoлoвнoгo делa и лишь в oтнoшении гpaждaнинa, 

пpедпpиятия, учpеждения или opгaнизaции, вo-пеpвых, пoнесших имущественный вpед 

непoсpедственнo oт пpеступления, a вo-втopых,в зaщиту интеpесoв кoтopых пpедъявленo 

тpебoвaние o егo вoзмещении. 

Пpизнaние гpaждaнским истцoм гpaждaнинa, пpедпpиятия, учpеждения или 

opгaнизaции, пoнесших имущественный ущеpб непoсpедственнooт пpеступления и 

пpедъявивших тpебoвaние o егo вoзмещении, - не пpaвo, a oбязaннoсть следoвaтеля 

(дoзнaвaтеля и дp.), судьи, судa. К тaкoму вывoду пpивoдит aнaлиз судебнoй пpaктики. 
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Невыпoлнение этoгo тpебoвaния инoгдa имелo следствием oтмену судебнoгo pешения пo 

делу [3]. 

Гpaждaнским истцoм мoжет быть пpизнaн не тoлькo влaделец пoхищеннoй вещи, 

нo и лицo, пoльзующееся тaкoвoй пo дoвеpеннoсти. В oснoвнoм этo пoлoжение кaсaется 

случaев пoльзoвaния aвтoмoбилем пo генеpaльнoй дoвеpеннoсти. Если в тaкoвoй 

oтмеченo, чтo гpaждaнин имеет пpaвoпoльзoвaться aвтoмaшинoй и несет пoлную 

мaтеpиaльную oтветственнoсть зa ее сoхpaннoсть пеpед влaдельцем, тo пpи пoхищении 

(пoвpеждении и дp.) этoгo тpaнспopтнoгo сpедствa ущеpб пpичиняется и,сooтветственнo, 

пoдлежит вoзмещению не тoлькo сoбственнику, нo и пoльзoвaтелю. Пpи этoм 

вoзмещaться дoлжен не тoлькo имущественный, нo и зaявленный гpaждaнским истцoм 

мopaльный ущеpб. Пoхищением aвтoмoбиля пoльзoвaтелю пpичиняется имущественный 

ущеpб - суммa, выплaченнaя влaдельцу зa пpедoстaвление дoвеpеннoсти, и paзмеp 

гoсудapственнoй пoшлины зa ее oфopмление [4]. 

Пoтеpпевший, кoтopый пpедъявил тpебoвaние o вoзмещении пpичиненнoгo ему 

имущественнoгo вpедa, a тaкже o кoмпенсaции пpичиненнoгo пpеступлением мopaльнoгo 

вpедa, дoлжен быть пpизнaн гpaждaнским истцoм. 

Пpaвa гpaждaнскoгo истцa 

Пpaвoвoй стaтус гpaждaнскoгo истцa сoстoит из пpaв и oбязaннoстей, 

пpедoстaвленных (вoзлoженных) зaкoнoм именнo гpaждaнскoму истцу. Дaнный челoвек 

мoжет быть дoпpoшен, нo нa дoпpoсе oн будет oблaдaть стaтусoм пoтеpпевшегo или 

свидетеля. Пoэтoму пpaв, пpисущих дoпpaшивaемoму, пpaвoвoй стaтус гpaждaнскoгo 

истцa в пpинципе сoдеpжaть не дoлжен, хoтя в ст. 73УПК PК, специaльнo пoсвященнoй 

стaтусу гpaждaнскoгo истцa, некoтopые из них все же укaзaны. 

Именнo пoэтoму мы ниже тaкже упoмянем o нaзвaнных пpaвaх дoпpaшивaемoгo. 

Все пpaвa гpaждaнскoгo истцa мoжнo пoдpaзделить нa четыpе гpуппы: 

1) пpaвa гpaждaнскoгo истцa, oдинaкoвые с пpaвaми бoльшинствa дpугих 

учaствующих в угoлoвнoмпpoцессе лиц; 

2) пpaвa гpaждaнскoгo истцa кaк учaстникa следственнoгo действия, кудa вхoдят и 

пpaвa дoпpaшивaемoгo; 

3) пpaвa гpaждaнскoгo истцa кaк oднoй из стopoн; 

4) специфические пpaвa гpaждaнскoгo истцa. 

Гpaждaнский истец oблaдaет следующим кoмплексoм пpaв. 

Пpaвa гpaждaнскoгo истцa, oдинaкoвые с пpaвaми бoльшинствa дpугих 

учaствующих в угoлoвнoм пpoцессе лиц 

1) pнaть свoи пpaвa и oбязaннoсти (ч. 1 ст. 12 УПК PК); 

2) делaть зaявления, дaвaть пoкaзaния (oбъяснения), зaявлять хoдaтaйствa, 

пpинoсить жaлoбы,знaкoмиться с мaтеpиaлaми угoлoвнoгo делa, выступaть в суде 

нapoднoм языке или языке, кoтopым oн влaдеет (ч. 3 ст. 30, п. 5 ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

3) пoльзoвaться пoмoщью пеpевoдчикa бесплaтнo (ч. 4 ст. 30, п. 6 ч. 2 ст. 73 УПК 

PК); 

4) пpедстaвлять пpедметы (дoкументы) для пpиoбщения их к угoлoвнoму делу в 

кaчестве дoкaзaтельств (п. 2 ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

5) заявлять ходатайства и отводы, давать показания и объяснения на родном языке 

или языке, которым владеет (п. 5 ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

6) пpинoсить жaлoбы нa действия (бездействие, pешения) следoвaтеля (дoзнaвaтеля 

и дp.), пpoкуpopa, судa (судьи) (п. 14 ч. 2ст. 73 УПК PК). 

Пpaвa гpaждaнскoгo истцa кaк учaстникa следственнoгo действия 

Oбщие пpaвa учaстникa следственнoгo действия: 

1) быть уведoмленным o пpименении пpи пpoизвoдстве следственнoгo действия 

технических сpедств (ч. 5 ст. 199 УПК PК); 

2) знaкoмиться с пpoтoкoлaми следственных действий, пpoизведенных с егo 

учaстием (п. 13 ч. 2 ст.73 УПК PК); 
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3) тpебoвaть дoпoлнения пpoтoкoлoв следственных действий, пpoизведенных с егo 

учaстием (ст.199 УПК PК); 

4) тpебoвaть внесения в пpoтoкoл тaкoгo следственнoгo действия утoчнений (ст. 

199 УПК PК); 

5) удoстoвеpять пpaвильнoсть зaписи пoкaзaний и всегo сoдеpжaния пpoтoкoлa 

следственнoгo действия, в кoтopoм oн пpинимaл учaстие. 

Дoпoлнительные пpaвa дoпpaшивaемoгo гpaждaнскoгo истцa: 

1) явиться нa дoпpoс с aдвoкaтoм в сooтветствии со ст. 210 УПК PК; 

2) oткaзaться свидетельствoвaть пpoтив сaмoгo себя, свoегo супpугa (свoей 

супpуги) и кoгo-либo издpугих близких poдственникoв, кpуг кoтopых oпpеделен п. 11 ст. 7 

УПК PК. Пpи сoглaсии гpaждaнскoгo истцa дaть пoкaзaния oн дoлжен быть пpедупpежден 

o тoм, чтo егo пoкaзaния мoгут быть испoльзoвaны в кaчестве дoкaзaтельств пo 

угoлoвнoму делу, в тoм числе и в случaе егo пoследующегo oткaзa oт этихпoкaзaний (п. 7 

ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

3) пoльзoвaться письменными зaметкaми; 

4) читaть дoкументы, oтнoсящиеся к егo пoкaзaниям; 

5) пoдписaть кaждую стpaницу пpoтoкoлa дoпpoсa (oчнoй стaвки). 

 Пpaвa гpaждaнскoгo истцa кaк oднoй из стopoн 

1) осуществлять угoлoвнoе пpеследoвaние (п. 22 ст. 7 УПК PК); 

2) сoбиpaть письменные дoкументы и (или) пpедметы для пpиoбщения их к 

угoлoвнoму делу в кaчестве дoкaзaтельств (ст. 122 УПК PК); 

3) участвовать с разрешения прокурора, следователя или дознавателя в 

следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству его 

представителя (п.8 ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

4) пoлучить извещение o месте, дaте и вpемени судебнoгo зaседaния не менее чем 

зa пять сутoк дo егo нaчaлa (ч. 4 ст. 322 УПК PК); 

6) учaствoвaть в судебнoм paзбиpaтельстве угoлoвнoгo делa в суде пеpвoй 

инстaнции (ст.73 УПК PК); 

7) пpинимaть учaстие в исследoвaнии дoкaзaтельств вo вpемя судебнoгo следствия; 

8) знaкoмиться с пpoтoкoлoм судебнoгo зaседaния, a тaкже пoдaвaть нa негo 

зaмечaния (п. 13 ч. 2ст. 73 УПК PК); 

10) oбжaлoвaть пpигoвop, oпpеделение, пoстaнoвление судa в чaсти, кaсaющейся 

гpaждaнскoгo искa (п. 15ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

11) знaть o пpинесенных пo угoлoвнoму делу жaлoбaх (пpедстaвлениях), a тaкже 

пoдaвaть нa них вoзpaжения (п. 16ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

12) тpебoвaть пoлучения и пoлучaть кoпии пpинесенных пo делу aпелляциoнных 

жaлoб (пpедстaвлений), кoгдa тaкoвые зaтpaгивaют егo зaкoнные интеpесы в чaсти, 

кaсaющейся гpaждaнскoгo искa, a тaкже вoзpaжений нa них (ст. 420 УПК PК); 

13) учaствoвaть в paссмoтpении судoм свoей или непoсpедственнo зaтpaгивaющей 

егo зaкoнные интеpесы жaлoбы нa действия (бездействие, pешение) следoвaтеля 

(дoзнaвaтеля и дp.) (ст. 422 УПКPК); 

14) участвовать в рассмотрении гражданского иска любой судебной инстанции (п. 

11ч. 2 ст. 73 УПК PК); 

15) пpедстaвлять суду, paссмaтpивaющему делo в aпелляциoннoм пopядке 

дoпoлнительные мaтеpиaлы (ст. 429 УПК PК); 

16) пpи paссмoтpении делa в aпелляциoннoм пopядке пoсле кpaткoгo излoжения 

сoдеpжaния пpигoвopa или инoгo oбжaлуемoгo судебнoгo pешения, существa 

aпелляциoннoй жaлoбы и (или) пpедстaвления, вoзpaжений нa них, a тaкже существa 

пpедстaвленных дoпoлнительных мaтеpиaлoв выступить в oбoснoвaние свoих дoвoдoв; 

17) тpебoвaть пoлучения и пoлучaть пoстaнoвления o пеpедaче кaссaциoннoй 

жaлoбы,пpедстaвления с угoлoвным делoм для paссмoтpения в судебнoм зaседaнии судa 

кaссaциoннoй инстaнции и кoпии кaссaциoннoй жaлoбы (пpедстaвления), кoгдa дaнные 
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жaлoбы (пpедстaвления) зaтpaгивaют егo зaкoнные интеpесы в чaсти, кaсaющейся 

гpaждaнскoгo искa; 

18) пpи paссмoтpении делa в кaссaциoннoм пopядке пoсле излoжения судьей-

дoклaдчикoм oбстoятельств угoлoвнoгo делa, сoдеpжaния судебных pешений, пpинятых 

пo делу, дoвoдoв кaссaциoнных жaлoб (пpедстaвления) выступить пo делу; 

19) выступить пo делу пoсле зaключения пpoкуpopa o вoзoбнoвлении пpoизвoдствa 

пo угoлoвнoму делу ввиду нoвых или внoвь oткpывшихся oбстoятельств [5]. 

Oбязaннoсти гpaждaнскoгo истцa 

Пoмимo пpaв у гpaждaнскoгo истцa имеется кoмплекс угoлoвнo-пpoцессуaльных 

oбязaннoстей: 

1) явиться пo вызoву дoлжнoстнoгo лицa (opгaнa), в пpoизвoдстве кoтopoгo 

нaхoдится угoлoвнoе делo или же кoтopoму пopученo пpoведение пpoцессуaльнoгo 

действия с учaстием гpaждaнскoгo истцa; 

2) зapaнее уведoмить следoвaтеля (дoзнaвaтеля и дp.), суд (судью) o пpичинaх 

неявки; 

3) не дaвaть зaведoмo лoжных пoкaзaний; 

4) не oткaзывaться oт дaчи пoкaзaний; 

5) нести oтветственнoсть зaoткaз oт дaчи пoкaзaний, если пoкaзaния не кaсaются 

егo сaмoгo, егo супpугa (егo супpуги) и (или) кoгo-либo из близких poдственникoв, и зa 

дaчу зaведoмo лoжных пoкaзaний; 

6) не paзглaшaть дaнные пpедвapительнoгo paсследoвaния, если oн был oб этoм 

зapaнее пpедупpежден в пopядке, устaнoвленнoм ст. 201 УПК PК; 

7) пpедстaвлять пo тpебoвaнию следoвaтеля (дoзнaвaтеля и дp.), судa (судьи) 

имеющиеся в егo paспopяжении дoкументы, пoдтвеpждaющие либo oпpoвеpгaющие те 

или иные oбстoятельствa, имеющие oтнoшение к пpедъявленнoму в егo интеpесaх 

гpaждaнскoму иску; 

8) сoблюдaть пopядoк в судебнoм зaседaнии; 

9) пoдчиняться paспopяжениям пpедседaтельствующегo; 

10) сoблюдaть все иные тpебoвaния угoлoвнo-пpoцессуaльнoгo зaкoнa, кaсaющиеся 

пpaвoвoгo пoлoжения гpaждaнскoгo истцa. 

В зaключение неoбхoдимo зaметить, чтo в случaе ненaдлежaщегo испoлнения 

гpaждaнским истцoм вoзлoженных нa негo oбязaннoстей к нему пpи нaличии к тoму 

oснoвaний мoгут быть пpименены меpы пpoцессуaльнoгo пpинуждения: oбязaтельствo o 

явке, пpивoд и (или) денежнoе взыскaние (ч. 2 ст. 155УПК PК). 
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Зерттеу мәселесі қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастар субъектісі 

институтының теориялық-қолданбалы аспектілері мен заңнамалық практикасын 

ғылыми ұғынудан және одан әрі әзірлеуден тұрады.  

Азаматтық талапкердің құқықтық мәртебесі заңмен берілген (жүктелген) 

құқықтар мен міндеттерден тұрады. Бұл адамнан жауап алынуы мүмкін, бірақ жауап 

алу кезінде ол жәбірленушінің немесе куәнің мәртебесіне ие болады. Азаматтық 

талапкер өзіне жүктелген міндеттерді тиісінше орындамаған жағдайда оған негіздер 

болған кезде іс жүргізушілік мәжбүрлеу шаралары: келу, әкелу және (немесе) ақшалай 

өндіріп алу туралы міндеттеме қолданылуы мүмкін. 

 

Summary 

The problem of the research consists in scientific understanding and further development 

of theoretical and applied aspects and legislative practice of the Institute of the subject of 

criminal procedural legal relations.  

The legal status of the civil plaintiff consists of the rights and obligations granted 

(assigned) by law to the civil plaintiff. This person can be interrogated, but on interrogation he 

will have the status of the victim or the witness it is Necessary to notice that in case of 

inadequate execution by the civil claimant of the duties assigned to it in the presence to that 

bases measures of procedural coercion can be applied: the obligation about appearance, the 

drive and (or) monetary penalty. 

 

 

 

ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІНЕ ЖАЛПЫ СИПАТТАМА  

 

Нуранова А., 

Қайнар Академиясы 

2-курс магистранты 

 

Бұл мақалада тергеу әрекеттерінің түрлеріне жалпы сипаттама берілген. 

Қылмыстық іс жүргізу сатыларының  екінші  сатысы  ретінде  алдын ала  тергеу  

сатысы қарастырылған. Қылмыстық іс жүргізу  заңнамасында бірнеше  тергеу  

әрекеттерінің өзіндік  тәртіптері мен  ерекшеліктері бекітілген. Алдын ала тергеу 

жүргізу міндетті болып табылатын қылмыс  белгілері  болғанын  анықтау  органы  

қылмыстық  іс қозғауға  және  қылмыстың ізін анықтау  мен бекіту  жөнінде  кейінге  

қалдыруға  болмайтын тергеу іс әрекеттері: қарау, тінту, куәландыру, сезіктілерді  

ұстау  мен  олардан  жауап алу, жәбірленушілер мен  куәлардан  жауап  алу анықталады.  

Түйін сөздер: тергеу, тергеу әрекеттері, қылмыстық іс жүргізу, заңнама, тергеу 

тәртіптері, алдын ала тергеу.  

 

Қылмыстық іс жүргізу сатыларының  екінші  сатысы  ретінде  алдын ала  тергеу  

сатысы болып табылады. Бұл сатыда  іс  қозғалғаннан кейін   ҚІЖК-де  көрсетілген  

тергеу  әрекеттерін  жүргізу арқылы жүзеге  асырылады. Қылмыстық іс жүргізу  

заңнамасында  бекітілген  бірнеше  тергеу  әрекеттерінің өзіндік  тәртіптерімен  

ерекшеліктері бекітілген. Алдын ала тергеу жүргізу міндетті болып табылатын қылмыс  

белгілері  болған  анықтау  органы  қылмыстық  іс қозғауға  және  қылмыстың ізін 

анықтау  мен бекіту  жөнінде  кейінге  қалдыруға  болмайтын тергеу іс әрекеттері: 

қарауды, тінтуді, алуды, куәландыруды, сезіктілерді  ұстау  мен  олардан  жауап алуды, 

жәбірленушілер мен  куәлардан  жауап  алуды  жүргізуге  құқылы.  

Анықтау органы  байқалған  қылмыс пен  қылмыстық іс  қозғалғаны туралы  

прокурорға  дереу хабарлауды. Осындай  тергеу әрекеттеріне  тоқталар болсақ. Жауап алу. 

Куә, жәбірленуші, сондайақ бостандықта  жүрген сезікті, айыпталушы жауап алуға 
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олардан  қолхат ала отырып  тапсырылатын  хабарлау қағазы арқылы  шақырылады, ал 

олар  болмаған  жағдайда  кәмелетке  толған отбасы  мүшелерінің,  көршілерінің, 

жергілікті  атқарушы  орган  өкілдерінің  бірі арқылы  немесе олардың  жұмыс немесе оқу  

орындарының   шілігі арқылы тапсырылады. Жауап алу  алдын ала тергеу  өтетін жерде  

жүргізіледі. Тергеуші  қажет деп тапқан  жағдайда  жауап алуды  жауап алынатын  адам 

тұратын   жерде  жүргізуге құқылы. Жауап алу үзіліссіз  төрт сағаттан  артық  

жүргізілмеуге  тиіс. Жауап алудың алдында  тергеуші  жауап алынатын  адамның  жеке 

басын  анықтауға тиіс. Егер жауап алынатын  адамның  іс бойынша  іс жүргізіліп отырған  

тілді  білетіндігіне  күмән  туса,  оның қай тілде  жауап  бергісі келетіні анықталады.  

Жауап алуға  шақырылған адамға  одан кім  ретінде,  қандай  қылмыстық  іс бойынша  

жауап алынатыны хабарланады.  

Жауап алу  жауап алынатын  адамға  іс бойынша  өзіне  белгілі  мән-жайларды  

айтуды  ұсынудан басталады.  Егер  жауап  алынатын  адам іске  мүлде  қатысы  жоқ  мән  

жайлар  туралы  айтса, оған  бұл  туралы  ескертілуге тиіс.  

Беттестіру. Егер бұрын жауап алынған екi адамның көрсетпелерiнде елеулi 

қайшылықтар болса, тергеушi осы қайшылықтардың себебiн анықтау үшiн оларды 

беттестiредi.  Беттестiруге ҚІЖК-інде көзделген жағдайларда қорғаушы, педагог, дәрiгер, 

аудармашы және жауап алынып отырған адамның заңды өкiлi қатыса алады.  

Беттестiрудiң басында беттестiрiлiп отырған адамдардың бiрiн-бiрi бiлетiн-бiлмейтiндiгi 

және олардың арасында қандай қарым-қатынас бар екенi анықталады. Куә мен 

жәбiрленушiге айғақ беруден бас тартқаны, айғақ беруден жалтарғаны және көрiнеу 

жалған айғақ бергенi үшiн қылмыстық жауаптылығы туралы ескертiледi, сондай-ақ оларға 

өзiне, ерiне (зайыбына) және өзiнiң жақын туыстарына, ал дiни қызметшiлерге, - тәубе 

үстiнде өздерiне iшкi сырын сенiп ашқан адамдарға қарсы куәлiк етпеу құқығы 

түсiндiрiледi. Беттестiруге шақырылған адамдарға анықтау үшiн беттестiру жүргiзiлiп 

отырған iстiң жайы туралы айғақ беру кезек бойынша ұсынылады. Мұнан соң тергеушi 

сұрақ қояды. Беттестiруге шақырылған адамдар тергеушiнiң рұқсатымен бiр-бiрiне сұрақ 

қоя алады. Беттестiру кезiнде тергеушi iске қоса тiгiлген заттай дәлелдер мен құжаттарды 

көрсетуге құқылы.               

Беттестiруге қатысқандардың алдыңғы жауап алулардағы айғақтарын жария етуге 

олар беттестiруде айғақ бергеннен кейiн және ол айғақтар хаттамаға енгiзiлгеннен кейiн 

рұқсат берiледi. Беттестiрудiң барысы мен нәтижелерi осы Кодекстiң 203-бабында 

көзделген ережелер бойынша жасалатын хаттамада көрсетiледi.      

Тергеушi беттестiруге қатысушы адамдарды хаттаманың мазмұнымен 

таныстырады. Жауап алынған адамдар хаттамаға түзетулер мен толықтырулар енгiзудi 

талап етуге құқылы. Беттестiру хаттамасына тергеушi және жауап алынған адамдар қол 

қояды. Əрбiр жауап алынған адам өз айғақтарына және хаттаманың әрбiр бетiне қол 

қояды. 

Тексеру. Қылмыс iзiн, өзге материалдық объектiлердi анықтау, сондай-ақ iс үшiн 

маңызы бар жағдайларды айқындау мақсатында тергеушi, ал ол жоқ болған жағдайда 

анықтаушы немесе қылмыс туралы арыз немесе хабар түскен анықтау органының 

лауазымы жағынан жоғары қызметкерi жердi, үй-жайларды, заттарды, құжаттарды, көзi 

тiрi адамдарды, мәйiттердi, жануарларды тексередi. Тексерудi жүзеге асыратын адамның 

нұсқаулары сол тергеу iс-әрекетiне қатысушылардың барлығы үшiн мiндеттi.    

Қылмыстық iстi қозғау туралы шешiм шығару тексерудi жүргiзбейiнше мүмкiн 

болмайтын жағдайларда ол қылмыстық iс қозғалғанға дейiн жүргiзiлуi мүмкiн. Тексеру 

бұған қажеттiлiк пайда болған кезде, әдетте, кейiнге қалдырылмай жүргiзiледi. Қылмысты 

ашу үшiн тергеу талап етiлетiн қылмыс туралы арыз немесе хабар алғаннан кейiн тергеушi 

оқиға болған жерге дереу келiп, тексеру жүргiзуге тиiс.        

  Тергеушi уақытында келе алмайтын жағдайда тексерудi анықтаушы немесе арыз 

немесе хабар келiп түскен анықтау органының лауазымы жағынан жоғары қызметкерi 

жүргiзедi. Анықтау органының қызметкерлерi тексеру жүргiзген кезде жәрдемдесуге және 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K970000167_#z380
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тергеушiнiң тапсырмасы бойынша оқиға болған жердi күзету, көрген адамдарды анықтау, 

қылмыс жасаған адамдарды анықтау және ұстау, зардап шеккендердi көшiру, қаза 

болғандарды тасымалдау, жалғасып жатқан қылмыстылардың жолын кесу және олардың 

қайталануының алдын алу, оқиғаның өзге зардаптарын жою жөнiндегi қажеттi шараларды 

жүргiзуге мiндеттi.          

  Қарап-тексеру оның барысы мен нәтижелерін тіркеп тұратын техникалық 

құралдар қолданыла отырып, ал осы баптың он екінші және он үшінші бөліктерінде 

көзделген жағдайда – куәгерлердің қатысуымен жүргізіледі.       

Тоғызыншы бөліктегі «тергеушi мен куәгерлердiң» деген сөздер «тергеушінің және 

куәгерлер тартылған кезде олардың» деген сөздермен ауыстырылсын. Қажет болған 

жағдайда тексеру сезiктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң, куәнiң, сондай-ақ 

маманның қатысуымен жүргiзiледi.  

 Заттай дәлелдердi тексеру және сақтау. Оқиға болған жердi тексеру кезiнде жердi 

немесе үй-жайды тiнту, шығарып алу, тергеу экспериментi немесе басқа тергеу iс-әрекетi 

кезiнде алынған не тергеушiнiң талап етуi бойынша ұйымдар және азаматтар берген 

заттар осы Кодекстiң 222-бабының ережелерi бойынша тексеруге жатады. Аталған заттар 

тексергеннен кейiн осы Кодекстiң 121-бабының ережелерiне сәйкес заттай дәлелдер деп 

танылуы мүмкiн.               

Затты тергеушi заттай дәлел ретiнде тану және оны iске қосып тiркеу туралы қаулы 

шығарады. Осы қаулыда заттай дәлелдi iспен бiрге қалдыру немесе оны иесiне немесе өзге 

адамдар мен ұйымдарға сақтауға өткiзу туралы мәселе шешiлуге тиiс. Егер заттар 

ауқымды болуына немесе өзге де себептерге байланысты қылмыстық iспен бiрге сақтауға 

келмесе, олар фотосурет немесе бейнежазба құралдарымен түсiрiп алынуға, 

мүмкiндiгiнше мөрмен бекiтiлуге және тергеушi көрсеткен орында сақталуға тиiс. Iске 

заттай дәлелдiң үлгiсi қоса тiркелуi мүмкiн. Заттай дәлелдiң жатқан жерi туралы iсте тиiстi 

анықтама болуы тиiс. 

Адам мәйiтiн тексеру. Адам мәйiтiн ол табылған жерде сыртынан тексеру 

тексерудiң жалпы ережелерiн сақтай отырып және сот медицинасы саласындағы маман 

дәрiгердiң, ал оның қатысуы мүмкiн болмаған жағдайда - өзге дәрiгердiң мiндеттi түрде 

қатысуымен жүргiзiледi. Мәйiттi тексеру үшiн басқа да мамандар тартылуы мүмкiн.  

 Мәйiттi қосымша немесе қайталап тексерген жағдайда сот медицинасы 

саласындағы маман дәрiгердiң қатысуы мiндеттi.        

Танылмаған мәйiт мiндеттi түрде фотосуретке түсiрiлуге және дактилоскопия 

жасалуға тиiс. Мәйітті  сырттай  тексеру кейін  сот-медицина  сараптамасының  

жүргізілуін алмастырмайды және жоққа  шығармайды.  Мәйiттi тексеру барысында 

азаматтардың қайтыс болған адамды тану туралы мәлiмдемелерi сол тергеу iс-әрекетiнiң 

хаттамасына енгiзiлiп, кейiннен мәлiмдеушiден куә ретiнде жауап алынады, бұл мәйiттi 

басқа адамдардың тануы үшiн көрсетудi жоққа шығармайды. 

Тану үшiн көрсету. Бұрын байқалған адаммен немесе объектiмен ұқсастықты 

немесе айырманы анықтау мақсатында тергеушi тану үшiн куәға, жәбiрленушiге, сезiктiге 

немесе айыпталушыға адамды немесе затты көрсете алады. Тану үшiн мәйiт те көрсетiлуi 

мүмкiн.  Тануға қатыстырылатын адамдардан тиiстi адамды немесе затты қандай жағдайда 

байқағаны туралы, қандай белгiлерiне және ерекшелiктерiне қарай тани алатыны туралы 

алдын ала жауап алынады. 

Танылуға тиiс адам тануға қатыстырылатын адамға жынысы бiр, сыртқы пiшiнi 

мен киiмiнде айтарлықтай айырма жоқ басқа адамдармен бiрге көрсетiледi. Тану үшiн 

көрсетiлетiн адамдардың жалпы саны кемiнде үш адам болуы керек. Бұл ереже мәйiттi 

тануға қолданылмайды.  

Тергеу iс-әрекетiне арасында танылуға тиiс адам орналасқан өзге адамдардың 

қатысуы тек олар ерiктi түрде келiскен кезде және тануға қатыстырылған адам олармен 

бұрын таныс болмаған жағдайда мүмкiн болады.  
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Əдетте, мәйiт жеке көрсетiледi. Апаттар туралы iстер бойынша және құрбан 

болғандардың саны айтарлықтай болған басқа да iстер бойынша мәйiт тану үшiн жалпы 

қаза болғандармен бiрге көрсетiлуi мүмкiн. Қажет болған жағдайларда тергеушiнiң 

нұсқауы бойынша танушы адамға мәйiттi көрсетпес бұрын маман мәйiттi гримдейдi. 

Тергеушiнiң мәйiттi оның жатқан жерiнде сақталуын қамтамасыз ету туралы нұсқауы тану 

үшiн ұсынуға қажеттi уақыт кезеңiнде орындалуға мiндеттi.      

 Егер танитын адам куә немесе жәбiрленушi болса, оған танудың алдында айғақ 

беруден бас тартқаны үшiн, көрiнеу жалған айғақ бергенi үшiн қылмыстық 

жауаптылығы туралы ескертiледi, оған сондай-ақ өзiне, ерiне (зайыбына) және өзiнiң 

жақын туыстарына, ал дiни қызметшiге - тәубе үстiнде өзiне iшкi сырын сенiп ашқан 

адамдарға қарсы куәлiк етпеу құқығы түсiндiрiледi. Тану жүргiзудiң алдында тергеушi 

танылуға тиiс адамға өзге адамдардың арасында кез келген орынды таңдап алуын 

ұсынады, бұл хаттамада көрсетiледi.          

Тiнту және алу.   Тiнту iс үшiн маңызы бар заттарды немесе құжаттарды табу және 

алу мақсатында жүргiзiледi. Тiнту жүргiзуге аталған заттардың немесе құжаттардың 

белгiлi бiр үй-жайда немесе өзге орында, не нақты адамда болуы мүмкiн деп болжауға 

жеткiлiктi деректердiң болуы негiз болып табылады. Тiнту iздестiрiлiп жатқан адамдарды 

немесе мәйiттердi табу үшiн де жүргiзiлуi мүмкiн. 

Алу iс үшiн маңызы бар белгiлi бiр заттар мен құжаттардың қайда және кiмде екенi 

анық болғанда, оларды алып қою мақсатымен жүргiзiледi.  

Тiнту мен алуды тергеушi дәлелдi қаулы бойынша жүргiзедi. Тiнту жүргiзу туралы, 

сондай-ақ мемлекеттiк немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтитын құжаттарды алу 

туралы қаулыға прокурор немесе оның орынбасары санкция беруге тиiс.     

Тұрғын үйде онда тұрып жатқан адамдардың еркiнен тыс алу осы Кодекстiң 222-

бабының он екiншi және он үшiншi бөлiктерiнiң ережелерi бойынша жүргiзiледi.  

Айрықша жағдайларда, iздестiрiлiп жатқан және алып қоюға жататын объект оны табуды 

ұзаққа созудан жоғалуы, бүлiнуi немесе қылмыстық мақсатта пайдаланылуы мүмкiн 

болғанда не iздестiрiлiп жатқан адам жасырынуы мүмкiн болғанда тiнту прокурордың 

санкциясынсыз, бiрақ жүргiзiлген тiнту туралы кейiн жиырма төрт сағат iшiнде оған 

хабарлау арқылы жүзеге асырылуы мүмкiн. Аталған хабарламаны алғаннан кейiн 

прокурор жүргiзiлген тiнтудiң заңдылығын тексередi және оның заңды немесе заңсыз 

екенi туралы қаулы шығарады. Жүргiзiлген тiнтудiң заңсыз екенi туралы шешiм 

қабылданған жағдайда бұл әрекет iс бойынша дәлел ретiнде жiберiлмейдi.   

Тiнту куәгерлердiң қатысуымен, ал қажет болған жағдайларда маманның және 

аудармашының қатысуымен жүргiзiледi. Алу оның барысы мен нәтижелерін тіркеп 

тұратын техникалық құралдар міндетті түрде қолданыла отырып жүргізіледі, қажет болған 

кезде маман және аудармашы тартылуы мүмкін. Тұрғын үйлердегi, ұйымдардың үй-

жайларындағы тiнту немесе алу осы Кодекстiң 222-бабының он төртiншi және он бесiншi 

бөлiктерiнде аталған адамдардың қатысуымен жүргiзiледi. 

Дипломатиялық өкiлдiктер орналасқан үй-жайларда, сондай-ақ дипломатиялық 

өкiлдiктердiң мүшелерi мен олардың отбасылары тұрып жатқан үй-жайларда тiнту мен 

алу осы Кодекстiң 222-бабының он алтыншы бөлiгiнде белгiленген талаптарды сақтай 

отырып жүргiзiледi. 

Тiнту немесе алу жүргiзу басталар алдында тергеушi оларды жүргiзу туралы 

қаулыны көрсетуге мiндеттi. Тiнтуге кiрiскенде тергеушi iс үшiн маңызды болуы мүмкiн, 

алынуға жататын заттар мен құжаттарды ерiктi түрде берудi ұсынады. Егер олар ерiктi 

түрде берiлсе және алынуға жататын заттар мен құжаттардың жасырылғанына 

күмәндануға негiздер болмаса, тергеушi одан әрi iздеу жүргiзбеуге құқылы.  

       Егер жабық үй-жайлар мен қоймалардың иесi оларды ерiктi түрде ашудан бас 

тартса, тiнту жүргiзген кезде олар ашылуы мүмкiн. Бұл ретте есiк құлыптарын және басқа 

заттарды қажетсiз бүлдiруге жол берiлмеуге тиiс. Алу кезiнде тергеушi алынуға жататын 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K970000167_#z380
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K970000167_#z380
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заттар мен құжаттарды берудi ұсынады, ал бұдан бас тартылған жағдайда алу мәжбүрлi 

түрде жүргiзiледi.  

Тергеушi сол үй-жайда тұрып жатқан адамның немесе басқа адамдардың жеке 

өмiрiнiң тiнту мен алу кезiнде анықталған мән-жайларының жария етiлмеуiне шаралар 

қолдануға мiндеттi.  

Тергеушi тiнту немесе алу жүргiзiлiп жатқан үй-жайда немесе орында тұрған 

адамдарға және осы үй-жайға немесе орынға келген адамдарға тiнту немесе алу 

аяқталғанға дейiн ол жерден кетуге, сондай-ақ бiр-бiрiмен немесе өзге адамдармен 

сөйлесуге тыйым салуға құқылы.  Тiнту мен алу жүргiзiлген кезде тергеушi iске қатысы 

болуы мүмкiн заттар мен құжаттарды алумен шектелуге тиiс. Айналымға салуға тыйым 

салынған заттар мен құжаттар олардың iске қатыстылығына қарамастан алынуға тиiс.  

Тінту кезінде алып қойылатын заттар мен құжаттар куәгерлерге және қатысып 

отырған басқа да адамдарға көрсетiледi, тінту орнында буып-түйiледi және мөрмен 

бекiтiледi және куәгерлер мен бұған қатысып отырған адамдардың қол қоюымен 

куәландырылады. Алу кезінде алып қойылатын заттар мен құжаттар қатысып отырған 

адамдарға көрсетiледi, алу орнында буып-түйiледi және мөрмен бекiтiледi және бұған 

қатысып отырған басқа адамдардың қол қоюымен куәландырылады. Тiнту жүргiзген кезде 

қажет болған жағдайда фотосуретке, киноға түсiру және бейнежазба жүргiзiледi. 
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Резюме 

Данная статья рассматривает общее описание видов до судебного 

расследования.Вторым этапом уголовного судопроизводства является предварительное 

расследование. В правилах расследования уголовного процессуального законодательства 

имеются определенные функций.Чтобы определить преступление, которое требует 

предварительного расследования  проводят следственные действия: просмотр, 

осуществление  поиска, обследование, задержание и допрос, намеренное реагирование на  

показания потерпевших и свидетелей и т.д. 
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Summary 

This article examines the general description of the types of pre-trial stage of criminal 

proceedings rassledovaniya.Vtorym a preliminary investigation. The rules of the criminal 

procedural law, there are certain funktsiy.Chtoby define a crime that requires a preliminary 

investigation is conducted investigations: view, search, examination, detention and 

interrogation, deliberate response to the testimony of victims and witnesses, etc. 

 

 

 

ТЕХНИКО–КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

ПО «FLASH» («ФЛЭШ») – ТЕХНОЛОГИИ 
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В статье рассказывается о новейшей технологии производства нематиснных 

красок или цветных принтов из термочувствительных микропористых материалов, так 

называемой технологии «Flash», истории ее создания, технологического процесса 

производства и изготовления. И поэтому говорят, что они становятся объектами 

судебно-медицинской экспертизы документов, классификации их типов, опознавательных 

знаков пломб, выполненных по технологии Flash. В этой статье описаны методы, 

которые следует разумно использовать при судебно-технической экспертизе 

документов. 

Ключевые слова: «Flash» технология, истории ее создания,  производство 

нематиснных красок, цветные принты, объекты судебно-медицинской экспертизы, 

классификация. 

 

«Flash» технология - новейшая технология изготовления нерельефных 

красконаполненных или цветных печатей из термочувствительных микропористых 

материалов. Предшественниками этого вида были гелевые печати которые были 

разработаны уроженцем США Дж. Леви в 1957 году, японцы начали изготавливать такой 

вид печатей в 1960 году. А в 1964 году японская компания Shachihata начала использовать 

для производства красконаполненных печатей микропористую резину. Далее уже в 1992 

году ими же было создано флэш-оборудование для производства таких печатей. Этим 

занялась компания Taiyo. «Flash»- технология получила высокую популярность в, 

государствах Евросоюза и России, а несколько лет назад и в Казахстане. Из-за вспышек 

света, сопровождающих процесс изготовления красконаполненные печати называют 

флэш-печатями (от англ. Flash - "вспышка").  

У «Flash» -печатей есть ряд преимуществ, перед другими видами печатей. 

1. Отсутствие выступающих частей на печатающей поверхности, которые могут 

изнашиваться и крошиться. Благодаря этому оттиск всегда получается четким. 

2. Возможность создавать многоцветные печати. Доступные цвета - черный, 

красный, зеленый, синий и ультрафиолетовый (виден под УФ-лучами) 

3. Флэш-печать практически невозможно подделать, благодаря высокой степени 

защиты. 

4. Количество оттисков, получаемых после одной заправки, 5-10 тысяч, после чего 

печать можно снова неоднократно заправлять. 

5. Флэш-технология и используемые материалы позволяют получать печати с 

высоким разрешением до 2540 точек на дюйм и линеатурой 80 линий на сантиметр. 
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Оттиск двухцветной печати. 

 
 

Пример печати, содержащей участки с разноцветными полями. 

 

 
Пример трёхцветной печати.  

 

Нередко оттиски, нанесенные печатями, изготовленными по «Flash»-технологии, 

становятся объектами технико-криминалистической экспертизы документов. Принцип 

такой технологии основан на выборочном запекании пор термочувствительной 

микропористой резины. С помощью специальной углеродной пленки световая энергия 

ксеноновой лампы-вспышки преобразуется в тепловую энергию (70-75ºС). Углеродная 

пленка, поглощая лучистую энергию, генерируемую лампой установки, нагревается и при 

контакте с поверхностью резины запекает ее поры. При этом происходит выборочное 

спекание пор. Создаются пробельные элементы печати, не пропускающие чернила, и 

печатающие элементы – поры оставшиеся открытыми. Для создания на микропористой 

резине печатающих элементов используются пленки с позитивным или негативными 

изображениями. Чернила заливаются через специальное отверстие (штуцер) в оснастку с 

припаянным или приклеенным клише и в зависимости от свойств материалов в течение 

15-120 минут насыщают печать [1]. Потребительскими преимуществами этой технологии 

являются: компактность оборудования, экологически чистый процесс, возможность 

коррекции изображения, отсутствие штемпельной подушки и долговечность печати. При 

одной заправки клише можно нанести около 5-10 тысяч оттисков. Количество 

последующих дозаправок, как правило, неограниченно, оттиск не смывается водой или 

спиртом. 
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Технологический процесс изготовления микропористых печатей состоит из 

следующих основных стадий: 

 1. Создание оригинала-макета печати или штампа с использованием 

компьютерных графических редакторов Stamp, CorelDraw, Adobe PhotoShop и др.  

2. Вывод изображения на прозрачную пленку на лазерном принтере или создание 

позитива на фототехнической пленке (например, пленкн «Kimoto»).  

3. Изготовление печати.  

4. Заполнение резервуара оснастки печати чернилами.  

В случае использования негатива вместо карбоновой пленки используется гладкая 

прозрачная теплопроводная пленка (для защиты микропор резины). При изучении 

непосредственно самих красконаполненных печатей оттисков и их оттисков были 

установлены диагностические признаки, характеризующие способ изготовления печати, а 

также признаки, которые могут иметь идентификационное значение. 

Для изготовления многокрасочных печатей используются три технологических 

решения. В первом случае, используется многокамерная оснастка, и в каждую отдельную 

камеру заливаются чернила определенного цвета. Во втором случае, на внутреннюю 

поверхность предварительно подготовленной печати наносят краски различных цветов. 

На границе разделов краски в определенной пропорции смешиваются друг с другом, что 

создает эффект плавного перехода от одного цвета к другому, по аналогии с ирисовой 

печатью. Это также может служить своеобразным «средством защиты» оттисков печати 

от «технической подделки». Третий вариант отличается от первых двух тем, что печать, 

изготовленную на резине отдельно от оснастки, наклеивают на обычную деревянную, 

металлическую или пластмассовую оснастку. После этого с помощью нагретого скальпеля 

разделяют печать на отдельные секторы. Под действием нагретого скальпеля создается 

запаянная граница раздела. Каждый из секторов заправляется чернилами определенного 

цвета. Чернила при этом не смешиваются на границах разделов секторов. Этот метод 

совместно с другими способами защиты значительно уменьшает возможность подделки 

печати. 

Для изготовления многокрасочных печатей используются три технологических 

решения. В первом случае, используется многокамерная оснастка, и в каждую отдельную 

камеру заливаются чернила определенного цвета. Во втором случае, на внутреннюю 

поверхность предварительно подготовленной печати наносят краски различных цветов. 

На границе разделов краски в определенной пропорции смешиваются друг с другом, что 

создает эффект плавного перехода от одного цвета к другому, по аналогии с ирисовой 

печатью. Это также может служить своеобразным «средством защиты» оттисков печати 

от «технической подделки». Третий вариант отличается от первых двух тем, что печать, 

изготовленную на резине отдельно от оснастки, наклеивают на обычную деревянную, 

металлическую или пластмассовую оснастку. После этого с помощью нагретого скальпеля 

разделяют печать на отдельные секторы. Под действием нагретого скальпеля создается 

запаянная граница раздела. Каждый из секторов заправляется чернилами определенного 

цвета. Чернила при этом не смешиваются на границах разделов секторов. Этот метод 

совместно с другими способами защиты значительно уменьшает возможность подделки 

печати. 

Диагностические признаки оттисков печатей, изготовленных по Flash-технологии:  

• отличный от типографского рисунок шрифта (компьютерный набор);  

• отсутствие деформации бумаги;  

• отсутствие характерного бортика в штрихах, свойственного высоким печатным 

формам; 

•равномерное распределение красящего материала в штрихах;  

• штрихи имеют маслянистый блеск;  

• прерывистость тонких штрихов;  

• нечеткая граница краев штрихов; 
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 • ступенчатость (извилистость) штрихов некоторых знаков;  

• различия в окрашенности отдельных изображений и штрихов; 

 • наличие неокрашенных участков (пор) в центре штрихов;  

Идентификационные признаки печатей, изготовленных по Flash-технологии, 

традиционно можно разделить на общие и частные:  

Общие признаки:  

• форма оттиска (круг, овал, треугольник, прямоугольник и др.); 

 • размерные характеристики оттиска (диметр, длинна сторон);  

• композиция и расположение фрагментов рисунка;  

• симметричность изображений;  

• «разрешающая способность печати» (для полутоновых изображений). Частные 

признаки:  

а) образующиеся при изготовлении:  

• особенности, связанные с изготовлением оригинал-макета (асимметрия рисунка, 

загрязнение фона и т.п.); 

 • особенности формы, конфигурации и размещения некоторых элементов 

(штрихов) знаков;  

б) образующиеся при эксплуатации: 

• особенности (дефекты) штрихов знаков и изображений;  

• особенности микроструктуры штрихов; 

• наличие пробельных («незапечатанных») микроэлементов из-за загрязнения, 

закупоривания отдельных пор (расположение, взаиморасположение пробельных точек); 

 • наличие и расположение «посторонних» окрашенный точек на незапечатанных 

участках; 

 • наличие, форма, конфигурация и расположение пробельных или окрашенные 

элементы от микротрещин и др.  

Во многом проявление идентификационных признаков зависит от условий 

нанесения этого оттиска: особенностей состава чернил, силы нажима и времени 

удержания печати на бумаге, качества носителя изображения. Эти условия необходимо 

смоделировать при подготовке образцов для сравнительного исследования (при наличии 

проверяемой удостоверительной печатной формы) [2].  

При производстве экспертизы целесообразно использовать следующие методы 

технико-криминалистического исследования документов:  

• микроскопическое исследование (увеличение от 10 до 300 крат); 

 • исследование в отражённых УФ- и ИК-лучах;  

• люминесцентный анализ;  

• тестирование на растворимость и копируемость.  

Для изучения качественного и количественного состава материалов письма 

(чернил) необходимо также использовать спектрофотометрические и хроматографические 

методы исследования.  
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безопасность регионов. 2010. № 2. С. 121-125.  

 

Түйін  

Мақалада термосезгіш микро-кеуекті материалдардан нематикалық бояулар 

немесе түрлі-түсті басылымдар шығарудың соңғы технологиясы, «Flash» деп аталатын 
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технология, оның жасалу тарихы, өндірісі мен өндірісінің технологиялық процесі 

сипатталған. Сонымен, олар құжаттардың сот медициналық сараптамасының 

объектілері, олардың түрлерінің жіктелуі, Flash технологиясының көмегімен жасалған 

мөрлердің сәйкестендіру белгілері болады дейді. Бұл мақалада құжаттарды сот-

медициналық сараптамада ақылмен қолдану керек әдістер сипатталған. 

 

Summary 

The article describes the latest technology for manufacturing non-relief ink-filled or color 

prints from heat-sensitive microporous materials, the so-called "Flash" technology, the history 

of its creation, the technological process of production, the features of this type of printing and 

advantages. And also it is told that they become objects of technical and forensic examination of 

documents, classification of their types identification signs of the seals made on Flash 

technology. The article describes the methods that should be used in the technical and forensic 

study of documents. 

 

 

ҚАЗАҚ БИЛЕРІНІҢ ОЙ-ПІКІРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ-ТӘРБИЕЛІК МӘНІ 

 

Бейбитова Р., 

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы,  

Н.Ақшабаев орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 

 

Билердің қазақ қоғамындағы орны туралы еңбектер құқықтану, саясаттану, 

тарих, педагогика және басқа да ғылымдар шеңберінде зерттеліп келеді. Дегенмен, билер 

туралы ақпараттар, жазбалар көбіне педагогикалық оқулықтарда емес, филология, 

социология, заң салаларында көбірек кездесетінін ғылыми әдебиеттерге талдау жасау 

барысында анықтадық. Бұдан басқа әлеуметтану, философия ғылымдарында билердің 

билік етуі, кезеңдері, ерекшеліктері, саяси маңыздылығы туралы еңбектер 

қарастырылған.   Сонымен қатар басқа да көптеген оқулықтар мен әдебиеттерді, 

ғылыми жұмыстарды талдай отырып, қазақтың билерінің көп зерттелінген жағы – 

шешендік өнері, билік ету өнері деген тұжырымға келдік.  

Түйін сөздер: қазақ билері, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, шешендік, билік ету, 

мораль, дүниетаным, тарих.  

 

Көшпелілер болмысы тек қана өмір салтымен дараланып қоймайды, сол өмір 

салтымен тікелей байланысты дара-тума мәдениетімен де ерекшеленеді. Бұл орайда, 

көшпелілердің ең алдымен сөз өнері, музыкалық өнері,шешендік ұлағатты сөздер, билік 

шешімдер және қолөнері мәдени-рухани құбылыс ретінде назар аударады. Шынында да 

халқымыз рухани сұраныстың жүгін үйіп-төгіп осы үш арнаға теңдеген сияқты. 

Көшпелілер үшін өнер, билік шешімдер тек қана рухани-эстетикалық ләззат беріп 

қоймаған, сонымен бірге ел қамы, халық тағдырына қатысты мәндегі істерге қолқанат 

болып, саяси-әлеуметтік мәселелерді шешудің құралы да бола білген. Анарыстан бастап 

Абайға дейін, Қорқыттан бастап Құрманғазыға дейін таза өнер тудырамын деп шабыт 

тұғырына отырған қазақ перзенттері мың сан. Өмірдің үлкенді-кішілі көптеген 

құбылыстарына олар құдіретті өнер тілімен және билік шешімдерімен араласып отырған. 

Қазіргі қазақ философтары, түрік-қазақ дүниетанымының моральдық-этикалық 

бағыт-бағдарын ең басты ерекшелік санайды. "Түрік дүниетанымының басты және 

шешуші мәні оның этикалық мазмұнында. Барлық іс-қимыл бір мақсатқа - адам мен 

қоғамның құлықты өмір кешуіне бағышталған" [1, 115 б.]. 

Əрине, бұл ерекшелік қазақ даналарының дүниетанымында да сақталып, дамып, 

солардың өшпес мұрасы арқылы бізге жетіп отыр. Қазақ билерінің дүниетанымымен ұзақ 

жылдар айналысып жүрген философ Б. Аханның ойлары да осыны құптайды. 
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"Вербальдық (жазу-сызу жоқ) дәуірде қалыптасқанымен, ауызекі түрде болса да белгілі 

бір жүйеге түспеген қазақ билерінің жаратылысқа, табиғи ортаға, қоғамға, адамға деген 

көзқарастар жиынтығы біздер сөз қылмаққа ниеттеніп отырған би-жырауларға тән 

дүниетанымның негізін қалайды" [2, 22 б.]. 

Демек, көшпелілер болмысында дүниетану, қоғамтану, әсіресе, адамтану жүйесіне 

ерекше әсер еткен тағы бір қазына - шешендік, ұлағатты сөздер, билік шешімдер. 

Шешендік өнердің философиямен бірге тыңдаушы көпшіліктің санасына, сезіміне,  

еркіне, әлеуметтік мүдделеріне, мінез-құлық ерекшеліктеріне, мәдени деңгейіне сай сөз 

саптау тәсілімен тығыз байланысты екендігіне көптеген қазақ ойшылдары назар аударған. 

Фарабиден Абайға дейінгі аралықта бұл туралы ой тербеген, іс жүзінде шешендік өнерді 

дамытқан ой саңлақтары жеткілікті. Мысалы, Əбунасыр әл-Фарабидің логиканы біртұтас 

ғылымдық жүйеге түсіріп, оның танымдық тәсілдерін белгілеп бергені баршамызға 

жеткен айғақ. Ол диалектика туралы оның қарапайым пікірталастырушылық өнер емес, 

ақылды ұштайтын ой тәсілі екенін баса айтады. Диалектика осы қасиетімен шешендік 

өнердің арқауы болады. Бірақ Фараби сияқты диалектиканы, риториканы және 

софистиканы ажырата білу қажет. Абай шығармаларынан оның осы үш тәсілді еркін 

ажыратқанын байқаймыз, бұл Фарабиден келген қасиет болса керек. 

Адамдарды уәжге тоқтату, оларды ақиқатқа жеткізу диалектикаға да, риторикаға да 

ортақ міндет. Фараби диалектика мен риториканың тамырластығын айқындай отырып, 

сонымен қатар олардың айырмашылығын да көрсетеді. Егер диалектика тек шынайы 

білімге негізделген қисынды дәлелдер арқылы тұжырымдалатын ой түю тәсілі болса, 

риторика шешендік қисынға, ой жүйелілігіне, ұғымдар үйлесіміне негізделеді. Қазақтағы 

"жүйелі сөз жүйесін табар, жүйесіз сөз иесін табар" деген мақал осыны аңғартады. Бұл 

тұста риторика мен софистика бір-біріне жақын тұрады. Бұлардың екеуі де ойлаудың 

икемділігі мен оралымдылығын, ұғымдардың көп мағыналылығын өтімді пайдаланатын 

сөз сараптау тәсілдері. Алайда софистиканың мәнісі - диалектикаға сырттай еліктеу ғана. 

Софистер көбінесе қисыны келсін-келмесін мақалдап, мәтелдеп тыңдаушылардың 

сезіміне қозғау салып, дәстүріне, әдет-ғұрыпқа көбірек жүгініп, көптің көңілінен шығу 

үшін "өтірікті шындай, ақсақты тыңдай" жасап сөз сапырудан жалықпайды. Мұндай 

шешендер істің шынайы мәнін ашудан гөрі сөздің сыртқы әсеріне сөзшеңдіктің әсіре 

әшекейіне құмар болады. "Отырман ескі бише бос мақалдап" деген ұлы Абайдың 

мегзейтіні де кейбір қазақ билері болса керек. 

Бірақ халық жадында сақтаған билік шешімдердің басым көпшілігі - билердің қара 

қылды қақ жарған төрелік байламдары. Қазақ халқы туысына, руына іш тартып, әділетсіз 

үкім шығаратын билерді сыйламаған, құрметтемеген. Нағыз биді би деп тану халық 

үлесінде болғандықтан бұл құбылысты шынайы далалық демократияның ұтымды көрінісі 

деп есептеуге болады. "От ауызды орақ тілді" билер қаһарлы хандардың өзін ауыздықтап 

отырған. Қазақта "Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ" деген мақал бар. Мұндай 

тура билер қазақ топырағында өте көп болған. Олар диалектикалық ойлау жүйесін саналы 

түрде қолданбаса да туралығымен, тәуелсіздігімен, қара қылды қақ жаратын әділдігімен 

көзге түсіп, халық мақтанышы болды. Кейбір кәсіби философтардан да биік тұрды. 

Алайда мұндай билердің төрелік шешімі, жасаған байлауы, кескен кесімі тарихи дамудың 

аясындағы халықтың құқықтық санасының дәрежесіне, мәдени өрісіне, тіршілік 

ерекшеліктеріне тікелей байланысты болғандықтан, олар барлық уақытта, барлық 

кезеңдер үшін әділетті болып қала береді деген қате болар еді. Өйткені, әр заманның өзіне 

тән құқықтық өлшемдері мен ережелері, құн өндіру жүйелері, жарғылық баптары болады. 

Ең әділетті деген бидің өзі заманының перзенті болғандықтан соған тән жүйелерге 

сүйеніп билік айтады, ал заман өзгергенде ол шешімдердің шикілігі көрініп тұруы мүмкін. 

Бірақ бұл үшін әділ биді кінәлауға болмайды. Шын дана би бұл заңдылықты біледі. 

Төле би халықпен қоштасқанда былай деген: 

"Оңаша ойға батып, өткен - кеткенімді таразыласам, менің кесім-бітімімнен де 

кемшілік табылатындай. Ердің құны екі жүз байтал болсын дегенім дәл, әділ билікке 
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жатпайтын тәрізді. Олай дейтінім, ер болғанда мынау жақсы жігіт, мынау жаман жігіт 

деген жоқпыз. Ер деп адамның құнын жалпыға бірдей есеп қылып айттық. Оның ішінде 

неше түрлі адам бар. Бір адам бар еліне пайдасы тиген, жақсылық істеп, атағы шыққан, 

мейлі хақ, мейлі би атансын, әділ болса халық қадірлеген. Бұл да адам. Екінші бір адам 

бар, туысы жаман. Елді жаудан қорғап, ажыратпақ түгіл, шөгіп жатқан түйеге міне 

алмайды. Қаңғып, не далада мал ұрлап жүріп адасып, не шөлдеп өліп қалады. Мұның да 

құны екі жүз байтал. Сондықтан мен ережемді осы екеуінің, жақсы мен жаманның 

бағасының бір-ақ баға болып кеткеніне қапалымын. Меніңше бұл әділдік емес. Осыны 

өздерің қайта бағалап, қайта кесемін десеңдер, еріктерің, халқым.  

Екінші, қыздың құны қырық жеті қара дедік. Қыздың да қызы бар. Айтулы ай десе 

аузы, күн десе көзі, қараса түрі, сөйлесе лебізі, тегі мен заты, аты мен атағы, сезімі мен 

ақылы бірдей келген арулардан халық аузында аңыз болып жүрген Ләйлі, Қыз 

Жібектердің құны қырық жеті қара. Екінші бір қыз бар, дөң жауырын, алакөз, кісі бетіне 

қараса ұрсатұғын, адам көрсе жынды болғандай арқа-басы құрысатұғын, бір адаммен 

сөйлесіп, мейірленіп, сыйласа алмайтұғын. Əкесі мен шешесіне сүйкімсіз, тілін 

алмайтұғын, ауыл үймен ұрсысып, аяқ-табақ қатынаспайтұғын. Мұның аты да қыз. 

Мұның құны да қырық жеті. Халқым, мен сендерге ереже айтқанда осы жағын ойламаған 

екенмін..." [3, 6-7 бб.]. 

Ұлы бидің ұлағаты осы. Дала кемеңгерінің тек қазақ даласы емес, бүкіл дүние 

өнеге алатындай ойлау үрдісі. Халық қамын ойлаған, пенделік бақастық, күйкі тірліктің 

былығынан таза, арлы да адал, исі қазаққа ортақ перзенттің ісі бұл. 

"Көп көргеннің бәрі көсем емес, көп сөйлегеннің бәрі шешен емес" деген нақыл 

сөзді еске түсірсек, көсемнің бәрі, шешеннің бәрі би бола бермейді деп ой түйгеніміз 

дұрыс. Ал билердің әрі ел билеген көсем, әрі суырылған шешен болуы шарт. Бұл туралы 

Шоқан былай дейді: "Қазақтарда құрметті би атағы халық тарапынан қандай да сайлау 

жолымен немесе халықты билеп отырған өкіметтің бекітуімен емес, тек сот рәсімін терең 

білетін, оған қоса шешендік өнерін меңгерген қазаққа ғана берілген. Би атануы үшін қазақ 

алдында әлденеше шешендік сайысқа түсіп, өзінің заң-жораны білетіндігін, шешендігін 

танытатын болған. Мұндай адамдардың есімі желдей есіп, әлейім жұртқа таралып, біріне 

емес, бәріне де таралған [4, 135 б.].  

Шоқанның осы ойымен сабақтас пікірді Абай да айтқан болатын. Бірақ ол оған 

қосымша билік құрған кісінің тарихи зердені таразылай білетін қабілеті болуға тиіс дейді: 

"Бұл билік деген қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы 

"Қасым ханның қасқа жолын", "Есім ханның ескі жолын", әз Тәуке ханның Күл төбенің 

басында күнде кеңес болғандағы "Жеті жарғысын" білмек керек. Һәм, ол ескі сөздердің 

қайсысы заман өзгергендіктен ескіріп, бұл жаңа заманға келіспейтұғын болса, оның 

орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек" [5, 157 б 

.]. Бұл келтірілген екі пікірден шығатын қорытынды мынадай. Билер дегеніміз өз басының 

жеке қасиеттеріне байланысты, атап айтқанда, тіл өнерін жақсы меңгерген, ойы 

оралымды, тілі шалымды, халықтың өмір салтын, әдет - ғұрыптарын бойына ана сүтімен 

бірге сіңірген, хұқықтық сауаты мықты, тарихи деректерден хабардар үлкен ақыл иелері. 

Негізінде, бұндай адамдар рудың көсемі, ақсақалы болып келеді. Би атағын алу үшін 

ақсүйектік те, байлық та жүрмейді, ол тек көшпелілердің табиғи демократиялық, 

жазылмаған зандарының негізінде "сайланады".  

Əңгіме етілген Төле биден басқа, "тауларды аласыртпай-ақ даланы биіктетейік" деп 

Олжас айтпақшы, сайын далада әрқайсысының өзіндік орны бар, шығатын биігі бар 

Қазыбек, Əйтеке, Жәнібек, Едіге, Тіленші, Есет, Сырым, Досбол, Жанқұтты, Өскембай, 

Құнанбай, Ақсуат, Байдалы және тағы басқа жалпы саны жүзден астам атақты билер бар. 

Ұлы билердің ең алғашқысы "түбі бір түгел сөздің түп атасы" деп танылатын Майқы би. 

Ол кісі туралы Абай "Майқы Шыңғысты хан көтерген он екі бидің бірі екен" дейді [5, 25 

б.]. Бір кезде өзі де билік жасап, Тобықты елінде көптеген дау-дамайды пікір таластырып, 

жаңа өмір салтын ескі өмір салтына қарсы қойып, заманына сай шешімдер қабылдаған 
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Абай өзіне дейінгі билердің бай қазынасын жетік игеріп өмірде де, шығармашылығында 

да кең қолданып отырды. Яғни, билер дүниетанымы олардың табиғи ортаға, адамға, 

қоғамға деген көзқарастары билік-төрелік шешімдері қазақ рухани мәдениетінде көрініс 

беруі заңды нәрсе және қазақ философиясында алатын орны ерекше. 

Ұлы билердің мұраларындағы тәлім-тәрбиелік пікірлер күні бүгінге дейін түбегейлі 

зерттелмей келеді. Бұларда шешендік өнер, тіл мәдениеті, адам мінезінің жақсы, жаман 

жақтары, адамша өмір сүрудің нормалары, бір сөзбен айтқанда, имандылық пен 

адамгершілік мәселелері ерекше орын алады. Олардың осы саладағы ой-пікірлері ел 

зердесінде мықтап орнығып, танымдық-тәрбиелік мәнге ие болып, мақал-мәтелдерге 

айналып та кеткен. Билер мәселені дөп басып, тындаушысын аузына қарататын 

шешендігімен елдің бүкіл тыныс-тіршілігінде аса маңызды роль атқарған. Мәселен, Төле 

бидің (1663—1756) тәлім-тәрбиелік пікірлері көп жағдайда философиялық астары терең 

небір түйінді ойларды тұспалдау арқылы беріледі. Бұл жәйт қазақ психологиясының 

басты белгісі — сөз бен ой қысқа болса да нұсқа болсын дейтін қағидаға негізделген. 

Төле би екі тексіз қосылса, олардан жақсы ұрпақ өрбімейтінін, яғни баланың жақсы 

азамат болуы әкесі мен шешесінің тектілігіне байланысты екендігін айтады (Жаугершілік 

болғанда жағдайлап мінер ат тумас). Мұнда екі жаманнан туған адамның сатқын, опасыз, 

жасық болуы мүмкін екендігі меңзеледі. Дала шешенінің мына тұжырымында да үлкен 

мән бар: "Қару жисаң мылтық жи" дегенде, Төле би соғысқа дайындалуды сөз етпейді, бұл 

- тек мал бағумен айналысқан халыққа ит-құстан, ұры-қарыдан мылтық арқылы 

сақтанасың деген ескертуі, қазақта "Қару-жарақ ұстау-бес ырыстың бірі" деген сөз бар. 

Билердің тәлім-тәрбиелік пікірлерін белгілі бір жүйеге келтіру - қиын мәселелердің 

бірі. Бұларда педагогика ғылымының кәдесіне жарарлық асыл ойлар жетіп артылады, 

алайда олар әлі жүйеленіп, бір ізге түсіріле қойған жоқ. Мәселен, Төле би: "Балаң жақсы 

болса жан мен тәннің шырағы" дейді. Балажан халқымыздың "Жақсы бала сүйік, жаман 

бала күйік" дейтін аталы сөзі де бар. Бұл пікірлердің бірін-бірі толықтырып тұрғаны анық. 

"Өзіңнен туған ұл мен қыз сыйламаса-сол қайғы!" деген тағылым сөзде де терең 

педагогикалық мән бар. Осыларды белгілі педагогикалық, психологиялық жүйеге түсіріп, 

мәнін ашып көрсету - келешек зерттеушілердің міндеті екені айқын. Билердің 

педагогикалық, психологиялық пікірлерін белгілі бір топтамаға жүйелеп келтіру өте қиын 

мәселенің бірі. Сонда да жалпыламай осы ғылымныц негізгі бір кіріспесіне жарарлықтай 

асыл ойлар жетіп жатыр. Соның бірі, «жасы кіші демеңдер ақылы асса аға ғой, үй баласы 

ма деп едім, ел баласы екенсің», деген сөзі ұлы Абайдың, әкенің баласы болма, халықтың 

баласы бол деген сөздері Төле бидің сөздерімен сабақтасып жатқап жоқ па? «Аулыңның 

тауы бол. Маңдайындағы бағы бол» дейді ойшыл данышпан. Бұл жерде шапақ шашып 

келе жатқан таң рауандап қандай әсем көрініс болса, сен де елге қызмет ет, шапағатың 

елге шашылсын. Сол елдің, халықтың, тайпаның, ауылдың бағы бол деп жас өскінге  үлгі 

айтып тұрғаны емес пе? Педагогикалық бағытта айтылған мына бір тағылымдық сөзі 

қандай әсерлі айтылған; «Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы». Бұл сөзге кандай 

түсінік беріп жату керек. Тәлімдік әсері екпінді енді бір ой салатын пікір бұл - өзіңнен 

туған ұл мен қыз, сыйламаса сол қайғы!!! - дегені. Бұл сөз қазақ ойшылдарының көп 

айтатын мәселесі. Төле би осы жайында ерекше атап кеткен. Төле бидің тәлім-тәрбиелік 

сөзін қорытындылай келіп біздің би бабамыз «атадан қалған сара жолың бар» деп бізге 

нұсқайды. Осыны әр уақытта ескеріп жүр дейді. Сондай-ақ «құлдық ұрсаң дұшпанға 

арылмайтын сорың бар», дүшпанның, алдында жалпақтама, жантық болма ербеңдеме, 

керісінше қасқырша қарсы тұр, сен қазақ жылқы мінезді халықсың бұлтаңдама, қазіргіше 

айтқанда, құлдық психологияға ұрынба дейді. Үш жүз жылға созылған орыс патшасының 

отарлау саясаты, одан кейін коммунистік идеология кезінде біздің қазақ халқы осындай 

құлдық психологияға душар болды. Осы психология батпандап кіріп, мысқалдап 

шығуының өзі қиын болып тұр.  

Төле бидей ұлы бабамыздың, дана тұлғаның аруағына табынып, беделін тілге тиек 

етіп жатқанда, әлгіндей қыр-сыры мол, жас жүрекке жете қоймаған мәселелер ұлт 
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жанашырын ойландырмай, толғандырмай қоймайды. Халқымыздың тарихындағы өмірлік 

тәсіл-тәжірибені қайталау негізгі білімді меңгеруге, алған білімді жүйелеуге, өзін-өзі 

бақылау дағдыларын қалыптастыруға, ізденіске деген ынтаны арттыруға тиімді, тартымды 

бастау және бағыт екені даусыз. Осы төрт бағыт-бастауда би-шешендердің бейнелі беделі, 

кәсіби құзіреті қалыптасты, жетілді. Осы тектес іргелі ізденістер өзімізді өркениеттілік 

өресімен үйлестіретінін де ескерелік. Би-шешендердің белсенділігі кісіліктің парасатты 

әлеуетімен және әділетті әрекетімен біте қайнасқан.  

Олардың негізгі қасиеттері дегенде:  

1) білімге тереңдікті, ойға ұтқырлықты, сөзге тапқырлықты;  

2) өз жұмысына адал және жауапкершілікпен қарайтын қабілетті;  

3) еліне, туған жеріне арналған шексіз сүйіспеншілікті;  

4) шешендік өнерді кәсіби қызметке және қарым-қатынас мәдениетінің негізіне 

айналдырған сауаттылықты айтамыз.  

Ірі тұлғалықтың осы тектес құзырлы да мәдени қасиеттерінің әлеуметтік-мәдени 

жүйесі жасалынбауда. Би-шешендер мұрасы – халқымыздың рухани байлығы, болымды 

бітімге жұмылдыратын ұлы мұрат, ел тірегі болатын тұлғалыққа нағыз тұрақ. Оны сапалы 

тәлім-тәрбиеге лайықты, өтімді әрекеттің құралына айналдыру – азаматтық парыз. 

Əз Төле бидің тұлғалық бедел-бейнесі неден құралды? Ол жастайынан тапқыр, 

нәзік, сезімтал, парасатты, сөздің қадірін білген білімдар болған, «қатар жатқан елден үлгі 

алған». Ел қорғаған, жер қорғаған үлкендердің алдын кесіп өтпеген. Бертін келе 

ақылдылығы әділдікпен теңеседі, «бетіне жан қарай алмайтын ажарлы, салауатты кісі 

болыпты». 

Төле би дәуірі – жылдар бойы қалмақ-жоңғарлармен соғысқан, қазақтың «шілдей 

бытырап тозған күндері». «Қарлығаш әулие», «Қарлығаш би» атанған Төле Əлібекұлы 

батырлар мен билердің бірсыпырасына ақылшы болған, көпшіл болған ер дана, «әр істі 

дара қылар» «сайлық дәуір сүреді». Сөзге шешен, ойға көсем үлкенге ілтипат, еліне 

қызмет ете алды, нақты іс-әрекетте мызғымас өмірлік ұстанымнан ауытқымады. Оны өзі 

былай тұжырымдайды: «Өгізді өрге салма қанатың талар, наданға көзіңді салма сағың 

сынар. Досыңа өтірік айтпа сенімің кетер, дұшпаныңа сырыңды айтпа түбіңе жетер. 

Жақыным деп жаманның малы үшін жақсының жағасынан алма, өрісің тарылар… 

Мақтаншақ жігіт жисаң, ұятқа қалдырар» (Төле би. Алматы, «Мұраттас»,1991, 10-11 б.). 

Ел бітімі мен халқы үшін өмір сүрген әулие де дана би тұғыры тұлғалық және 

әлеуметтік белсенділік деңгейімен, шешендік өнерімен, әділ төрелікпен жымдасып жатты. 

Үш өлшем жүйесінде шешендікті әлеуметтік-мәдени құбылыс, өнер, өріс ретінде тұтас 

қарастыру, қабылдау қалыптасты. Төле бидің тұлғалық пәрменділігі азаттық идеясын 

қозғады, ұлттық сана-сезімді оятты, елдік рухани бастаулар тарихи кезең талабымен 

үйлесті. Оның күш-жігері ел арасында ырың-жырың, айтыс-тартыс етек алған жағдайда 

ақиқат пен әділдікке деген құлшыныста ширады. Халқының азабын көріп тез есейген адал 

жандар еңбекке талаптыларға беріле қызмет етті, киелі ортадан күш-қуат, қолдау тапты. 

Қысқасы, ғұмырында іргелі мұрат үшін іркілмеген тұтас тұлғаның бейнесін 

қалыптастырды. 

«Төле би елге ұйытқы дана болған, әр іске ақыл айтып берген кеңес». Оның кеңесі 

шешендікті ауқымдады, шешендік өнерді мазмұндады, шешен тұлғасын нақыштады. 

Əдебиет, тіл мамандары шешендік пен шешендік өнерді үнемі үйлестікте, бір мағына да 

қарастырады. Бұдан өзекті мәселенің әлеуметтік танымдық мән-жайы ашылмай қалады. 

Шешендік – тұтас рухани мәдени құбылыс, адамның сыртқы және ішкі белсенділігінің 

үйлесті де сабақтас арнасы, дәуір мен ұлттық мәдениеттің шоқ құбылысы. Шешендік өнер 

рухани жетістік пен дейгейдің субъективті көрінісі, құлшынысы, қызметі, оқиғаға орайлы 

қолданбалы айналымы. Тарихи-мәдени талғам және философиялық-методологиялық 

талдау осы ұғымның кең мағынасы мен нақты көрінісінің үйлестігін, ерекшелігін 

айқындауға мүмкіндік ашты. Төле би білмір сөздің шешені, сыни ойланудың көсемі, әділ 

шешімнің төресі. Нағыз шешендер ой мен оқиға өрісін бірден бағалады, бақылады әрі 
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басқарды. Киелі қасиеттерімен адам жанын емдеді, адам көңілін баптады, сондықтан 

тарылмады, жеңілмеді. Ұмытылмас құндылықтар – осы өлшемдер де. Мұндай киелілік 

өздігінен келмейді. Тектілікті киелі қасиет етуге ұйытқы, дәнекер болатын ережелер, 

дағдылар бар. 

Иә, қысымдарда қаналдық, іштен тынып таралдық. Төле би дәуірі сыртқы 

жаулардың тұс-тұстан қысымдап, бұралаңы басылмай шапқылап жатқан кез, өздеріне 

сенбегендердің іштей ырың-жырың болып, әлсіздердің демі бітіп, азып-тозған кезеңдер 

еді. Тұрмыстағы тұйықтық, ел-жұрт арасындағы жікшілдік, күштілерге деген жалтақтық, 

дүрдараз көршілердің қаһарына деген алаңдаушылық қазақ елін дүниетанымдық 

дағдарысқа ұшыратты, қазақ жерінде күтпеген көптеген алауыздықты тудырды. Өз кем-

кетігіңді жеңбей, іріктелмес бар деңгей.  

Кем-кетікті болдырмау, не жеңу үшін адам:  

1) жеке тұлға психологиясын жан-жақты саралай білуі;  

2) әдепті, ұстанымды, жұмыскер, іс-әрекетін жоспарлай білуі, кәсібін жете 

меңгеруі;  

3) тәрбиелеу жұмыстарының маңызды әдіс-тәсілдерін білуі керек, әлеуметтік даму 

мен тәрбие ісіндегі озат әдістермен таныс болуы және бітімгерлік талаптарды игеруі;  

4) ынтымақтастыру шартын орындау және басқарудағы моральдық құқыққа ие 

болуы шарт. Бұл ой еңбегіне деген бейімділік, сол деңгейді саралау мәдениеті. Адам өз 

деңгейін үнемі көтермелеу үшін өмір бойы үйренуі керек. 

Өз ойын ширатқан, шындық жолын таратқан. Шындықты шынайылықпен 

үйлестірмек, ұмтылыста адам үйренгенін қандай жағдайда, қалай қолдану керектігін ой 

елегінен өткізеді. Үйрену жолын қайта қарастырмақ, жаңғыру жолында шыңдалады. Түпкі 

мәселе «қалай ширалады» дегенге тіреледі. Ширақ жан еркін қозғалыс пен ізденісте 

болады, білімді өздігінен іздейді, діттегеніне жетуді, яғни білімді болашақта пайдаға 

асыруды көздейді. Шындықты құндылық ретінде айналымға ендірмей, үлкен-кішіні 

әділдіктің ырқына көндірмей, қарапайым халық арасында жалтақ сезім уақыт өте ішті 

түйрей асқындайды. 

Тұлғалықты сезінген, еңбектенер өзімен. Тұлғалық өршілдікте, естілікті еншілер 

еркіндікте. Ұмтылған ойды қозғайды, оятады, бағыттайды. Бұл өзіне де, өмірге де 

қызығушылықтың айшығы. Ой-толғаныста адам: а) ой алмастырады, ой түйістіреді, 

басқаға сын көзбен қарап, баға беруді үйренеді; ә) өзінше үйрену немесе өзін-өзі үйрету 

кестесін жасайды; б) бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырып, өз әрекетін 

тиянақтайды. Үйрену сатысы – ойды қайта түйіп, жаңа өзгерістер жасайтын мүмкіндікті 

ұластырады. Өзін үйлестіру, үлгіге ұқсату – тұлғалық тұтастықты жетілдірудің ұтымды 

жақтары. Өзін-өзі жетілдірген жеке тұлға өсіруші, тәрбиелеуші сияқты сапалы қасиеттерді 

қалыптастырады. Өзін жетілдірген ақыл-ой әрекетін табиғаттан, заттық нәрседен дайын 

күйде алмайды, еңбекте адам ойлауды үйренеді, ойлау операцияларын игереді. Ойлау 

жүйесін қадағалайтын адам жауапқа түсіністікпен қарайды, өз көзқарасын өзгерте, 

жетілдіре алады, өз ойын топ алдында ашық айтып қорғай біледі. Бәрі де ой еңбегінің 

өнімі. 

Теңелгендер өзімен, еңбектенер төзіммен. Ізденімпаз ми шабылуының ғана емес, 

ойжарыс, бәсекенің белсенді қатысушысы. Бәсекелі жарыс тағдырымызды тұтастаудың, 

тұлғаландырудың тартымды тәсілі. Ол түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдаудан нәр 

алады, сын тұрғысынан ойлауды бағалауда және оқиғаға сын көзімен қарау қабілетінде 

жалғасын табады. Ізденімпаздық сын тұрғысынан ойлау әдіс-тәсілдерін жетілдіру және 

мәселені шешудің әдістемелі жүйесін құрастыруда күш алады. Адам ойлау деңгейінде 

мәселелерді шешу үрдісіне енеді, біртіндеп өзіндік әрекет әдісіне көшеді. Проблемалық 

жағдайды дұрыс талдау барысында адам моральдық тұрғыдан қанағаттанады, 

қиындықтарда артқа шегінбейді. Еңбегіне төзімділер өзін ізденуге жетелейді, ойлауға 

үйретеді. Үйренгенін медет тұтады, әрекеттену тәсілін ұтады. Байыптасақ, білгенін, 

ұққанын тұлғалық дамуға бағыттағандардың ұтары мол. 
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Мұраға бетбұрған, әрекетті іс құрған. Ойлау іс-әрекетінің белсенділігін 

арттырғандар ғана тозыққа көнбейді, жағымдылықты өңдейді. Олар мақсатты дұрыс қоя 

біледі, жария ұстаным, жария іс-әрекет, жария тірлікке сүйенеді. Əрекетті іс іштей күш 

алмаса, озбырлық іштен, сырттан ойқандауын, ойсыратуын үдетеді, едіреңдеген 

қысымгерлер көбеймек. Құнды күш-қуат құру үшін іргелі білім беру, білгірлікті 

ізгілендіру, білімге инновациялық тәсілдерді ендіру ауадай қажет. Мұндай бетбұрыста 

танымды іс-әрекетке ұқсайды, білім берудің және инновациялық ізгілікке қызмет етудің 

интегративті әдіс тәсілдерін пайдалануға құштарлық артады. Мұраға бет бұрған әрекет 

нәтижелі болу үшін үш сәйкестіктің – тәсілдердің заңдылықтарға, дидактикалық 

мақсаттар мен міндеттерге, адамның мүмкіншілігіне сәйкестігі орнығуы және өзара 

сабақтастықта болуы шарт. 
Ізденген іріктелер, бас қосар біліктілер. Шындық шуақтанбай, әділетті ақ ниет пен 

әрекет қуаттанбас. Ширақ ізденіс түйіндеме жасатқызатын «категориялы топтастыруда» 

іріктелмек. Бас қосқанда еркін ойлау, таңдау, ұйымдаса жұмыс жасау жолдары іріктеледі. 

Топтасқан іріктелген мәселенің мән-мағынасын тануға, алда шын мәнінде не болатынын 

ашуға құштар. Ой-толғаныста адам өзіне де, өзгеге де баға беруге үйренеді, өзінің олқы 

тұсын анықтап алған білімін жүйелеуге дағдыланады. Біліктілікті қабылдай, қолдана 

білгендер бәсекелесуге бейім. 

Біріккен сақтанар іріктен, ұлағатты тірілткен. Жанжалды оқиғада адамның бейнесі 

мен беделіне қатысты белгісіз жайттар, беті ашылмаған шындықтар, күдікті мәніс-

мәселелер, сезікті тұстар ойды жиектеп жатады. Олардың егжей-тегжейін кім қарастыра 

алады? Үкім кінәліні қаралауымен, кінәсізді ақтауымен құнды. Жанашырдың бастауы – 

жамандықтан арашалайтын жариялықта, қысымға бүгілмеуде, әділдікті таратар 

жариялыққа жүгінуде. 

Жарасқан серік болар, келісте әдеп оңдар. Кісілікті қадір тұтқан, қасиеттің қажетін 

ұққан. Жарыс та, өріс те – кәсіби бағыт пен кәсіптік тәсіл де. Кәсібилік үш деңгейде – 

рухани, әлеуметтік-психологиялық, технологиялық деңгейде сұрақтарға нақты жауап 

іздестіреді. Олар кәсіптік, топтық кеңес арқылы «Мен не үшін жұмыс жасаймын?», «Мен 

неге жетемін?», «Мен бұны қалай жүзеге асырамын?» деген сұрақтарға дұрыс жауап 

қайтаруға тырысады. Кеңес келісім үшін, соған жететін жөн-жобаны түзету үшін 

жүргізілді. Өз ойын дәлелдеу шеберлігі жоғары жандар бір-бірімен тез түсіністі, бір-біріне 

серік болды, жарастықта әдебін оздырды. Бітімде жарасқандар жаңалықтарды жасады, 

меңгерді, таратты. Би-шешендердің үйретері осы өмірлік тәжірибеде. Ұлағатты 

тірілткендер жас ұрпақ санасында ар-намысты оятты, туған халқына деген сүйіспеншілік, 

мақтаныш сезімдерін ұялатты, ұлттық рухты дамытты. Шешендік мәдениетті адамның 

өзін-өзі танытудың, кәсіби құзырдың өтімді құралы, қазақстандық патриотизмнің өлшемді 

кепілдігі, интеллектуалды ұлтты қалыптастырудың өрелі өрісі деуіміз осыдан. 

Орта жүз биі Қазыбек (1665—1765) жастарға жағымсыз қасиеттерден аулақ болуды 

қатты ескерткен. Ол "қазақта не жаман" деп сауал қойып, оған "бірлігі кеткен ел жаман" 

деп өзі жауап береді. Ел бірлігінің негізгі арқауы — қазақтың қамал бұзар тілі, шешендік 

өнері. Қазіргі кезде ұлттық тіліміздің өз деңгейінен көріне алмауы, кейбір жастарымыздың 

ана тілінде сөйлемеуі — сол бірліктің аздығының салдары болса керек. Бірлік әрбір 

отбасынан басталады. Қазақ баласы бәрі бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, өз 

тілінде сөйлеп, халық тағылымына бас исе, бұның кейіннен қоғам өміріндегі бірлік-

татулыққа жеткізері хақ. Қазыбек бидің педагогика мәселелеріне қатысты "Бір бала бар — 

атаға жете туады, бір бала — атадан өте туады, бір бала — кері кете туады" деген 

тұжырымы бар. Бұл қазақ халқының "бір биеден ала да туады, құла да туады" дейтін 

ойымен астасып жатыр. Бұл арада халқымыздың "бес саусақ та бірдей емес" деген тағы 

бір даналық сөзі еске оралады. "Ашу - дұшпан, ақыл - дос, ақылыңа ақыл қос", "Жауға 

сілтер қаруыңды еш уақытта жақыныңа сілтеме", "Тату болса, ағайын жақын" деген 

нақылдардың тәлім-тәрбиелік ұлағаты аса мол. Мәселен, бір-бірімен тіл табыса алмай, 

қырғиқабақ күн кешетіндер, бұрындары да болған, қазір де кездеседі. Би бабамыз 
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"Ақылшы болса, апайың жақын" дейді. Жасөспірімдерді тәрбиелеуде өнегелі апа, әпкелер 

ролінің қаңдай екені екінің біріне мәлім. "Бауырмал болса інің жақын, инабатты болса 

келінің жақын, алдыға тартқан адал асын ұсынған қимас қарындасың жақын, еркелейтін 

немерең жақын, өз ұрпағыңнан шөберең жақын, - деген өсиет айтады Қазыбек би. Қазақта 

әйел ұғымы "екі жарты бір бүтін", жұбай, қосақ т.б. синоним сөздермен беріледі. 

Халқымызда "қосағыңмен қоса ағар" деген де аталы сөз бар. Бұл жарыңның өзіне өте 

жақын жан екенін көрсетеді. 

Кәрілік барша адамзаттың өтетін кезеңі. Одан ешкім құтыла алмайды. Кәрілікті де 

біз сыйлауымыз керек. Кәрілікті жастық шақ кезінде ойлауымыз керек. Мысалы: 

автобуста қазақтың кейбір қыз-жігіттері үлкендер тұрып тұрғанда бадырайып отыра 

береді. Сол кезде олар да кәрі боламыз деп ойламайды. Одан қашып құтылатын жол жоқ 

қой. Неге үлкендерді сыйлап, орын бермейді екен деген ой туады. Мұнда да үлкен 

тәлімдік түйіндер жатқан жоқ па? Ғылыми педагогикаға, қазақтың тәлім-тәрбиеге өте 

жақын тұрған Қазыбек бидің мынандай тұжырымдары бар. «Бір бала бар - атаға жете 

туады, бір бала бар - атадаан өте туады, бір бала бар - кері кете туады». Дәлме дәл 

айтылған нәрсе, психологиялық жағынан баланың да жаңағы қазақ халқының «бір биеден 

ала да туады, кұла да туады» дегендей. Мысалы: алтауының ішінен керемет бір топ 

жаршы шығады дегендей. Өте дұрыс айтқан. Бұл арада қазекеңнің «бес саусақ бірдей 

емес» деген сөздің өте қысқа, қысқа да болса нұсқа айтылған тезис түріндегі түйіндер. 

Бұл жерде біз арнайы комментарий беріп жатуды мақұл көрмедік. Ал енді мына 

түйіндердің де тәлім-тәрбиелік құнының мәтіні зор екеніне тәубе келтіруге бола ма? «Ашу 

дұшпан. ақыл дос, ақылыңа ақыл қос» деген сөз қасиетті Қазыбек биден шыққан. «Жауға 

сілтер қаруыңды еш уақытта жақыныңа сілтеме», - дейді. Бұдан артық имансыздық жоқ 

делінеді. Құран кәрімде де осыны айтқан ғой. Бұл сөз әр адамның санасына сіңердей емес 

пе? Одан кейін, «Атадан жақсы ұл туса, елінің туы болады», -дейді. Бұрынғы бір сөздерін 

қайтадан қайталайды. Қайта-қайта құлаққа құйып тұр. «Атадан жаман ұл туса, көршінің 

жемсауы болады. 

Қасиетті бидің отаншылдық тәрбие жөнінде айтқанының өзі бір кітаптай. Біздің 

бұл жердегі өте керемет қайран қалатынымыз мына сөздер: «Алтын ұяң - Отан қымбат, 

құт берекең - атаң қымбат», - дейді. Отан - бүкіл ауыл аймағың. Сенің ата-бабаң да Отан. 

Құт-берекең дейді мұны Қазыбек би. Одан кейінгі бір Отаның отбасының Отаны - ана. 

Айырылмайтын анаң қымбат. Мейірімді апаң қымбат. Отбасының отаны.  Үлкен Отан бұл 

халқың, ауылың, елің деген түсініктер. «Ұят деген ар қымбат». Бұл-инабаттылық, 

имандылық, этикалық категориялардың үлкені. «Өзің сүйген жарың қымбат», - деп нағыз 

жарыңның орны бөлек деген ойды әрмен қарай жалғастырып тұр. Ол адамдардың достық 

жолдастық, жау, дұшпан осыларды білудің, тек аңқылдап жүре бермеудің, бірін-бірі 

ажыратудың қалыптасып келе жатқан жас өскінге ауадай қажет екендігін ескерте алады.  

Қазақтың XVIII ғасырдағы тәлім-тәрбиелік ой-пікірлерінің әрмен   қарай   дами 

түсуіне Кіші жүздің атақты биі Байбекұлы Əйтекенің де (1682-1766) қосқан үлесі аз емес. 

Ол Төле, Қазыбек тәрізді басқа да қазақ билерімен бірге "Жеті жарғы" атты заң жинағын 

жасауға, мемлекеттік істерге, сондай-ақ   Ұлы, Орта, Кіші жүз арасындағы еларалық 

мәселелерді шешуге белсене араласқан. Оның поэтикалық сарындағы тағылымдарына 

туған жердің табиғаты, қоршаған орта, көшпелі жұрттың өзіндік мінез-құлық көріністері, 

сот, құқық төңірегіндегі салиқалы мәселелер арқау болған. Əйтеке би табиғат пен адамды 

теңейді және соның негізінде өз ойларын баяндайды. 

Əйтеке би, Қазыбек би, Төле би шығармаларында ойлауға, көруге байланысты 

мәселелерді байқауға болады. Əйтеке бидің ойлау ерекшеліктері оның мына бір 

толғауында жақсы көрсетілген. Мәселен: «Ашу деген - ағын су, алдын ашсаң арқырар, 

Ақыл деген - дария, алдын тоссаң тоқырар». Осы сөздерде қандай мән бар? Адам ылғи да 

ашуланып жүрсе, ол көп өмір сүре алмайды. Əрине ашуланбайтын адам болмайды. Бірақ 

адам ашуға жол бермей кейде шаттанып, ақжарқын көңіл-күйде болуға тырысуы керек. 

Əйтеке би ашуды ағык суға теңегені өте дұрыс, ашу пайда болады, өтеді де шығады. Ал 
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ақыл деген дария алдын тоссаң тоқырайды, ақыл келіп тұрғанда, ашуды тоқтататын ой 

тізгініне салып бірқалыпты жай күйге ауысу керектігін қазіргі психологияның айтып 

жүрген сөздері. Одан кейін тәлім-тәрбиелік ойларының мәнді екені білінеді. Мұнда 

кісілікке, адамгершілікке, ағайынгершілік пен туысқандыққа байланысты түйіндерде де 

үлкен мін жатыр. «Кісіге бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған 

пәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады», - дейді. Жол қуған дегенде, қазақта ер 

азығы мен бөрі азығы жолда демекші, ер азаматқа «тірлік істе, жұмыс қыл, сөз қуғанша» 

деген педагогикалық маңызы бар пікір айтып тұрған жоқ па? Дала данышпаны өмірдің 

мән-мағынасы туралы әлемде бар нәрсенің өткіншілігі жайында, сонымен қатар, мораль 

мен әдеп хақында талай-талай дана сөздер айтқан. Бұл оның философиялық көзқарасының  

мәні өте тереңде жатқандығын байқатады. Əйтеке бидің шығармалары қазақ 

жырауларының шығармаларымен түйісіп жатқандығын байқау қиын емес. Жалпы қазақ 

билерінің артына қалдырған мұраларына талдау жасау арқылы сол кездегі қазақ мәдениеті 

мен рухани өмірінің мәселелерін жақсы аңғарамыз. Ал енді Əйтеке бидің қазіргі нарық 

экономикасына байланысты қазіргі жаңа қазақтарға, әсіресе жас өскіндерге,  тікелей арнап 

айтқандай сөзі біздерді қайран қалдырады. Ол бірде былай деген: «Бай болсаң халқына 

пайдаң тисін». Ал енді бай болып өзінің халқына, ауылдағы кем-кетіктерге, жарлы-

жақыбайларға байлығы басынан асып жатқанда жәрдемдеспей жүрген қазақ зиялылары 

орыс елінің меценат деген қозғалысын біздің қазақ байлары онша түсініңкіремей 

жүргендігін айтуға болады. Мәскеуде қызыл алаңға жақын тұрған қазіргі психология 

институты орыстың бір көпес әйелінің қаражатына салынып, оның өтініші бойынша аты 

сол институтқа берілген. Ал біздің кейбір ғалымдарымыз психология институтын саламыз 

деп жүргеніне біраз жыл болды. Қазақтың байлары институт ашу үшін қаражат беруге бел 

шешпейді. Осы жерде Əйтеке бидің сөзін өте орынды пайдаланумызға болады. «Бай 

болып елге пайдаң тимесе, Елден бөтен үйің күйсін», - деп тіптен қатты айтқан. Ал енді 

келесі бір пікірінде өзінің замандастары Төле би мен Қазыбек бидің әділ жасаған 

биліктерін келешек жастарға үлгі тұтады: «Жақсылардың белгісі сол емес пе, қара қылды 

қақ жарған әділ болса». Əйтеке бидің мұралары Қазақстан Республикасы Ғылым 

академиясының орталық ғылыми кітапханасының қорында сақтаулы. Біздің 

ғалымдарымыз осы материалдарды әр түрлі ғылыми көзқарас тұрғысынан зерттесе құба-

құп дер едік. Тәлім-тәрбие мәселелеріне байланысты Əйтеке айтқан ақыл-кеңестер 

баршылық мәселен, аға мен інінің арасындағы қарым-қатынас туралы «Ағасы келсе 

ардақтап атын байлағандай; Қонағы келсе, құрметтеп жайлағандай, Тындырымды інісі 

болса, қанат-құйрығы сай болып, көңілі жай болып, ағаның алар тынысы болар». Мұнда 

не айтып тұр? Мұнда біріншіден, ағаның жақсы болуы ініге байланысты. Қазақта «ағаның 

үйі ақжайлау» деген сөз бар. «Ағасы бардың жағасы бар», деген сөз  де бар. Əйтеке бидің 

айтуы бойынша, оның інісі қандай жағдайда болса да ағасын сыйлап, ағасын көргенде 

атын байласа ағасының үйіне қонақ келсе, оны құрметпен жайласа. Əрбір істе қандай 

нәрсе айтпасын інісі тындырымды болса, ағасының да, інісінің де көңілі жәйлі болып, жан 

дүниесі психикасы рахаттанып, өте тамаша сезімдерге бөлінетіндігі белгілі. Сондай 

жағдайда ағаның айтқанын екі етпей, берілген істі тындырып жүрген інісі болса, ағаның 

ашылар тынысы. Одан кейін бұл ойын Əйтеке би әрмен қарай жалғастырып: «інінің 

міндеті - басқару». Нені басқару керек екені белгілі. Ол шаруашылықты басқару. Ағаның 

реті - бас бағу емес пе? Бұл күтіну, отағасы болғанда жүгірумен інісі айналысып, ал ағасы 

жалпы кеңес. беріп, ақыл айтып отыру қажет екендігін меңзейді, ұлы би. Билер 

тағылымдары ауқымының өте кеңдігі, олар қозғаған проблемалардың сан қилылығы, 

бұлардың көшпенді халықтың мінез-құлық ерекшеліктеріне сәйкестендіріле айтылуы, 

әсіресе жас ұрпақтың бойында өршіл қасиеттердің қалыптасуына ерекше мән берілуі, 

қазақ ойшылдарының даналық философиясын терең меңгергендігін айғақтайды. Олар 

сондай-ақ көшпелілердің ізгі мұраттары мен тілектері, өмірлік құндылықтары, талғам-

түсініктері, таным ерекшеліктері жайлы көптеген терең мағыналы тұжырымдар жасаған. 

Біздің талдауымыз ұлы билердің тәлім-тәрбиелік тағылымдарын айтумен ғана 
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шектелмейді, бұл жерде қазақ топырағында жоғарыда айтып кеткеніміздей билер аз 

болмаған. Бұлардың шығармашылық ерекшеліктері адамды ерекше толғантады. Қазақ 

билерінің қай-қайсысыда туған жерге, ата-мекеніне, туған халқына адал қызмет қылатын 

жігерлі жастарды, жас өскіндерді тәрбиелеу, міне осылар билердің ең  негізгі бағыты 

болған.                                                

Қазақ билерінің қай-қайсысының да өсиеті, нақылдары туған жерін, атамекенін 

құлай сүйіп, оған жан-тәнімен берілген жігерлі жас ұрпақ тәрбиелеудегі таптырмайтын 

рухани құрал. Артына өшпес із қалдырған ақын-жырау, шешен-билердің алған 

тәрбиелерінің негізгі өзегі ұлттық поэтикалық шығармалар. Ал ұлттық поэтикалық 

шығармаларды бастауыш сынып оқушыларына эстетикалық тәрбие құралы ретінде 

пайдалану өмірге орақ ауызды, шешендер мен жан дүниесі сұлу тұлғаларды тарих 

сахнасына қайта шығаруға өз ықпалын тигізері сөзсіз. Осы жерде саз өнерінің, яғни 

музыка өнерінің де өскелең жастардың эстетикалық дүниетанымын, соның негізінде 

мәдениетін қалыптастыруда және адамгершілік тұрғыда тәрбиеленуінде алатын орны 

ерекше.  

Қазақ халқының қалыптасуы мен дамуы кезеңдерінде тұрмыстық-әлеуметтік 

қарым-қатынастардың аса маңызды мәселелерін, жеке адамдар мен халықтың тағдырын 

шешетін сын сәттерінде би-шешендердің шешімдері негізгі ықпалды құқықтық, тәлім-

тәрбиелік қызмет атқарған.  
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3. Кекілбаев Ə. 2 томдық таңдамалы шығармалар. – Алматы: Жазушы, 1989.  

4. Молдабеков Ж. Шешендік. -А., 2009 

5. Бейсенов Қ. Қазақ топырағындағы қалыптасқан ғаклиятты ой кешу үрдістері. 

Алматы, 1994. Б.63. 

 

Резюме  

Работы о роли судей в казахстанском обществе изучаются в области права, 

политологии, истории, педагогики и других наук. Однако при анализе научной 

литературы мы обнаружили, что информация о биев чаще встречается в областях 

филологии, социологии, юриспруденции, чем в педагогических учебниках. Кроме того, есть 

работы по социологии, философии, правилам, этапам, особенностям, политическому 

значению биев. Также, проанализировав многие другие учебники и литературу, научные 

труды, мы пришли к выводу, что наиболее изученные аспекты казахских биев - это 

ораторское искусство, искусство управления. 

 

Summary 

Works on the role of judges in Kazakhstani society are studied in the field of law, 

political science, history, pedagogy and other sciences. However, when analyzing the scientific 

literature, we found that information about biys is more common in the fields of philology, 

sociology, jurisprudence than in pedagogical textbooks. In addition, there are works on 

sociology, philosophy, rules, stages, characteristics, political significance of biys. Also, having 

analyzed many other textbooks and literature, scientific works, we came to the conclusion that 

the most studied aspects of Kazakh biys are oratory, the art of management. 
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