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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ 

ИМПЕРИИ ЧИНГИСХАНА 

                                          

Джиенкулов С.А.,  

д.т.н., профессор  

                                                  Ибраев Н.С., 

к.ю.н., доцент  

 

В статье рассматриваются вопросы государственного образования, в 

средневековой Азии которые имели логику, преемственность и тенденцию стабильно 

развивающегося государства. Империя Чингисхана в своем развитии имела тенденцию 

стабильно развивающегося государство. На основе средневековой модели 

государственности было создано мобильное и боеспособное государство с четко 

налаженным аппаратом управления и принуждения. 

Ключевые слова: государство, закон, власть, империя, Чингисхан. 

 

Значительным событием в истории средневековья стало возникновение на 

азиатском континенте империи Чингисхана. Успешному выходу на политическую арену 

региона северных (керулено - ононских) кочевых племён на рубеже I–II тысячелетий 

косвенно содействовало повсеместная феодальная раздробленность, отсутствие сильных 

централизованных государств, значительное сокращение численности этнических тюрков 

в Центрально-Азиатском регионе. Остававшиеся же на старых этнических территориях 

тюрки были сильно ослаблены междоусобными войнами и оказались вдали от основного 

ядра тюркских народов. Чинхисхан как представитель кочевой цивилизации, 

насчитывающей тысячелетнюю историю в своей объединительной и экспансионистской 

политике руководствовался историческим опытом государственности в формах, 

известных в ранних государствах Центральной Азии.  

В 1231 г. Чингисхан поделил все завоеванные территории на два крупных 

административно-территориальных образования (крыла), а этнические территории 

рассматривались в качестве внутренних земель.  

Система учета населения основывалась на фискальных целях это определения 

ставки налогообложения и различных податей и повинностей. В земледельческих 

обществах основной налог составляла продукция сельского хозяйства, а у скотоводов 

единицей налогообложения служил скот. У кочевников устанавливался налог кумысом и 

овцами – подоходный и в пользу государя. 

В первые годы существования империи армия служила не только инструментом 

экспансии, но и важнейшим механизмом управления государством. В сочетании с теми 

стратегическими условиями в которых она применялась, позволила империи Чингисхана 

стать в середине 13 века крупнейшим государством, вобравшим в себя обширные земли от 

Дуная до Японского моря и от Новгорода до Камбоджи. 

Войско было организовано по десятичной системе. Армия делилась на десятки, 

сотни, тысячи и деятки тысяч, во главе которых стояли командиры. Порядок и 

деятельность армии основывалась на железной дисциплине. Так, за многочисленные 

проступки (преждевременный грабеж вражеского лагеря, сон на посту, потеря оружия) 

провинившимся обычно грозила смертная казнь. Широко применялась коллективная 

ответственность, так, если воин бежал с поля боя казнили весь десяток которому он 

принадлежал, если же бежал десяток то казнили всю сотню. Стратегическое искусство 

монгольской армии основывалась на четко организованной разведке, дипломатических 

усилиях и скорости передвижения, которые давали возможность дробить силы 

противника и последовательно бросать на них все свои силы для полного уничтожения. 

Для сбора необходимой информации перед главным наступлением посылалась 

разведывательная экспедиция. Одной из таких разведывательных экспедиций считается 
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поход полководцев Джбэ-нойона и Субэдэй- багатура в 1221-1224 годах. Несомненным 

стратегическим преимуществом армии была быстрая скорость передвижения, так как 

каждый воин имел 2-3 лошадей в запасе. 

Особое место при кагане занимала личная гвардия, которая имела 

привилегированное положение в армии. Из нее пополнялись ряды высшего 

чиновничества, а также набирались высшие военные и светские чиновники, участвующие 

в государственных советах. Во главе личной гвардии стоял командующий – глава ставки 

кагана. Существенным признаком наличия государственности в Азии был съезд 

(курултай) представителей правящего клана, высшей администрации государства. Съезды 

делились на малые и большие в зависимости от важности и задач представительства 

участвующих в нем людей. Съезд являлся законодательным органом, на котором 

избирался хаган и другие правители. Он был существенным инструментом в управлении 

государством, хотя не обладал функцией верховной власти, закрепленной за государем. 

Съезд как законодательный орган возник в недрах родоплеменной организации и был 

тесно связан с институтом старейшин, сохранявшимся наряду с более прогрессивными 

формами управления.  

Концепция империи предусматривала наличие государства с географическими 

границами. Кочевники разработали наиболее эффективную и четко организованную 

систему охраны границ, т.к. они зависели от распределения пастбищ, что не могло быть 

постоянным и требовало смены, а значит и разработки специальной стратегии. 

Пустынность, незанятость какой-либо определенной территории не означала, что это 

ничья земля, которую можно занять по произволу. Самой основной формой зависимости 

кочевого социума от своего хана была необходимость строго следовать определенным 

маршрутом, назначенным в ставке хана. Эта система кочевий складывалась у них 

издревле и являлась фундаментом представлений об организации общества как единого 

социально-производственного организма.  

Создание империи предшествовал длительный этап разработки идеологических 

концепций власти. Организованное государство, жесткое своей дисциплиной и 

поставленными перед ним целями – вот в чем была сила монгольского движения, перед 

которым все отступало. Государство и государственность XIII–XIV вв. обладала 

основными государство образующими институтами, так правитель империи имел свой 

политический совет на котором рассматривались вопросы внешней и внутренний 

политики, четко функционировала система государственных органов которая 

осуществляла задачи и функции государственный власти. Государственность Чингисхана 

имела тенденцию стабильного и постепенного развития на основе многовекового 

политического опыта государств Центрально-Азиатского региона. Для идеологического 

закрепления в регионе могущества этого государства, кроме передовых для своей эпохи 

военного искусства и идей, которыми руководствовался в своей завоевательной политике 

Чингисхан, существовала необходимость постоянного развития государственной 

философии, идеологии, совершенствования форм управления, государственных 

институтов. В период стремительных, осуществляемых небольшим числом войска 

завоеваний эпохи Чингисхана кочевники руководствовались положениями 

кодифицированной «Ясы», которая произрастала из обычного права кочевников и имела 

ряд положений, которые трактовали основные представления о законности на 

территориях завоеванных государств.  

Свод законов и установлений получил название «Великая Яса» или просто «Яса» 

Чингисхана. Яса (более полная форма «Жасақ») означает «постановление», «закон». 

«Яса» Чингисхана это санкционированный Чингисханом свод законов и установлений. 

Новое законодательство формировалось десятилетиями, с одной стороны, долго, а с 

другой – моментально. Для всех племен Чингисова улуса «Яса» была опубликована, как 

полагают, на Великом курултае в 1206 году, одновременно с провозглашением Темучина 

Чингисханом всей Великой степи.  
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В «Ясе» – кодексе законов, которые были введены на территории всех улусов 

(провинций империи), было зафиксировано безоговорочное подчинение власти, 

основанной на строгом соблюдении законов Чингисхана под страхом смертной казни. Яса 

Чингисхана регулировали все основные стороны жизнедеятельности подданных империи 

включая морально – нравственную сторону. Соблюдение постановлений Чингисхана было 

обязательно не только для всех жителей империи, но и для самих ханов.  

Одним из важнейших факторов успеха завоевания и становления государства была 

выверенная системная политика, которую вел Чингисхан в течение всей своей жизни, 

начиная с объединения кочевых племён в единое государство до его планов 

внешнеполитических завоеваний. Переход от военно-экспансионистского этапа 

доминирования кочевых племён к организационно-административному политическому 

диктату был направлен на экономическое объединение народов в рамках единой империи 

и образование региональных династических ветвей Чингисидов на покоренных 

территориях. Постепенное сращивание завоевателей и местной элиты естественным 

образом вело к преобразованию представлений о законности, появлению регионально-

территориальных, локальных вариантов свода закона – малых «Яс», более 

приспособленных к мирному правлению.  

Период строительства единого международного пространства между Востоком и 

Западом наиболее наглядно проявляется через поэтапно осуществляемое становление, 

развитие и преобразование институтов государственности, постоянного 

совершенствования административно-территориальной системы империи, представленная 

развитой сетью ямской службы, которая включала общеимперские торговые тракты, 

курьерскую систему связи. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно отметить, что в 

рассматриваемом историческом периоде становления государственности на евразийском 

континенте наблюдается развития сильного государственного образования с четко 

налаженной системой органов государственной власти во главе с Чингисханом, которой 

проводил политику завоевания новых земель с целью территориального расширения и 

установления твердой централизованной власти на всей территории империи. 

 

Список литературы: 

1.Теория государства и права учебно-методическое пособие издательство Өркениет 

2000. Ибраева А.С., Ибраев Н.С.стр, 22-23. 

2.Базаров Б.В., д.и.н., директор института монголоведение Со РАН. Научная статья 

«Государство Чингисхана и чингисидов». стр, 1-3. 

 

Түйін 

Бұл мақалада тұрақты дамушы ел ретіндегі логикаға ,мұрагерлікке және 

тенденцияға ие ортағасырлық Азиялық мемлекеттің құрылу мәселелері 

қарастырылады.Шыңғыс хан империясы өз даму барысында тұрақты дамушы мемлекет 

ретінде таныла білді.Ортағасырлық үлгіге сай нақты басқару және күштеу аппараты 

бар мобилді және әскери қабілетке сәйкес мемлекет құрылды. 

 

Summary 

The article deals with issues of state education in medieval Asia that had the logic, 

continuity and tendency of a steadily developing state. The empire of Genghis Khan in its 

development tended to a stably developing state. On the basis of the medieval model of 

statehood, a mobile and combat-ready state was created with a clearly established 

administrative apparatus and coercion. 
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ПРОФЕССОР СЕРҒАЗЫ АХМЕТҰЛЫ ЖИЕНҚҰЛОВТЫҢ «ҰЛЫ ДАЛА» 

ӨЛЕҢІНЕ  ТАРИХИ-ОЙТАНЫМДЫҚ ШОЛУ 

 

                                                                                  Көшкінбаев А.С,  

доцент, Қайнар Академиясы 

 

Бұл мақалада профессор Жиенкулов Серғазы Ахметұлының «Ұлы дала» 

поэмасының тарихи-философиялық шолуы қарастырылған, қазақтардың ақыл-ойының 

сипатын ескере отырып, көшпенділердің тарихына қатысты теориялық болжамын 

келтіреді. 

Түйін сөздер: Ұлы дала, түркі өркениеті, сақ-ғұн, қаңлы, қыпшақ-оғыз, 

отансүйгіштік, Алтай тауы, өрлік және ерлік. 

 

Елбасымыз өзінің соңғы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында Қазақстанды 

–күллі түркі халықтарының қасиетті «қасиетті қара шаңырағы ретінде » көрсете отырып 

,тарихи санамызды модернизациялау жәйлі айтып өтті.Ол жерде Елбасымыз «Түркі 

өркениеті: түп-тамырынан  қазіргі заманға дейін»жобасын ұсынғаны белгілі.Бұл халық 

болып,ел болып құптарлық бастама.Профессор С.А.Жиенқұлов ғалым және отансүйгіш 

жан ретінде осы мәселемен біраздан бері түбегейлі айналысып келеді.Ол Ұлы дала төсінде 

өткен талай –талай халықтар мен тайпалардың тарихының жаңа қырын ашатын өзінің 

зерттеу еңбегін баспаға әзірлеуде.Түрлі тарихи –философиялық зерделеу нәтежиесінде 

дүниеге келген ол еңбек ғылыми-зерттеу мақалаларынан,түркі және орыс билеушілерінің  

түбі түркілік тамырын айқындайтын шежірелерінен және де поэмалар,жырлар мен 

өлеңдерден тұрады.Бұдан да өзге бағыттағы зерттеулер де аз емес.Біз осы шағын 

мақаламызда  Серғазы Ахметұлы Жиенқұловтың «Ұлы дала» өлеңіне  тарихи- 

ойтанымдық шолу жасап өткенді жөн көрдік. 

Сонымен автор бұл жыр жолдарында «Ұлы даланың » тарихының тереңдігі 

меңзеумен өз ойын бастайды.Ұлы дала яғни қазақ жерінің бүкіл Еуразия жерінің кіндігі 

екендігін атап өтеді.Әрі қарай кіндік қанымыз тамған ата- жұртымыздың кеңдігі мен 

байлығының талай дұшпанның көз құртына айналып ,алапат соғыстар мен жойқын 

шайқастардың  аренасына айналғандығын көне жыраулар сарынымен құбылта 

сипаттайды.Иә бұл тарихи ақиқат.Екі жүз жылға созылған қазақ-жоңғар соғысының 1723-

1927 жылдардағы «Ақтабан шұбырынды –алқакөл сұлама» қырғыны уағында қазақтың 75 

пайызының қырылып кеткендігін білеміз.Тіпті бертінгі  ХХ-ғасыр да халқымыз үшін 

халқымыз үшін орасан зор трагедияларға толы болды. Ф.Голощекиннің қолымен  

ұйымдастырылған 1930-1932 жылдардағы жойқын аштықта құрбан болған 2,1 млн 

адамның 1 млн 750 мыңының қазақ болғандығын да күңірене отырып мойындаймыз. 

Серғазы Ахметұлы Ұлы далада қанша трагедия болса да батыр бабаларымыздың 

бір қадам жерді дұшпандарына бермегендігін мақтанышпен айтып өтеді. Кирдің басын 

кесіп,одан ыдыс жасап қан толтырған Томирис ханшайымымыздың «Біздің жерімізге қан 

ішуге келдің!Енді қанғаныңша іш !» дегендігін ежелгі грек  деректері келтірсе-  сонау ғұн 

елінің ұлы басшысы Мөденің билігінің бастапқы кезеңінде дунху тайпасы ғұндардың жас 

басшысын сынау мақсатында оның мініп жүрген тұлпарын және сүйікті әйелін екі рет 

елші жіберіп сұратып алғандығын қытай мәліметтері баяндайды.Мөде береді.Үшінші  

келгендерінде әлгі елшілер өз билешілерінің ғұндардың бір жайылымын сұрағандығын 

жеткізеді.Сол кезде бір қарыс туған жер дұшпанға берілмейді деп ұрандатып  атқа қонған 

Мөде дунхуларды жер бетінен жойып жібереді.Осылайша «арыстан айға шауып мерт 

болыпты» деген мақалды еріксіз еске түсіреді  дунху патшасының әрекеті.Ал қазақтың хас 

батыры Қабанбай бабамыз ғұмырында 103  шайқасқа қатысқандығын, «қырық жыл 

қырғын болса да ажалды өледі»демекші,ол шайқастардың бәрінен аман-есен 

шыққандығын бұл күндері тарихшыларымыз дәлелдеп отыр. 
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Автор өз жырын әрі қарай «Қазақ» атауымен,ол атауға тарихи –философиялық 

талдау жасауменен өрбітеді.Қазақтық болмыстың бастауында тұрған  екі ежелгі ұлы 

халық сақ пен ғұн жәйлі толғамға толы жыр шумақтарынан ол халықтардың өрлікке және 

ерлікке толы ғұмырнамалық тарихи кезеңдерін көреміз.Еуропа тектес сақтар мәдениеті 

мен тарихы әлемдік дәрежеде мойындалғаны,монголоид нәсіліне жататын ержүрек 

жауынгер ғұндардың Еуразияны түгелге дерлік бағындырғаны мақтанышпен жырланады. 

Көрнекті ғалым, қазақ Аттилатанушылығының бастауында тұрған Еренғали Салипұлы 

Омаров «Бойында ұлт рухы бар елдер-олар:гректер,римдіктер,византиялықтар,ежелгі 

ғұндар,түркілер және тағы басқалар.Өзінің ұлттық рухының арқасында мың өліп ,мың 

тірілген ғұн халқын ерекше атап өткім келеді» деген әділ бағасын ғұндарға қатысты 

білдірген екен.Иә,ғұн халқы өзінің үздіксіз трансформациялануы барысында талай 

алпауыт елдердің шаңырағын шайқалтқаны рас. 

Бұл жыр жолдарында көрініс тапқан қазақтық болмысқа ие тағы бар халықтар тобы 

қаңлылар ,қыпшақтар және оғыздар.Белгілі ғалым Таласбек Әсемқұлов көз тірісінде 

қаңлы тарихын қайта жаңғыртып,ол халықтың тарихын қайта түлетуге ,қайта жаңғыртуға 

біраз күш салған еді.Елеусіздеу қалып келе жатқан қаңлының біршама тарихы 

шетелдерде,соның ішінде Иранда мұрағаттар мен мұражайларда көмулі жатқанын ащы 

шындықпен айтқан болатын.Ғалымның пайымдауынша қаңлы тарихы өте 

ауқымды,маңызды және ашылмай жатқан мәселе.Қыпшақтар ше?Шыңғысхан дәуірінің 

алдында алып құрлықты шайқалтқан бұл халықтың қаны қазақтың ғана емес бүкіл түркі 

тектес халықтардың,славян ,кавказ,араб және үнді тағы да басқа ұлттар мен ұлыстардың 

бойында бұл күндері де барлығы бәрімізге ақиқат. Ал оғыздарға келсек алтыншы ғасырда 

олар Алтай тауында Бумын қаған бастаған көне түркілерге бағынады.Алдымен 

жеңіледі.Жеңіліп бағынған оғыздар түркілердің күшін асырып,абыройын асқақтатып Ұлы 

қағанатқа айналуына себепкер болады. Ал  он бірінші ғасырда қыпшақтар ығыстырған 

оғыздар қазақ даласын тастап шығады.Оған дейін арап-парсы мағлұматтарында Мафазат 

әл-Ғұз атанып келген Ұлы дала енді Дешті Қыпшақ атана бастады. Содан кеткен оғыздар 

тарих қойнауына сүңгіп біржола жоқ болмады.Константинопольды Стамбул етті.Тарихы  

алты ғасырдан асатын аузын айға білеген Осман империясының іргесін көтерді. 

«Игорь жасағы туралы жырды» арқау еткен автор бір кездегі түркілік болмысы 

аңқыған Дон-дөң өзенінің бойындағы  половец,касог атанған бабаларымыздың даңқты 

жорыққа толы күндерін тамсана суреттейді.Қарап тұрсаңыз тарих қанша бұрмаланса да 

европацентризм қанша құлашын кеңейтсе де Ресей,Украина жерлері түркілік атауларға 

тұнып тұр.Дөң,Қырым,Арбат,Балшық, тағы басқаларды санамалай берсек шыға бермек... 

Татар –моңғол атауының ақиқатын айтатын уақыт жеткендігін де жыр жолдарының келесі 

тармағынан көреміз.Автор өзінің соңғы зерттеулерінде бұл атаудың ақиқатқа сәйкес емес 

екеніндігін жиі айтып келеді.Ресей тарихының атасы Н.Карамзинның өзі Ресей тарихын 

түгендеген атақты еңбегінде моңғол-татар империясы деген атауды мүлдем 

қолданбағандығын ғалым тілге тиек етуде.Ол атау кейіннен пайда болғандығы жәйлі де 

нақты тарихи дәлелдемелер бар. 

Жыр жолдары отансүйгіштікке,туған жердің топырағынан тараған ұландарға деген 

сүйіспеншілікке толы.1220-1221 жылы 30 000 иісі түркі ұландары қыпшақтар Мұзаффар 

Елтұтмыш,Разия,Айбек және Балбандар Үнді жеріне келіп Дели Сұлтандығын құрған.Сол 

13-ғасырда қыпшақ Құтыз және Бейбарыс, Қалауындар  103 жыл Египетте билік құрған 

Мамлюк сұлтандығының негізін салды.Сонау Қытайдағы Юань әулетінің мемлекетінің 

негізін салушылар қатарында қыпшақтар Чжанұр,Янтимур және қаңлылар 

Иналтоты,Асанбұқа болғандығы тарихтан белгілі. 

Тарихтағы тағы бір әділетсіздік «қазақ» атауының бұрмалануы «қырғыз-қайсақ» 

атауының сыртымыздан таңылуы.Бұл атау қазақтық рухты терістеу үшін әдейі 

бұрмаланған ба әлде халық атауына самарқау қарап солай қалыптасқан ба?Бұл да 

ойналарлық мәселе.Мысалы неміс елінің  өз атауы «Дойчланд»,қытай елінің  өз атауы 

«Жұңго».Айта берсек мүндай мысалдар өте көп.Тіпті ортағасырларға көз жүгіртсек бір 
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жоңғардың төрт-бес атауы бар.Ол халықты жоңғар атауымен қатар 

қалмақ,ойрат,өліт(элют) деп бірнеше түрлі атаған.Қалай болғанда да «қырғыз-қайсақ» 

атауы бізге сонау Бірінші Петр заманынан жабыстырылған.Бұған Петр патшаның 1722 

жылы Парсы жорығынан оралғанда  айтқан сөзі куә.Онда былай делінеді -«Не смотря на 

великие издержки хотя бы до миллиона держать,но токмо чтоб только одним листом под 

протекцию Российской империи..оная Киргиз-Кайсацкая орда...всем азиатским странам 

ключ и врата».Автор өз жырында осындай шырғалаңдарға қарамастан қасиетті де киелі 

«Қазақ» атауын сақтап қала алғанымызды мақтанышпен жырлайды.Тіпті қырғыз 

атауының Пушкиннің өзін әуре –сарсаңға түсіргендігін де шебер меңзейді. 

Жетінші ғасырдағы Кавказда құрылған қыпшақ Беріш Отрок ханның елі кезінде 

белгілі орыс ақындарының бірі Аполлон Майковтың шығалмашылығына арқау 

болғандығы автордың кеудесінде мақтаныш сезімін тудырады.  

Еуразияны тітіренткен айбарлы Атилла,Египетті билеп,араб әлемін Шыңғысхан 

мұрагерлерінің шапқыншылығынан аман алып қалған айбынды Бейбарыс,Түркияны 

құрдымға кетуден аман алып қалып,оны жаңа ғасырға сара жолмен алып шыққан Ататүрік 

есімдерін мадақтау арқылы автор символикалық түрде жырын тамамдайды.Түркі әлемінің 

ұлықтығын дүниеге паш еткісі келеді.Ең бастысы тарихты Серғазы Ахметұлы «Qazaq» 

және «Qazaqstan» екі киелі де қастерлі ұғымның аясына сыйдырады,Отан Ана қасиетіне 

сыйынады.Өйкені Мәңгілік Ел аяулы Қазақстанымыздың тамыры тереңде,тарихы ертеден 

басталады.Сонау Атилланың өзі қонақтардың қайсысына қандай ас тартып,алдына қандай 

сүйек тартуды өзі нұсқауымен реттеп отырады екен.Қазіргі қазақ та қонақ күтуде сол салт 

дәстүрді берік ұстанады.Бұл бір ғана шағын мысал.Е.Омаров  өз еңбегінде Мағжан 

ақынның мына өлеңін келтірген екен: 

                           ...Ақ теңіз,Қара теңіз ар жағына, 

                             Бауырым мені тастап қалдың кетіп. 

                          ...Көп түрік енші алысып тарасақанда 

                             Қазаққа қара шаңырақ қалған жоқ па? 

Серғазы Ахметұлы жыр жазу машығымен қатар ,көптеген қанатты ғибратты 

сөздердің де авторы.Бір сөзінде автор «Мақсатпен алға ұмтылдым ,ақылды бәрін ұғар» 

деген болатын.Жыр жазу ерігу емес,жыр жазу көркем ұйқас,терең мағына поэзиялық 

сұлулық арқылы оқырман жүрегіне жол табу.Осындай жырлары арқылы автор 

оқырмандарының жүрегінен жол табуда және жастарға ақылшы аға ретінде келешекке 

бағыт беруде деп айтуға әбден болады деп ойымызды аяқтамақшымыз.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Джиенқұлов С.А. А жизнь-она всегда прекрасна.Алматы,2014ж,119-бет. 

2. Омаров Е.С. Қазақ өркениетінің негізі.Алматы,2014ж,50бет,309-бет. 

3. Кшибеков Д.К. Истоки ментальности казахов.Алматы,2006г, 142с 

 

 

                                               Великая степь... 

                                                                                                             Джиенкулов.С.А. 

    Богата история 

    «Великой степи», 

    Является центром 

    На Евразийском пути. 

 

    Несметные богатства 

    У нашей земли, 

    Но много страданий 

    Они принесли. 

 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2018 ж. 

 

11 

 

    Бушевали войны 

    В Великой степи, 

    Но врагам не отдали 

    Ни пяди земли. 

 

    Много батыров 

    В боях полегло, 

    Но память народная 

    Их помнит добро. 

 

    Имя народа нашей степи: 

    Или гунн, или сак? 

    Да, Великую степь 

    Заселял ведь Qazaq. 

 

    Я  - Qazaq, 

    Я – скиф, 

    Миру известно, 

    Что это не миф. 

 

    Я  - Qazaq, 

    Великий я гунн, 

    Покоритель империи Рима, 

    И Германских рун. 

 

    Ведь Папа Римский 

    Мне дань платил, 

    И могучий гунн 

    Всю Европу покорил. 

 

    Я - Qazaq, 

    Канлы и кипчак, 

    Ведь мои предки: 

    Огуз и даже сак. 

 

    Мы половцы, касоги, 

    Как в «Слове о Полку...», 

    И лошадей поили мы 

    На половецком Дону. 

 

                                     Я  - Qazaq, но меня зовут 

    «Татар-монгол», 

    В Ираке, Индии, Египте 

    Царский занимал престол. 

 

    Нас киргизом называли, 

    Даже в истории – кайсак, 

    Но отстояли свое имя: 

    Мы Священное «Qazaq». 

 

    В Уральске Пушкин нас 

    Киргизом ведь назвал, 
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    И, подумав, свою запись 

    На «калмык» он поменял. 

 

В VІІ веке в самом центре 

Всех Кавказских гор и стран 

Основал государство Qazaq 

Берш Отрок – половецкий хан.   

 

Об этом факте писал поэт 

Русский Майков Аполлон, 

Когда душевных впечатлений  

И эмоций был полон он. 

     

Бог послал нас  

    В свет как тюрк, 

    С великими вождями: 

    Атилла, Бейбарыс и Ататюрк. 

 

    В заключении скажу, что я – 

    Qazaq, живу в Qazaqstane, 

    Прародине тюрков, 

    И родном Туркестане.  

 

Резюме  

В данной статье приведено историко-философский обзор стихотворения 

«Великая степь» профессора Джиенкулова Сергазы Ахметовича.Автор рассматривая 

ментальную  природу казахов,выдвигает свое теоретическое предположение 

относительно истории номадов. 

 

Summary 

This article considers the historical and philosophical view of  S.A. Dzhienkulov’s poems  

“Great Steppe”. These poems describe the diverse history of the great steppe, which lasted for 

thousands of years. 

         

 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ 

 

Кәдірқұлова Г.Қ., 

т.ғ.к., профессор 

Төлегенов А.К., 

магистрант 

 

Бұл мақалада Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылу тарихы, Конституциялық 

мәртебеге ие Қазақстан халқы Ассамблеясы ұлтаралық бірліктің базалық институтына 

айналуы, Қазақстан халқы Ассамблеясы өзінің даму жолында институционалдық 

тұрғыда нығайуы зерттелген. Халық дипломатиясының маңызды күретамыры 

саналатын Ассамблеяның құрылымын Ассамблея Сессиясы, Ассамблея Кеңесі, Ассамблея 

Хатшылығы, облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

ассамблеялары құрайтындығы және Ассамблея құрамы айқындалған.  

Түйін сөздер: Қазақстан, Халықтар ассамблеясы, тәуелсіздік, тарих, достық, 

келісім.  
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Тәуелсіздіктің 25 жылының тарихы – бұл тұрақтылықтың, Қазақстан халқының 

достығы мен келісімінің тарихы. Бұл жылдар ішінде этникааралық және конфессияаралық 

теңдіктің тиімді құқықтық базасы құрылды. Оны сенім еркіндігі, тілдер, Қазақстан халқы 

Ассамблеясы туралы заңдар құрайды. Өткен жылы Ұлттық бірлік доктринасының 

қабылдануы маңызды қадам болды. Конституциялық мәртебеге ие Қазақстан халқы 

Ассамблеясы ұлтаралық бірліктің базалық институтына айналды. 

Қазақстан халықтарының Ассамблеясын құру идеясын алғаш рет ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаев 1992 жылы, Тәуелсіздіктің бір жылдық мерейтойына орай өткен Қазақстан 

Халықтарының тұңғыш Форумында ұсынды. Бұл бастама мәдениетаралық диалогты 

нығайтудың жаңа кезеңінің негізін қалап, этносаралық қатынастарды дамыту мәселелерін 

жоғары деңгейде шешуге мүмкіндік жасайтын әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болып 

табылды. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасы 

Президентінің Жарлығымен құрылған. Қазақстан Республикасының Президенті 

Ассамблеяны құрады және қайта ұйымдастырады; Ассамблея қызметінің бағыттарын 

айқындайды; Ассамблея басшылығының лауазымды адамдарын қызметке тағайындайды 

және қызметтен босатады; Ассамблея cессиясын шақырады; Қазақстан Республикасының 

Конституциясына және заңдарына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асырады [1]. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы өзінің даму жолында институционалдық тұрғыда 

нығайып, халық дипломатиясының маңызды күретамырына айналды. 

Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының топтастырушы рөлін арқау ете отырып, 

қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени 

ортақтығын, республика азаматтарының құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілі 

ретіндегі қызметіне атсалысады. 

Ассамблеяның негізгі міндеттері: 

1.Этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен және азаматтық 

қоғам институттарымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, қоғамда этносаралық 

келісімді және толеранттықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау; 

2.Халық бірлігін нығайту, қазақстандық қоғамның негіз қалаушы құндылықтары 

бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамыту; 

3.Қоғамдағы экстремизмнің және радикализмнің көріністері мен адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарына қысым жасауға бағытталған әрекеттерге 

қарсы тұруда мемлекеттік органдарға жәрдемдесу; 

4.Азаматтардың демократиялық нормаларға сүйенетін саяси-құқықтық мәдениетін 

қалыптастыру; 

5.Ассамблеяның мақсаты мен міндеттеріне қол жеткізу үшін этномәдени және өзге 

де қоғамдық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіруді қамтамасыз ету; 

6.Қазақстан халқының ұлттық мәдениетін, тілдері мен дәстүрлерін өркендету, 

сақтау және дамыту болып табылады [2]. 

Ассамблеяның құрылымын Ассамблея Сессиясы, Ассамблея Кеңесі, Ассамблея 

Хатшылығы, облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 

ассамблеялары құрайды. Қазіргі уақытта Ассамблеяның құрамында 382 мүше бар. ҚХА-

ның төрағасы – ҚР Президенті. Ол Ассамблея мүшелерінің ұсынысы бойынша төрағаның 

екі орынбасарын тағайындайды. Ассамблея мәжілістері арасындағы жұмысты ҚР 

Президентінің шешімімен Ассамблея кеңесі жүргізеді. ҚХА кеңесі ұлттық-мәдени 

орталықтар, ардагерлер кеңесі өкілдерінен, кіші Ассамблея жетекшілерінен, сондай-ақ, 

Ассамблеяға мүше басқа тұлғалардан құралады [3]. 

ҚХА Қазақстанда өмір сүріп жатқан барлық халықтардың мәдениетін, тілін 

дамытуға қолайлы жағдай жасау бағытында Қазақстан халықтарының фестивальдерін, 

тілдер фестивальдерін, жексенбілік мектеп оқушыларының мемлекеттік тіл мен ана тілін 

білу дәрежесін анықтайтын байқауларын, тіл саясаты мәселелері бойынша халықаралық 

және республикалық ғылыми- практикалық конференциялар мен семинарлар, т.б. өткізеді. 
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Ассамблея Кеңесінің мүшелері жетекшілік ететін республикалық, аймақтық және қалалық 

Ұлттық мәдени орталықтар жұмыс  істейді. Әзербайжан, ассирия, грек, ингуш, неміс, 

шешен, поляк, т.б. халықтардың ұлттық мәдени орталықтарының жексенбілік мектептері 

бар. ҚХА Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының құрылымдарымен тығыз 

іскерлік байланыстар орнатқан. Осы ұйымның қолдауымен Ассамблея ұлтаралық 

қатынастар мәселелерін зерттейтін талдау орталығын құрды [4]. 

Бүгінде республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің 

дамуына қажетті барлық жағдай жасалған. Этномәдени бірлестіктердің өзінің саны 

тұрақты өсуде, қазір олар 820-дан асады, оның ішінде 28-і республикалық. [5] Астанада, 

Бейбітшілік және келісім сарайында этномәдени орталықтар үшін барлық жағдай 

жасалған. 

15 тілде газет-журнал, 8 тілде радиобағдарламалар 7 тілде телебағдарламалар 

шығады. Этнос өкілдеріне өздерінің ана тілі мен мәдениетін сақтау үшін барлық жағдай 

жасалған. Мысалы, 22 этностың ана тілі жеке пән ретінде 108 мектепте оқытылады, ал 88 

мектепте өзбек, тәжік, ұйғыр және украин тілдерінде сабақ жүргізіледі. Еліміздің әр 

өңірінде 33 арнаулы мектепте балалар үш тілде: яғни қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде білім алады. Осымен қатар, балалардан басқа үлкендер де 30 этнос тілдерін 

оқуға мүмкіндік алған 195 этно-білім беру кешендері, жексенбілік және лингвистикалық 

мектептер ашылды. Қазақ және орыс театрларын қоспағанда елімізде тағы төрт ұлттық – 

өзбек, ұйғыр, кәріс және неміс театрлары жұмыс істейді [6]. 

Қазіргі таңда Шығыс Қазақстан облысында облыстық және облыс қалалары мен 

аймақтарында 7 Достық үйі, 82 этномәдени бірлестік бар. Өскемен қаласында – 22, 

Семейде-14, Риддерде – 11, Курчатовта – 3, Абай ауданында – 1, Бесқарағай ауданында-1, 

Бородулиха ауданында – 6, Глубокое ауданында – 4, Жарма ауданында – 3, Зайсан 

ауданында – 2, Зырян ауданында – 6, Шемонайха ауданында 9 этномәдени бірлестік 

жұмыс істейді [7].  

Оңтүстік Қазақстан облысында дауылпаз ақын Сәкен Сейфуллиннің есімін 

иеленген Достық үйі барлық ұлттар мен ұлыстардың басын біріктіретін рухани киелі орда. 

Қазіргі таңда 20 облыстық этномәдени орталық және олардың 48 филиалы жұмыс істейді. 

Мәдени-көпшілік іс-шаралар мен ұлттық мерекелерді бірге өткізу игі дәстүрге айналған. 

Әсіресе, Қазақстан халқының бірлігі күні ерекше тойланады. Қазақ пен өзбектің «Наурыз 

мейрамы» мен «Хосил байрами», орыстың «Масленица», «Медовый спас», татардың 

«Сабантуй», «Чак-чак байрами», ұйғырдың «Узум сәйлиси», гректің «Пасха», еврейдің 

«Рош-а-Шана», «Песах», шешендердің «Нена мот», поляктардың «Волканот», 

«Рождество», корейлердің шығыс күнтізбесі бойынша Жаңа жылы, т.б. да түрлі мерекелер 

қуаныш сыйлауда [8]. 

Солтүстік Қазақстан облысындағы Достық үйінде 22 этномәдени бірлестік пен 

«Ассамблея» корпоративтік қоры орналасқан. Облыс аудандарындағы этномәдени 

бірлестіктерді қолдау бағытында «Этноауыл-Имантау» жобасы жүзеге асырылып, ол 

қоғам мен мемлекеттік органдардың назарына ұсынылды. Құны 100 млн. теңгені 

құрайтын бұл жоба ағартушылық- иммидждік және танымдық туристік бағытты 

дамытуды басшылыққа алған. Бүгінде «Қамбар-Ата», «Ұста» секілді бірқатар жобаларды 

жүзеге асыру жолға қойылған [9]. 

Қазіргі кезде осы бірегей институт еліміздегі барлық этностардың басын 

біріктіретін құрылымға айналып отыр. Қазақстан Президентінің бастамасымен Астанада 

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездері өтті [10]. 

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына Мемлекет басшысына Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қоғамдық наградасы «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық 

«Бірлік» алтын медалі» табыс етілді. [11] Сонымен қатар Ассамблеяның 49 мүшесі 

наградталды, олардың ішінде ҚХА Кеңесінің мүшелері, республикалық және аймақтық 

этномәдени бірлестіктер басшылары, Ассамблеяның Ғылыми сараптық кеңесінің өкілдері 

бар [12]. 
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Жаугершілік замандарды басынан кешіріп, халық ретінде жойылудың аз-ақ 

алдында болған қазақ «қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған» заманды аңсап, бейбіт 

өмірді қалаған халық екенін танытып, бауырына сан ұлттың баласын басып, дастарқанын 

бөлісіп, талайға баспана беріп отыр. Бүгінгі көп этносты Қазақстандағы татулық пен 

келісімнің болуы да, ең алдымен қазақтың ұлылығын танытса керек. Бұл ерекше институт 

еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, республикадағы 

тұрақтылықты сақтау мен сындарлы дамыту мақсатына айтулы үлес қосады. 

Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне 

қарамастан әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен 

еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық және конфессияаралық келісімнің 

айрықша үлгісі қалыптасты. Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім 

мен өзара түсіністік үлгісі орнады. 

Ассамблея өзінің он жеті жылдық тарихында 17 сессия өткізіп, аталған шараларда 

қоғам өміріндегі маңызды мәселелер мен мемлекет дамуындағы негізгі бағыттары 

қалыптасты. Тәуелсіздіктің 27 жылдығы қарсаңында ел бірлігін нығайтуға, Қазақстан 

халқының тұтастығын бекітуге бағытталған батыл да анық қадам жасалды – Мемлекет 

басшысы Қазақстан халқы Ассамблеясының даму стратегиясына мемлекеттік бағдарлама 

мәртебесін тапсыру туралы тапсырма берді. Бүгінде стратегия жобасымен жұмыс 

жүргізілуде. Атап айтқанда, Конституция, «Қазақстан-2030» Стратегиясы, әлемнің 

бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру стратегиясы, 2020- стратегиялық жоспары 

қабылданған. Барлық бағыттары бойынша мынадай міндеттер айқындалған: халық 

тұтастығының объективті негізі ретінде экономиканы жаңартуға және тиімділігін 

арттыруға қол жеткізу, ел бірлігі мен қоғамдық тұрақтылықтың берік әлеуметтік негізін 

жасау мақсатында орта тапты қалыптастыру және Ұлт Рухын дамыту, нығайту, осыны 

еліміздегі әрбір азаматтың өмірлік бағдарына айналдыру. Этномәдени бірлестіктер мен 

ғылыми-сарапшылық қауымдастықтардың әлеуетін тарта отырып, жасалған жаңа құжат 

жаңа идеялардың түйіні, біздің еліміздің жарқын келешегінің кепілі. 

Ассамблея қызметі этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешіп келе жатқан 

ел ретінде Қазақстан Республикасының халықаралық беделінің өсуіне ықпал етуде. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында. – Алматы, 2003. 

2. Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл. – Алматы, 2003. 

3. Сарсенбаев Т.С. Культура межнационального общения. – Алматы. Ана тілі, 

1998. 

4. Назарбаев Н.Ә. Тәуелсіздік белестері. – Алматы, 2003. 

5. Тоғжанов Е. Ел бірлігі- кемел келешек кепілі // Егемен Қазақстан. – 2011, 30 

қараша. 

6. Жаңа онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. 

ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 2010 жылғы жолдауы // Егемен 

Қазақстан. - 2010, 30 қаңтар. 

7. Татулық тіні // Егемен Қазақстан. – 2011, 8 желтоқсан. 

8. Сыдықов А. Бейбітшілік-басты байлығымыз // Егемен Қазақстан. – 2011, 8 

желтоқсан. 

9. Келісім діңгегі // Егемен Қазақстан. – 2011, 8 желтоқсан. 

10. Елдің де, Елбасының да ерлігі // Егемен Қазақстан. – 2011, 12 желтоқсан. 

11. Тоғжанов Е. Тәуелсіздік: бірлік және ынтымақ // Егемен Қазақстан. – 2011, 14 

желтоқсан. 

12. Ассамблея атқарған оң іс көп // Егемен Қазақстан. – 2011, 16 желтоқсан. 

 

Резюме 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2018 ж. 

 

16 

 

В статье рассматривается история создания Ассамблеи народов Казахстана, 

превращение Ассамблеи народов Казахстана, обладающей конституционным статусом, 

в базовый институт межнационального единства, институциональное усиление 

Ассамблеи в процессе развития. Определена структура Ассамблеи народов Казахстана, 

являющейся важной составляющей народной дипломатией, в которую входит Сессия 

Ассамблеи, Совет Ассамблеи, Секретариат Ассамблеи, областные Ассамблеи 

(республиканского значения, столичные). 

 

Summary 

This article explores the history of the Assembly of the People of Kazakhstan, the 

Assembly of the People of Kazakhstan, which has the status of Constitutional, becoming a basic 

institution of interethnic unity, institutional strengthening of the Assembly of People of 

Kazakhstan in its development. The composition of the Assembly, which is considered to be the 

most important armaments of the people's diplomacy, is determined by the Assemblies Assembly, 

the Assembly Council, the Assembly Secretariat, assemblies of the oblasts (the city of national 

significance, the capital) and the composition of the Assembly. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА 

 

Асанова Н.,  

магистрант 2-го курса Академия Кайнар 

 

В данной статье рассматриваются проблемы развития и детерминации мирового 

финансового кризиса в системе достижения финансовой стабильности в финансовой 

системе Республики Казахстан в системе антикризисных мероприятий. Отмечено, что в 

условиях недостатка у казахских банков долгосрочных ресурсов и наличия политического 

влияния при распределении существующих фондов возможность получения долгосрочных 

финансовых ресурсов из-за рубежа является для них основным фактором роста. 

Ключевые слова: Казахстан, финансовая система, развитие, мировой кризис, 

стабильность.  

 

В результате процесса глобализации финансовые кризисы и процессы, 

дестабилизирующие экономику, появляются все чаще и распространяются на все более 

обширные территории; однако глобализация необязательно увеличивает их опасность и 

масштабность. Раннее вмешательство Центробанков и других регуляторов рынка 

позволяет более эффективно ограничить их распространение. Однако, регулятивным 

органам часто не удается идти в ногу с финансовыми инновациями, которые могут 

спровоцировать кризис.  

Важную роль в расширении системы обеспечения финансовой стабильности играет 

нахождение консенсуса между органами государственного управления, научной 

общественностью и деловыми кругами относительно методологических подходов к 

оценке и мониторингу финансовой стабильности. Уже сегодня необходимо начать 

дискуссию относительно определения финансовой стабильности, пригодного для 

использования в целях проведения экономической политики, а также относительно 

методов и критериев оценки финансовой стабильности. 

2017 г. НБ РК был продолжен процесс совершенствования регулирования 

деятельности финансовых организаций. Комплекс изменений в регуляторную 

нормативную правовую базу был сформирован с учетом рисков, выявленных в 2013-2015 

гг., и был направлен на оздоровление финансовой системы и создание стимулов для ее 

дальнейшего развития [1].  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2018 ж. 

 

17 

 

В целях повышения прозрачности банковского сектора и приближения 

нормативной правовой базы к международным стандартам был принят комплекс мер, 

который включал: введение запрета на предоставление банковских займов лицам, 

зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается 

уполномоченным органом; уточнение методики определения факторов, влияющих на 

ухудшение финансового положения банка; совершенствование методики расчета 

собственного капитала банка второго уровня в целях приближения к стандартам МСФО 

через включение отложенного налогового обязательства в расчет капитала первого 

уровня; уточнение методики расчета коэффициента размещения части средств банков во 

внутренние активы.  

Пенсионный сектор и рынок ценных бумаг. В целях решения существующих 

проблем накопительной пенсионной системы и рынка ценных бумаг (низкая доходность 

пенсионных накоплений, отсутствие достаточного количества качественных финансовых 

инструментов, дальнейшее стимулирование выхода эмитентов и инвесторов на 

отечественный фондовый рынок и т.д.) была утверждена «Дорожная карта по развитию 

накопительной пенсионной системы и рынка ценных бумаг Республики Казахстан». 

Данный документ определяет приоритетные направления, в которых будет 

осуществляться совершенствование регулирования рынка ценных бумаг и пенсионной 

системы в 2016 г. В частности, в 4 квартале 2015 г. – 3 квартале 2016 г. основным 

приоритетом в рамках совершенствования регулирования данных сегментов финансового 

рынка стало укрепление их стабильности и обеспечение необходимого уровня защиты 

прав и интересов вкладчиков и инвесторов. В этих целях в нормативную правовую базу 

был внесен комплекс изменений, предполагающих:  

– формирование накопительными пенсионными фондами и организациями, 

осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами, адекватных 

резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения по акциям и 

облигациям эмитентов;  

– создание механизмов управления рисками, связанными с возникновением 

конфликта интересов в накопительных пенсионных фондах и профессиональных 

участниках рынка ценных бумаг;  

– введение отсроченных пруденциальных требований для накопительных 

пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление 

пенсионными активами, при создании консервативного, умеренного и агрессивного 

инвестиционных портфелей;  

– расширение перечня высоколиквидных активов и уточнение порядка расчета 

обязательств при расчете норматива текущей ликвидности.  

Защита прав потребителей финансовых услуг и совершенствование регуляторных 

процессов. 10 февраля 2016 г. был принят Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и 

инвесторов». Нормы данного Закона предполагают:  

– повышение защиты прав инвесторов, в том числе посредством определения 

персональной ответственности должностных лиц акционерных обществ за принимаемые 

решения в случае причинения обществу убытка;  

– усиление защиты прав ипотечных заемщиков, в том числе посредством введения 

института банковского омбудсмана по урегулированию разногласий между банками и 

заемщиками, получившими ипотечные займы;  

– усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе посредством 

повышения прозрачности условий договоров кредитования, совершенствования правил 

ведения документации по кредитованию.  

В рамках совершенствования регулирования деятельности финансовых 

организаций 28 декабря 2016 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении 
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изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам регуляторных процессов [2].  10 февраля 2016 г. был принят Закон Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав 

потребителей финансовых услуг и инвесторов». Нормы данного Закона предполагают:  

– повышение защиты прав инвесторов, в том числе посредством определения 

персональной ответственности должностных лиц акционерных обществ за принимаемые 

решения в случае причинения обществу убытка;  

– усиление защиты прав ипотечных заемщиков, в том числе посредством введения 

института банковского омбудсмана по урегулированию разногласий между банками и 

заемщиками, получившими ипотечные займы;  

– усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе посредством 

повышения прозрачности условий договоров кредитования, совершенствования правил 

ведения документации по кредитованию.  

В рамках совершенствования регулирования деятельности финансовых 

организаций 28 декабря 2016 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части 

минимизации рисков», предусматривающий:  

– усиление консолидированного надзора за банковскими конгломератами путем 

минимизации рисков финансовых организаций, возникающих при проведении операций с 

аффилиированными лицами;  

– внедрение механизмов прозрачности в деятельности финансовых организаций, 

крупных участников и банковских холдингов;  

– повышение качества капитала финансовых организаций путем установления 

дополнительных требований к прозрачности источников происхождения акционерного 

капитала финансовой организации и ее крупных акционеров;  

– внедрение индикаторов систем раннего реагирования к банковским холдингам, 

банковским конгломератам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг;  

– совершенствование системы корпоративного управления в финансовых 

организациях, банковских холдингах, акционерных обществах, а также достижение 

прозрачности системы корпоративного управления, обеспечивающей своевременное и 

точное раскрытие предусмотренной законодательством Республики Казахстан 

информации;  

– совершенствование правовых механизмов реструктуризации банков, входящих в 

состав банковских конгломератов, а также уточнение процедур реструктуризации 

обязательств эмитентов;  

– дальнейшее развитие системы регулирования деятельности финансовых 

организаций и практики осуществления надзора с учетом международных стандартов;  

– формирование эффективной системы защиты прав и интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг, в том числе путем совершенствования процедур раскрытия 

информации о деятельности эмитентов ценных бумаг и лицензиатов финансового рынка 

перед инвесторами;  

– повышение ответственности финансовых организаций за неисполнение 

обязательств перед клиентами, а также руководящих работников и крупных участников 

финансовых организаций за необеспечение выполнения требований законодательства 

Республики Казахстан;  

– совершенствование инфраструктуры финансового рынка в целях предотвращения 

мошенничества, в том числе манипулирования на рынке ценных бумаг, и повышение 

доверия инвесторов к профессиональным участникам рынка ценных бумаг;  

– дальнейшее развитие коллективных форм инвестирования посредством 

совершенствования законодательства  
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Республики Казахстан, регламентирующего порядок создания, функционирования 

и прекращения деятельности накопительных пенсионных фондов и инвестиционных 

фондов в Республике Казахстан. Дальнейшая работа по обеспечению финансовой 

стабильности предполагает регулярный мониторинг и анализ различных факторов 

уязвимости и рисков для финансовой системы на основе широкого перечня 

макроэкономических и пруденциальных показателей. С этой целью разработан 

аналитический подход по комплексной оценке уровня рисков для финансовой 

стабильности – «Карта оценки рисков». «Карта оценки рисков» представляет собой 

схематическое изображение уровня рисков по количественным параметрам на 

определенный момент времени, которая также позволяет проанализировать, как 

изменился уровень рисков с момента предыдущего периода. При этом «Карта рисков» 

служит отправной точкой для более углубленного анализа рисков, влияющих на 

финансовую независимость. «Карта рисков» построена на основе 57 показателей с учетом 

методик оценки индикаторов финансовой устойчивости, макропруденциальных 

индикаторов, показателей определяющих вероятность возникновения финансовых 

кризисов, в которые входят макроэкономические показатели и показатели, разносторонне 

характеризующие внешний, банковский и реальный сектор экономики [3]. 

Показатели в «Карте оценки риска» ранжируются по группам риска. Группы риска 

определяются на основе процентильной сетки, построенной с учетом исторических 

значений каждого индикатора, путем ее сортировки по убыванию/возрастанию в 

зависимости от направления ухудшения показателя. Границы диапазонов группы риска 

рассчитываются как 25%, 50%, 75% и 100% процентиль распределения показателя. Таким 

образом, изменение значения индикатора в сторону увеличения риска и уязвимости будет 

показывать высокий уровень риска при попадании в интервал между значениями, 

равными 75% и 100% процентиля распределения и наоборот [4].  

Таким образом, первая группа риска (75%-100%) определяется как высокий 

уровень риска, вторая (50%-75%) – умеренный риск, третья (25%-50%) – не 

существенный, и четвертая группа (ниже 25%) - низкий.  

Вероятность дефолта по банковским обязательствам находится в умеренной зоне 

риска. Наиболее рискованными были выделены сельскохозяйственные, строительные и 

предприятия обрабатывающей промышленности. Анализ экзогенных факторов позволяет  

рассмотреть три возможных варианта развития, в зависимости от динамики мировой 

экономики, изменения мировой цены на нефть и условий внешнего заимствования. 

С учетом влияния внешних условий развития в 2017 – 2018 годах экономика будет 

развиваться под воздействием следующих факторов: сохранение благоприятного 

инвестиционного климата, высокой экономической активности в сырьевых отраслях и 

государственном секторе экономики (укрепление государственных компаний за счет 

роста капитализации, доступа к относительно недорогим займам) и вступление с 2014 

года в активную фазу реализации ранее начатых крупных инвестиционных проектов; 

оздоровление финансового сектора в результате погашения основной суммы внешних 

заимствований, поддержание достигнутого уровня кредитования экономики за счет 

вывода внешних активов, стимулирования роста депозитной базы, возврата и 

рефинансирования кредитов БВУ, роста внешнего заимствования институтов развития и 

национальных компаний; оптимизация потоков капитала и улучшение параметров 

платежного баланса. 

Вместе с тем, сложившиеся в предыдущие годы тенденции развития экономики, 

при изменении внешних условий сохраняют угрозы для макроэкономической 

стабильности. Сохранится инфляционное давление на экономику, оказываемое ростом 

уровня цен на мировом  рынке, расширением потребительского и инвестиционного 

спроса. 

В соответствии с Концепцией формирования и использования средств 

Национального фонда Республики Казахстан на среднесрочную перспективу, политика 
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правительственного заимствования будет ориентирована на достижение 50-70 % - ного 

соотношения правительственного долга с учетом гарантированного долга к рыночной 

стоимости активов Национального фонда. 

Более того, в рамках диверсификации на первоначальном этапе в большинстве 

случаев принятие значительного количества антикризисных мер было воспринято 

рынками негативно, давая тем самым сигнал о том, государства данными мерами 

признают о возможных скрытых масштабах распространения риска подверженности 

развитию кризисной ситуации.  

 

Таблица 1 - Меры по обеспечению стабильности финансовой системы 2018 г. 

 

Проблема: Адекватность капитала рискам 

Повышение капитализации 

до уровня, адекватного 

потенциальным рискам  

Рекапитализация (выкуп и подписка под новый или 

имеющиеся объемы акций и субординированного долга)  

Принудительная национализация финансовых институтов  

Адресная поддержка  Предоставление кредитов в качестве кредитора последней 

инстанции финансовым институтам со стороны правительства 

или центральных банков  

Повышение качества 

активов  

Выкуп проблемных активов  

Комплексное решение 

проблем с фондированием, 

гарантированием 

обязательств, выкупом 

активов и осуществлением 

временного управления  

Создание специализированных институтов/фондов по 

поддержке финансовых институтов  

Проблемы: Повышение волатильности финансовых рынков 

Ограничение спекулятивных 

операций на внутренних 

рынках  

Запрет на проведение коротких продаж по всему рынку или 

по ограниченному списку ценных бумаг, требования к 

раскрытию информации  

Увеличение ресурсной базы 

ЦБ по удовлетворению 

спроса на ин.валюту  

Кредиты МВФ  

Стабилизация ценовых 

параметров рынка  

Интервенции на внутренних валютных рынках  

Интервенции на организованных рынках ценных бумаг  

Примечание – Составлено по данным источника [5] 

 

Следует отметить, что в силу большой социальной значимости пенсионных 

активов их использование должно осуществляться при минимальном уровне рисков. 

Будут продолжены программы предоставления средств субъектам МСБ и 

агропромышленного комплекса через БВУ.  Отдельным блоком проблемных вопросов 

стабилизации финансового сектора является нормализация ситуации, сложившейся вокруг 

БТА Банка и Альянс Банка, находящихся в настоящее время в процессе реструктуризации 

внешней задолженности.  Стоит отметить, что в условиях недостатка у казахских банков 

долгосрочных ресурсов и наличия политического влияния при распределении 

существующих фондов возможность получения долгосрочных финансовых ресурсов из-за 

рубежа является для них основным фактором роста. 
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Түйін 

Мақалада дағдарысқа қарсы іс-шаралар жүйесінде Қазақстан Республикасының 

қаржы жүйесіндегі қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу жүйесіндегі әлемдік қаржы 

дағдарысын дамыту және детерминациялау мәселелері қарастырылады. Қазақстандық 

банктерде ұзақ мерзімді ресурстардың жетіспеуі және бар қорларды бөлу кезінде саяси 

ықпал етудің болуы жағдайында шетелден ұзақ мерзімді қаржы ресурстарын алу 

мүмкіндігі олар үшін өсудің негізгі факторы болып табылатыны атап өтіледі. 

 

Summary 
This article discusses the problems of development and determination of the global 

financial crisis in the system of achieving financial stability in the financial system of the 

Republic of Kazakhstan in the system of anti-crisis measures. It is noted that in the conditions of 

the lack of long-term resources of Kazakh banks and the presence of political influence in the 

distribution of existing funds, the possibility of obtaining long-term financial resources from 

abroad is the main growth factor for them. 

 

 

ӘДЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАРДЫҢ ҚАЗАҚ ТАРИХЫНДАҒЫ ОРНЫ 

  

Бегулиев Д.,   

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: қазақ, тарих, әдет, құқықтық нормалар, дәстүрлер, кодификация. 

 

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, 
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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 

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. Әдет-ғұрып құқығы мәселелері жөнінде 

пікір-талас әдетте нақты мәселелерге қатысты болатын немесе саяси бағыттағы ой-

пікірлерге және нақты эмпирикалық тәжірибеге байланысты болды. 

Әдет-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. Әдет-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. Әдет-ғұрып құқығы терминінің өзінің көпқырлылығы мен көп 

мағыналылығы оны қолдануда және зерттеуде елеулі қиындықтар тудырады [2, С. 153]. 

Әдет-ғұрып құқығында адамдардың өзара қарым-қатынастарының құрылымы 

нақты анықталған. Ол құрылым қазіргі заманғы құқықта да бар. Бұл құқықтық дамудағы 

сабақтастықты анықтауға негіз болады. Әдет-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.  

Әртүрлі 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. 
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Әдет-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 

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.  

Әдет-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; 

 Әскери 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; 

 Әскери іс және мемлекетті басқару саласындағы құқықтық нормалар; 

 Айып төлеуді көздейтін қылмыстық құқық нормалары; 

 Құн төлеуді көздейтін қылмыстық құқық нормалары. 
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“Жеті Жарғы” заң жинағын жасауға қазақтың атақты Төле би, Қазыбек би, Әйтеке 

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. Әсіресе мұндай шешімдерді Майқы би, Едіге би, Төле би, 

Қазыбек би, Әйтеке би, т.б. билердің практикасынан көп кездестіруге болады. Тіпті 

атақты билердің биліктері (үкімдері) ұқсас істерді қарағанда міндетті басшылыққа 

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, Әйтеке 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,” 
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– 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]. 

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 “Әркім 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. 

 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНТЕГРАЦИЯЛАНУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ 

МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

Досымбекова Б.,  

Қайнар академиясының 2-курс магистранты 

 

Ғылыми мақала Қазақстанның интеграциялану үдерісіндегі басымдылықтары мен 

проблемаларын қарастырады. Еліміз бүгінгі таңда әлемдік қоғамдастықтың толық 

құқылы мүшесі ретінде халықаралық қатынастардың табыстылығына өз үлесін қосып 

келеді. ҚР жаһандық жүйенің құрамдас бөлігі.  Мақалада Қазақстанның басқа 

мемлекеттермен өзара құрмет, сенім және прагматизм негізінде толыққанды және ұзақ 

мерзімді қатынас орнатуы зерттелген. 

Түйін сөздер: Қазақстан, интеграциялау, басымдықтар, проблемалар, әлемдік 

қоғамдастық, жаһандану.  

 

Еліміз бүгінгі таңда әлемдік қоғамдастықтың толық құқылы мүшесі ретінде 

халықаралық қатынастардың табыстылығына өз үлесін қосып келеді. Жаһандық жүйенің 

құрамдас бөлігі бола отырып, Қазақстан басқа мемлекеттермен өзара құрмет, сенім және 

прагматизм негізінде толыққанды және ұзақ мерзімді қатынастар орнатуға ұмтылады. 

Соның бірі Еуропалық Одақ елдерімен ынтымақтастық және экономикалық 

байланыстарынның орнауы. 
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Қазақстан мен Еуропалық Одақ арасында дипломатиялық қатынас 1993 жылдың 2 

ақпанында орнады. Байланыс содан бері жоғары қарқынмен дамып келеді. Бұған 1995 

жылдың 23-қаңтарында Брюссельде Қазақстан Президенті Н.Назарбаев пен Еуропалық 

Одақ кеңесінің төрағасы А.Жюппенің Қазақстан Республикасы мен Еуроодақ арасындағы 

ынтымақтастық және әріптестік туралы келісімге, сондай-ақ 2002 жылдың қарашасында 

Қазақстан Үкіметі мен Атом энергиясы жөніндегі еуропалық кеңістік арасындағы 

термоядролық синтезді басқару ынтымақтастығы мәселелеріне қатысты келісімге қол 

қойылуы ерекше үлес қосты. Қазақстан мен Еуроодақ делегациялары бұдан кейін де 

бірнеше мәрте кездесіп, ынтымақтастықты дамыту жайын талқылады. Қазіргі кезде ол өз 

нәтижесін беріп отыр.  

Бүгінде Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азиядағы ең ірі сауда және 

инвестициялық әріптесі болып табылады. Мысалы, 2005 ж. Қазақстан мен Еуроодақ 

арасындағы тауар айналымы 3083,9 млн долларды, 2003 ж. 4041,5 млн, 2004 ж. 10492,4 

млн долларды құрады. Өткен жылдың бірінші жартысындағы көрсеткіш 7585,9 млн 

доллар болды. Қазақстанның сыртқы саудадағы тауар айналымының 35,8% Еуроодақ 

елдерінің үлесіне тиеді. Ал Одаққа мүше жекелеген мемлекеттерге келсек, Қазақстанмен 

тауар айналымы көлемі жағынан Италияның (29,7%), Францияның (18,9%), Германияның 

(13,1%), Нидерландының (6,4%) және Ұлыбританияның (4,7%) үлес салмағы басым [1, 48 

б.]. 

Ынтымақтастық орнағаннан бергі жылдар ішінде Еуроодақ Қазақстан эко-

номикасына қомақты инвестиция салып келеді. Бүгінде оның көлемі 10 млрд долл. асып 

отыр. Бұл инвестицияға Одақ бағдарламаларына сәйкес бірқатар жобалар жүзеге асырылу 

үстінде. Бұған нақты бір мысал, 2005 ж. жалпы көлемі 36,5 млн еуроның Еуропалық Одақ 

бюджетінен бөлінгендігі. Сондай-ақ, Еуроодақтың есірткі проблемалары жөніндегі аймақ-

тық өкілдігінің офисі Орталық Азияның басқа елдерінде емес, Алматыда ашылуы 

Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы тығыз қарым-қатынасты айғақтап тұр. 

Қазіргі таңда Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азиядағы ең ірі сауда және 

инвестициялық әріптесі болып табылады. Мәселен, екіжақты қарым-қатынас енді-енді 

орнай бастаған 1994 ж. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы тауар айналымы 1 млрд 84,5 

млн. долл. құраса, 2005 ж. бұл көрсеткіш 15 млрд 287,2 млн долл. жетті. Еуроодақ 

елдерінің Қазақстанның сыртқы сауда айналымындағы үлесі еліміздің жалпы сыртқы 

сауда көлемінің 33,8% құрайтынының өзі біраз жәйттен хабар берсе керек. Байланыс 

орнағаннан бергі жылдар ішіндегі Еуроодақ Қазақстан экономикасына қомақты 

инвестиция салды және салып келеді. Қазірде оның көлемі 10 млрд долл. асады. Еуроодақ 

елдерінің қазақстандық жобаларға жұмсаған инвестцияларының үлесі Қазақстан эконо-

микасына салынған жалпы инвестиция көлемінің (45 млрд доллар) төрттен бірін құрап 

отыр. Еліміздің негізгі инвесторлары Ұлыбритания (жалпы көлемінің 13,7%), Италия 

(7,1%), Нидерланды (5,5%), Франция (1,7%) және Германия (1,5%) мемлекеттері болып 

табылады [2, 8 б.].  

Еліміздің Еуроодақ алдында салмағының артуына жер қойнауы байлықтарының, 

бірізді экономикалық реформалар мен соңғы жылдар бедерінде ішкі жалпы өнімнің 

тұрақты түрде жоғары қарқынмен өсуінің оң ықпал етіп отырғаны да шындық. Ал жоға-

рыдағы инвестицияларға ЕО бағдарламаларына сәйкес бірқатар жобалар жүзеге асырылса, 

бұл бағыттағы жұмыстар табысты жалғастырылу үстінде. Мысал үшін айтар болсақ, 2006 

ж. Еуропалық Одақ бюджетінен жалпы көлемі 36,5 млн еуро бөлінді. Сонымен қатар, 

Еуроодақтың есірткі проблемалары жөніндегі аймақтық өкілдігінің офисі Орталық 

Азияның өзге елдерінде емес, Алматыда ашылуы Қазақстан мен Еуроодақ арасында тығыз 

қарым-қатынас қалыптасқанын айғақтайды.  

Еуропа Одағы елдерімен экономикалық және саяси қарым қатынас кеңею үстінде. 

Мемлекет басшысының ресми кездесулері нәтижесінде көптеген үкімет арасындағы және 

ведомоство аралық келісімдерге қол қойылды, олардың ішінде Қазақстан мен Франция 

арасындағы стратегиялық серіктестік туралы Келісім және Қазақстан мен Германия 
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арасындағы болашақ үшін серіктестік орнытуға қатысты біріккен мәлімдемелер бар. 

Қазіргі таңда, Қазақстан Республикасы мен Италияндық Республика арасындағы 

стратегиялық серіктестік туралы келісімге қол қоюға дайындық жүргізіліп жатыр. Бұның 

өзі ертеңгі күнге деген үлкен сенім. 

Посткеңестік интеграцияның әлсіздігі субаймақтық масштабта интеграцияға 

назардың көп аударылуының себебіне айналды, ол бір-біріне география, мәдениет пен 

экономика жағынан алғанда жақын пост мемлекеттердің жекелеген топтарының өзара 

байланысуымен байланысты. Осындай потенциалдық интеграцияның классикалық үлгісі 

ретінде «шығыс еуропа» мемлекеттерінің үштігін Ресей, Беларусь пен Украина 

мемлекеттерін немесе Орталық Азияның бес мемлекетін айтуға болады. Алайда, Шығыс 

Еуропадағы тығыз интеграцияның орынды немесе орынсыздығы дау тудыратын мәселеге 

айналса, ал іс жүзінде барлық зерттеушілер Ресейдегі және Батыстағы  Орталық Азия 

мемлекеттерінің тығыз интеграциясын қажет деп есептейді.  

Орталық Азияда интеграция деңгейі  жалпы посткеңестік кеңістікке қарағанда, 

айтарлықтай жоғары. Бұл инфрақұрылымдық өзара байланыстардың болуымен және 

жалпы әлеуметтік кеністікке де байланысты. Орталық Азия мемлекеттерінің ресурстарды 

бөлу, саяси бағыттың әр түрлігі жөніндегі даулы жағдайлардың салдары немесе 

шекаралық аймақтарда өзара байланыстарды шектеу салдары болуы мүмкін (2008 және 

2009 жылдарда Өзбекстанның Ферғана қаласында «мемлекеттік шекараны нығайту» 

саясатын еске түсіру жеткілікті, ондағы қоршау аумақтарын, бетон қабырғалар орнату) 

айтылған мәселе тек Орталық Азияға ғана қатысты. Аймақтағы кейбір мемлекеттердің 

жекелеген  жұбы (мысалға Қазақстан мен Қырғызстанды алайық),  бұрынғысынша 

потенциалдық интеграциялық өзара байланыстарға ие және ол уақыт өткен сайын 

нығаюда. 

Сонымен қатар, Орталық Азия аймағында Қытайдың алатын рөлі тарапынан да 

қызығушылық тудырады. Посткеңестік интеграция үшін маңызды мәселенің бірі 

мемлекеттердің өзара байланысының «посткеңестік нысанынан» еуразиялық интеграцияға 

ауысуына да байланысты. Егер ТМД батыс бөлігінде  посткеңестік және еуразиялық 

интеграцияның бәсекелестігі сөз болса, ал ТМДның шығыс бөлігіндегі аймақ 

мемлекеттері үшін оның ішінде Орталық Азия үшін жаңа тартылу орталығы ретінде ҚХР 

потенциалдық рөлін бөліп айтуға болады. ҚХР Орталық Азияға қызығушылығы даусыз 

мәселе, аумақ мемлекеттерінің және батыс Қытай экономикасының нақты өзара 

байланыстары туралы мәліметтер іс жүзінде жоқ, алайда ЕИИЖ мәлеметтерін аймақтық 

интеграция үрдістеріне ҚХР тартылуы яғни қатынасуы деңгейін жанама түрде бағалау 

мақсатында пайдалануға болады. Егер, Қытай шын мәнінде аймақтағы өзара 

байланыстарға әсерін тигізсе, онда Орталық Азия өзінің интеграциялық динамикасында 

посткеңестік кеңістіктің қалған бөлігі эволюциясының стандартты жолынан көп 

ерекшеленеді. Сонымен бірге біздің мәліметтер Орталық Азиядағы интеграция ТМД үшін 

жалпы аймақтық тенденцияларға сәйкес келеді. Осыған сәйкес жанама мәліметтер ҚХР 

аймаққа әсерін анықтайтын деректердің болмауы туралы айтуға мүмкіндік береді [3, 140 

б.]. 

Жалпы аймақтағы интеграцияны ескерумен қатар, жекелеген мемлекеттер 

арасында интеграциялық өзара байланыстар конфигурациясын ескеретін ЕИИЖ 

құрылымы тағы бір қорытынды жасауға мүмкіндік береді: ол қорытынды біздің 

посткеңестік кеңістік туралы ойымызды біраз өзгертеді. Посткеңестік аймақ экономикасы 

өзара байланыстардың ассиметриялық моделімен сипатталатыны белгілі, мұнда ТМД 

кеңістігіндегі интеграция Ресейдегі интеграцияны білдіреді. Осы ассиметриялық құрылым 

дәстүрлі түрде потенциалдық әріптестерді «шығара отырып», аймақтық интеграция 

динамикасына әсері әсер ететін факторлар қатарына кіреді. Алайда, ТМД кеңістігінде 

аймақтық интеграцияның потенциалдық екінші ядросының қалыптасуы туралы 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бұл Қазақстанның экономикалық әсерінің өсімі 

туралы айтып отырмыз. 
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Посткеңестік мемлекеттердің өзара әрекеттесу эволюциясы ғылыми ортада да, 

қолданбалы аналитика саласында да үнемі дау тудыратын мәселе болып қалуда. Сонымен 

қатар, он жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда, яғни көптеген ресей зерттеушілері 

үшін ТМД өңірі басымдыққа ие  болмаған кезде, Ресейдегі бақылаушылар үшін «жақын 

жатқан көршілерде» болып жатқан жағдайлардың маңызы күрт өсті. Посткеңестік 

кеңістіктің негізгі зерттеу мәселесі сандық деректердің жеткіліксіздігі болып отыр, бұл 

нақты үрдістерді зерттеудің орнына спекуляция жағына қарай кетуге мәжбүрлейді. Осы 

мәселені қолға алу 2008-2009 жылдары Еуразия даму банкі іске асырған «Еуразия 

интеграциясының индикаторлар жүйесі» (ЕИИЖ) жобасының басты мақсаты болып 

табылады [4, 297 б.]. 

Интеграциялық өзара байланысу құрылымының тұрақтылығы таңданарлық жағдай. 

Беларусия, Қырғызстан мен Молдова мемлекеттерінің іс әрекеті ерекшеленді, олар 

мемлекеттердің интеграциялық жобаларға қатысуымен және Ресеймен саяси 

экономикалық өзара байланысу сипатымен ерекшеленеді. Посткеңестік кеңістікте 

трансшекаралық өзара байланыстарға кіші мемлекеттер тартылғаны көрінеді. Мұның 

себептері келесідей: біріншіден, жалпы алғанда шағын мемлекеттер үшін халықаралық 

экономикалық өзара байланыстардың маңызы жоғары. Екіншіден, ТМД аймағының 

көптеген шағын мемлекеттеріне (Орталық Азия, Армения) тікелей географиялық немесе 

саяси себептерге байланысты сыртқы нарыққа кіруге шектеу қойылған. Үшіншіден, пост 

кеңестік мемлекеттердің әлемдік экономикамен байланысуының негізгі каналын құрайтын 

көмірсутек шикізаты ресурстарының немесе өзге де экспорттық шикізат ресурстарының 

үлкен қоры жоқ мемлекеттерді айтып отырмыз.  

Интеграциялық өзара байланыстар тарапынан ірі мемлекеттердің артта 

қалушылығы байқалады. Ірі пост кеңестік мемлекеттер ішінен тек Беларусия ғана 

рейтингтің бірінші қатарын алады, ал рейтинг қатарын аймқатың екі ірі экономикасы - 

Ресей мен Украина аяқтайды. Сонымен қатар көмірсутек экспорттаушы мемлекеттері 

үшін интеграция деңгейі айтарлықтай төмен: ол Қазақстан мен Әзірбайжан. Формальдық 

аймақтық интеграция үрдістерінде біріншісінің белсенділігі позитивті динамикаға қол 

жеткізуге мүмкіндік бермейді. Осы мемлекеттер өңірлік емес нарыққа кіре 

артықшылықтарын қолдана алады және кей жағдайда өңірішілік өзара байланыстарға 

тәуелді болады.  Бұл бақылау пост кеңестік кеңістіктегі интеграциялық клубтар мәселесін 

қайта қарауға мүмкіндік береді. ТМД аумағында интеграцияға үлкен сұранысты көбінесе 

шағын мемлекеттер ұсынады. Бұл мәселе ұлттық нарықтар арасындағы трансакциондық 

шығындар кедергілерін жоюға әкелмейді. 2008 және 2009 жылдардағы  дағдарыс 

уақытында қызықты жағдай туындады: ТМД аймағының шағын мемлекеттеріне яғни 

Тәжікстан, Армения мен Қырғызстанға сыртқы соққылар тікелей емес, Ресей мен 

Қазақстан арқылы кері әсер етті (өзара сауда деңгейінің төмендеуі, жұмыс күшіне деген 

сұраныстың қысқаруы, еңбек мигранттарының ауысу көлемінің азаюы). 

Іс жүзінде көптеген интеграциялық жобалар факторлар нарығын 

либерализациялаудың алғашқы нормалары еркін сауда аймағымен қатар енгізіледі. 

Посткеңестік кеңістікте ЕИИЖ мәліметтеріне сәйкес айтарлықтай қайшы жағдай 

байқалады. Бір жағынан ТМД өңірінде сауда интеграциясы динамикасы  көптеген кері 

жағдайларға толы. Осы шешімді қызметтік салаларда астық пен электр қуаты 

нарығындағы интеграцияны талдаудан да алуға болады.  

ТМД елдеріндегі еңбек ресурстары саласында интеграцияның дамуы көбінесе ТМД 

визалық емес кеңістігінде сақталатын өңірдің жетекші елдерінде еңбек ресурстарын 

пайдалануды нашар бақылау мен көрші мемлекеттерде жұмыс күшіне оларда қалыптасқан 

демографиялық және мәдени модельдер ретінде сұраныстың болуымен байланысты. 

Екіншіден, бұл жағдайда трансшекаралық сауданы бақылауды жүзеге  асыру еңбек 

миграциясын бақылауды жүзеге асыруға қарағанда оңай. Осыған сәйкес саудадағы 

шектеулер аз шығындармен іске асады және әлдеқайда әсерлі болады. Үшіншіден, 

посткеңестік кеңістік жалпы алғанда, айтарлықтай үлкен арақашықтықтармен 
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сипатталады. Осыған байланысты еңбек нарығы аясында білім беру қызметтеріне немесе 

инвестицияларға мамандандырылған бастамалар табысты болуы мүмкін [5, 11 б.].  

Сауда интеграциясының көрсеткіштеріне ТМД мемлекеттері арасындағы тауар 

ағымының өсімін ескерумен қатар, жалпы посткеңестік кеңістіктің экономика 

динамикасын яғни ЖІӨ мен аумақтан тыс сауда деңгейін ескереді. Индекаторлар 

шамасының құлдырауы яғни төмендеуі ТМД экономикасы өсімінің қарқыны олардың 

трансшекаралық өзара байланыстар өсімі қарқынынан алда болады. Миграция 

динамикасы көрсеткіштерінде тұрақты шама яғни халық саны негізгі басымдыққа ие 

болады. Мұндай интерпретация пессимистік қорытындылар шығарса да, аз қызығушылық 

тудырмайды. Экономикалық өсім кезеңдері әдетте экономикалық интеграциялар үшін 

оңтайлы болуына қарамастан, өткен он жылдағы динамикалық өсім аумақтағы интеграция 

үрдісін тиісті деңгейде еемес екендігін көрсетеді. Бұл ішкі экономикалық өзара 

байланыстардың айтарлықтай өсімімен немесе ТМД-дан тыс өзге аймақтарға назардың 

ауысуымен байланысты. 
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Резюме 

В статье рассматриваются приоритеты и проблемы интеграционного процесса в 

Казахстане. Сегодня, будучи полноправным членом международного сообщества, наша 

страна способствует успеху международных отношений. Это неотъемлемая часть 

глобальной системы Казахстана. В статье рассматриваются всесторонние и 

долгосрочные отношения Казахстана, основанные на взаимном уважении, доверии и 

прагматизме с другими государствами. 

 

Summary 
In the article, the priorities and problems of the integration process in Kazakhstan are 

considered. Today, as a full-fledged member of the international community, we are glad to 

welcome international visitors. Unprecedented part of the global system of Kazakhstan. In this 

article are considered all the long-term and long-term views of Kazakhstan, based on mutual 

respect, trust and pragmatism with other states. 

 

 

ПPAВOВOЙ СТAТУС СУДA И СУДЬИ 

 

Мустафин Е., 

Магистрант 2-го курса Академии 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, 
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органов дознания), а также участников процесса (обвиняемого, подозреваемого, 

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

Ключевые слова: право, статус суда,  статус судьи, субъекты уголовного 

процесса, правосудие.  

 

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]. 

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; 
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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. 

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; 
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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 
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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.). 

 

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ  

 

Агзамова А.М., 

магистрант специальности «Юриспруденция»  

Академия «Кайнар» 

 

В данной статье рассматривается порядок разрешения индивидуальных трудовых 

споров в соответствии с трудовым законодательством  Республики Казахстан.  

Ключевые слова: индивидуальный трудовой спор, согласительная комиссия, 

трудовое законодательство.  

 

Новое трудовое законодательство 2016 года явилось неким ответом на   вызовы 

кризисных явлений в казахстанской экономике, в нем четко прослеживается комплексный 

подход к решению таких вопросов как: трудоустройство лиц с ограниченными 

физическими возможностями путём снижения определённой нагрузки на работодателя с 

разделением ответственности между ним, государством и профсоюзами; предоставлении 

сторонам трудового договора права регулировать трудовым и коллективным договорами 

форму, систему и размер оплаты труда работников; усиление сферы общественного 

контроля путём создания на паритетных началах производственных советов по 

безопасности и охране труда. 

Одним из существенных изменений нового трудового кодекса является порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Согласно действующего 

законодательства работник имеет право на разрешение индивидуальных и коллективных 

трудовых споров с использованием установленных законом способов их разрешения,  

включая право на забастовку [1]. Рассмотрение индивидуального трудового спора между 

работником и работодателем регламентируется главой 15 Трудового кодекса, а 

коллективных трудовых споров предусмотрено главой 16 данного документа.   

В соответствии с кодексом старой редакции индивидуальные трудовые споры 

рассматривались согласительными комиссиями и (или) судами. В согласительной 

комиссии споры рассматривались по заявлению стороны трудового спора, то есть, если 

сторона спора выражала желание обратиться в согласительную комиссию. 

Новый трудовой кодекс предусматривает обязательное рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров посредством согласительных комиссий. Так, пункт 1 

статьи 159 нового кодекса предусматривает, что индивидуальные трудовые споры 

рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо 

по вопросам неисполнения решений согласительной комиссии - судами, за исключением 

субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа 

юридического лица [2]. 

Согласительная комиссия является обязательным досудебным органом для 

урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих в организации между 
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работниками и работодателем.     Комиссия вправе рассматривать все, без исключения, 

возникающие индивидуальные трудовые споры. 

Согласительная комиссия рассматривает споры работников, связанные с 

применением трудового законодательства, споры, возникающие в связи с коллективными 

договорами, соглашениями и иными локальными правовыми актами, трудовыми 

договорами, в том числе споры: 

 об оплате труда; 

 о переводе на другую работу и перемещении на другое рабочее место; 

 об оплате труда, в том числе при совмещении должностей, временном 

замещении отсутствующего работника, совместительстве, за работу в сверхурочное, 

ночное время, выходные и праздничные дни; 

 о праве на получение и размере причитающихся работнику вознаграждений, 

предусмотренных действующей системой оплаты труда; 

 о выплате компенсаций и предоставлении гарантий; 

 о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы работника; 

 о предоставлении отпусков; 

 о выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной 

защиты, лечебно-профилактического питания; 

 о выплате заработной платы за время вынужденного прогула или разницы в 

заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы в связи с незаконным 

переводом;  

 о взыскании заработной платы, включая надбавок, предусмотренных системой 

оплаты труда;  

 о применении дисциплинарных взысканий;  

 о неправильных или неточных записях в трудовой книжке сведений о 

заключении  или изменении трудового договора, если эти записи не соответствуют 

приказу (распоряжению) или иным предусмотренным законодательством документам; 

 о восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки причины 

увольнения; 

 о возмещении причиненного материального ущерба; 

 о соблюдении режима рабочего времени и времени отдыха; 

 об отмене решений аттестационной комиссии. 

Согласительная комиссия также в обязательном порядке рассматривает другие 

индивидуальные трудовые споры, связанные с применением трудового законодательства, 

коллективного и трудовых договоров, актов работодателя. 

Заявление, поступившее в согласительную комиссию, согласно пункта 4 статьи 159 

трудового кодекса, подлежит обязательной регистрации в день подачи. Согласно пункта 5 

указанной статьи, согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение 15-ти 

рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии решения в 

трехдневный срок со дня его принятия. Для сравнения, ранее действовавший кодекс 

предусматривал, что спор рассматривается в течение семи дней со дня подачи заявления.         

На практике уже возникают споры об обязательности обращения в согласительную 

комиссию с заявлением о разрешении трудового спора. Некоторые специалисты полагают, 

что обращение в согласительную комиссию, как и по ранее действовавшему кодексу, 

зависит от усмотрения стороны трудового спора, в связи с чем, сразу же обращаются в суд 

[3]. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, 

а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решения согласительной комиссии 

– судами. То есть, закон предусматривает обязательное рассмотрение споров в 

согласительной комиссии.  

Если сторона индивидуального трудового спора не согласна с решением 

согласительной комиссии в целом или в части, а также в случае неисполнения решения 
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согласительной комиссии спор считается неурегулированным. Поэтому в 

соответствующей части стороны в силу части первой статьи 8 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Казахстан вправе обратиться за защитой 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов в суд, который не 

связан с выводами согласительной комиссии и разрешает спор по существу в пределах 

заявленных исковых требований. 

Рассмотрение индивидуального трудового спора согласительной комиссией ни в 

коем случае не лишает сторону права обращения в суд. При этом отмены либо изменения 

решения согласительной комиссии в судебном порядке не требуется. 

В подпункте 16 пункта 1 статьи 22, подпункте 12 пункта первого статьи 23 

Трудового кодекса предусмотрено право работника и работодателя на обращение за 

разрешением индивидуального трудового спора последовательно в согласительную 

комиссию, а затем в суд. 

Таким образом, сделана попытка урегулирования части индивидуальных трудовых 

споров в досудебном порядке, который в ранее действовавшем Кодексе также 

предусматривался, но на практике применялся минимально в силу его необязательности. 

Примечательно, что решение согласительной комиссии подлежит исполнению в 

установленный ею срок, за исключением решения по спору о восстановлении на работе, 

которое в этом приравнено по статусу к судебному решению и в силу пункта второго 

статьи 161 Трудового кодекса подлежит немедленному исполнению. 

Вместе с тем, обязанность создания в организации, филиалах и представительствах 

согласительных комиссий нормами главы 15 Трудового кодекса прямо не предусмотрена, 

чем злоупотребляют работодатели, ограничивая работников, чьи права нарушены, в 

использовании возможностей досудебного урегулирования индивидуальных трудовых 

споров и, соответственно, создавая препятствия для обращения в суд. 

Как показывает судебная практика, иногда заявление работника, адресованное в 

согласительную комиссию, возвращается администрацией работодателя без передачи для 

рассмотрения по существу ввиду пропуска заявителем срока обращения, установленного 

статьёй 160 Трудового кодекса. Такая практика нарушает предусмотренное законом право 

работника на разрешение индивидуального трудового спора в досудебном порядке с 

возможностью дальнейшего обращения в суд. 

Согласно статьи 160 Трудового кодекса, статьи 172 ГПК и разъяснениями, 

данными в пункте 5 нормативного постановления Верховного Суда от 19 декабря 2003 

года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении 

трудовых споров» пропуск истцом без уважительных причин установленного трудовым 

законодательством срока для обращения в орган по рассмотрению индивидуального 

трудового спора является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска. 

В связи с этим представляется правильным ориентировать согласительные комиссии не 

уклоняться от рассмотрения индивидуальных трудовых споров по существу, на 

необходимость принятия решений по заявлениям даже в случаях их поступления с 

пропуском установленного законом срока, давая возможность стороне, не согласной с 

решением согласительной комиссии, воспользоваться правом разрешения конфликта в 

суде. 

В связи с вопросами, возникшими у правоприменителей с введением в действие с 1 

января 2016 года нового Трудового кодекса, Верховным судом проводится обобщение 

судебной практики с перспективой использовать его результаты для разработки проекта 

нормативного постановления вместо действующего нормативного постановления от 19 

декабря 2003 года № 9 «О некоторых вопросах применения судами законодательства при 

разрешении трудовых споров». В настоящее же время Верховным судом внимание судей, 

специализирующихся на рассмотрении гражданских дел о трудовых спорах, 

акцентировано на необходимости применения разъяснений, содержащихся в 
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вышеназванном нормативном постановлении в части, не противоречащей действующему 

законодательству. 

При применении в судебной практике введённых с 1 января 2016 года норм о 

рассмотрении согласительными комиссиями индивидуальных трудовых споров в 

досудебном порядке следует учитывать положения пункта третьего статьи 8, статей 143 и 

144, других положений Трудового кодекса о том, что труд отдельных категорий 

работников, в том числе государственных служащих, лиц, состоящих на воинской службе, 

сотрудников специальных государственных, правоохранительных органов регулируется 

Трудовым кодексом с особенностями, предусмотренными специальными законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, которыми не 

предусмотрена возможность рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

согласительными комиссиями, в связи с чем на указанные отдельные категории 

работников положения статьи 159 Трудового кодекса не распространяются. 

Однако не все возникающие у местных судов вопросы при применении норм главы 

15 Трудового кодекса могут быть сняты путём дачи Верховным судом разъяснений в 

пределах своей компетенции. Судебная практика уже сейчас свидетельствует о 

необходимости более подробной регламентации порядка формирования, осуществления 

деятельности, принятия и исполнения решений согласительных комиссий. 

Видимо, для того, чтобы определиться достигнута ли цель усиления защиты 

трудовых прав работников непосредственно по месту трудовой деятельности, сокращения 

количества доходящих до судебного разбирательства трудовых конфликтов, 

уполномоченному органу в сфере труда необходимо иметь хотя бы общее представление 

о количестве созданных в стране согласительных комиссий по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, рассмотренных и, самое важное, урегулированных ими 

обращений, поскольку судебная статистика показывает постоянно растущее число 

поступающих в производство судов гражданских дел.      
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Түйін 

Бұл мақалада жеке еңбек таласы түсінігі және оның келісу комиссиясы арқылы 

тәжірибе жүзінде жүзеге асуы туралы қарастырылған. Жеке еңбек таласының 

туындауына және оның даму сатысына талдау жасалған. 

 

Summary 

In this article the concept a individual labor dispute, that it will be practiced through the 

conciliation commission. The analysis is given to the nature of emergence of individual labor 

dispute and stages of his development. 
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ФИНАНСОВЫЙ 

РЫНОК КАЗАХСТАНА 

 

Асанова Н., 

Магистрант 2-го курса Академии Кайнар 

 

В данной статье рассматриваются проблемы влияния мирового финансового 

кризиса на финансовый рынок Казахстана. В результате процесса глобализации 

финансовые кризисы и процессы, дестабилизирующие экономику, появляются все чаще и 

распространяются на все более обширные территории. Однако глобализация 

необязательно увеличивает их опасность и масштабность. Сделан вывод, что мировой 

финансовый кризис продолжает оказывать свое давление на финансовый сектор 

Казахстана, несмотря на ряд принятых мер, ситуация остается напряженной, особенно 

в банковском секторе. 

Ключевые слова: мировой кризис, финансовый рынок Казахстана, детерминация, 

глобализация, экономика, развитие.  

 

В свете тех тенденций, которые были описаны на базе детерминации мирового 

финансового кризиса, задача повышения конкурентоспособности и устойчивости 

финансовой системы Казахстана остается одной из важнейших. «Надо усвоить уроки, 

преподанные ипотечным кризисом в США, – отметил Президент страны в своем 

Послании, – оказавшим серьезное влияние на наши банки... Необходимо продолжить 

структурные реформы нашей финансовой системы. Это касается развития рынка ценных 

бумаг, современных финансовых инструментов, совершенствования законодательства о 

банкротстве...» [1].  

По мнению многих аналитиков, в настоящее время финансовые рынки продолжают 

находится под негативным влиянием кризиса в США, однако нельзя исключать еще 

большего замедления развития мировой экономики. И этот фактор следует учитывать, 

ведь экономика Казахстана, находясь в стадии активного реформирования, весьма 

уязвима для различного рода угроз, обусловленных глобализацией финансовых рынков.  

Государственная политика обеспечения финансовой безопасности республики 

должна быть открытой и предусматривать информированность общества о деятельности 

государственных органов и общественных институтов в области финансовой 

безопасности с учетом ограничений, предусмотренных действующими законодательными 

актами Казахстана.  

Кроме Конституции одним из основных правовых актов, определяющих 

приоритеты страны в области национальной безопасности, является Закон РК «О 

национальной безопасности РК». Но в нем понятие финансовой безопасности не 

раскрывается. Речь идет только об экономической безопасности как о состоянии 

защищенности национальной экономики страны от внутренних и внешних условий, 

процессов и факторов, ставящих под угрозу ее устойчивое развитие и экономическую 

независимость. К «угрозам национальной безопасности РК» п. 10 ст. 5 закона от 26 июня 

2015 г. №233-1 относит нанесение ущерба экономической безопасности государства, 

включая использование стратегических ресурсов вопреки интересам страны, 

препятствование росту инвестиционной активности, в том числе притоку иностранных 

инвестиций в Казахстан, неконтролируемый вывоз капитала за пределы страны. 

Очевидно, что закон, принятый десять лет назад, не мог в полной мере учесть 

сегодняшние реалии. Поэтому необходимо его откорректировать и разработать 

дополнительный механизм обеспечения национальной экономической безопасности [2].  

Кроме того, вступление в ВТО не решает проблемы недостатка иностранных 

инвестиций, а с ними и притока технологий и высококвалифицированных кадров. Если 

говорить о внутренних угрозах экономической безопасности, то, видимо, следует 
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выделить в первую очередь сокращение численности населения, его старение, влекущее за 

собой уменьшение трудового потенциала; нецелевое использование бюджетных средств; 

несовершенство налоговой системы; недостаточно благоприятные условия для развития 

малого и среднего бизнеса, множество административных барьеров, обусловливающих 

высокий уровень издержек предпринимательства; невысокий уровень доходов 

большинства граждан; структурно-технологическую несбалансированность экономики; 

невысокие темпы развития национальной информационно-коммуникационной сферы.  

Серьезная угроза – «теневое поведение» субъектов экономической деятельности в 

политике, образовании, медицине, культуре, науке. Главная и самая тревожная тенденция 

современных теневых экономических процессов состоит в том, что они в принципе 

неотделимы от коррупции. В обществе сегодня недостаточно механизмов, способных 

оказывать реальное противодействие теневому сектору.  

Теоретическая сторона проблемы финансовой безопасности разработана в 

отечественной литературе слабо, что затрудняет определение ее существенных черт и 

структуризацию основных угроз. В настоящее время практически не изучены такие 

понятия, развиваемые в зарубежной науке, как микрофинансы, макрофинансы, 

геоэкономика и геофинансы.  

Под микрофинансами понимают процесс мобилизации финансовыми институтами 

и предприятиями сбережений, управления денежными средствами и предоставления 

финансовых услуг. Макрофинансы занимаются вопросами финансов на национальном 

уровне (развитие, управление и реформирование финансовой системы) и являются частью 

экономической инфраструктуры. Геофинансы выступают как составная часть глобальной 

экономики (геоэкономики). Зарубежная доктрина рассматривает феномен геофинансов с 

точки зрения взаимодействия государств между собой в финансовой сфере [3].  

Все это дает основание утверждать, что одна из насущных задач обеспечения 

финансовой безопасности государства состоит как в наращивании конкурентоспособности 

национальной системы в мировом пространстве финансов, так и создании действенного 

механизма ее защиты от негативных воздействий.  

Вот почему крайне важно было разработать долгосрочную концепцию финансовой 

безопасности РК. Она послужит основой при формировании и реализации единой 

государственной политики обеспечения финансовой безопасности. Ее положения будут 

учитываться при создании и развитии финансовой системы страны и дальнейшем 

совершенствовании государственной политики в этой области.  В условиях финансовых 

кризисов вопросам финансово-экономической безопасности важно уделить особое 

внимание [4]. 

Сказанное опосредуется тем, что нестабильность на глобальных рынках в период 

мирового финансового кризиса обусловила снижение объемов внешних обязательств, 

служивших в последние годы основным источником роста банковского сектора, с начала 

текущего года, как в абсолютном, так и в относительном значении, что с одной стороны, 

приветствуется, поскольку тем самым снижается уязвимость банковской системы к 

внешним шокам, а с другой – острый дефицит ликвидности в условиях узости 

внутреннего рынка ликвидности. Тем не менее, несмотря на снижающуюся долю внешних 

обязательств в совокупных обязательствах банковского сектора, уровень внешней 

задолженности остается высоким и составляет значительную часть совокупных 

обязательств БВУ. При этом в структуре внешних обязательств банковского сектора по 

объективным причинам за рассматриваемый период существенных изменений не 

отмечалось. 

Финансовые потрясения в мировой экономике продемонстрировали 

подверженность экономики Республики Казахстан внешним рискам. Фундаментальные 

особенности развития экономики, которые формировались на протяжении последних 

нескольких лет, стали одними из основных факторов уязвимости. Доходы сырьевых 

отраслей, внешние заимствования банков, рост государственных расходов продолжали 
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способствовать «перегреву» экономики и росту совокупного спроса. Экспансивное 

кредитование банками строительной отрасли и рынка недвижимости обусловило, с одной 

стороны, дальнейшее повышение цен на рынке недвижимости и усиление 

подверженности банковского сектора кредитным рискам. С другой стороны, сектор 

строительства стал практически полностью зависеть от банковского финансирования. 

Внешняя торговля сыграла на этом весьма противоречивом этапе реформ довольно 

неоднозначную роль. С одной стороны, она стала инструментом реализации не самой 

оптимальной модели перехода РК к рыночной экономике, одним из каналов «бегства» 

отечественных капиталов за рубеж. С другой стороны, в рамках реально выбранного курса 

она объективно явилась одним из основных источников ресурсов для поддержания 

экономики страны «на плаву» и, кроме того, важнейшим инструментом начала 

интеграции (пусть несовершенной) большинства ее сегментов в систему рыночных 

связей. Во многом за счет импорта было обеспечено решение одной из задач начального 

периода реформ – насыщения потребительского рынка страны. 

Экспансивное кредитование банками строительной отрасли и рынка недвижимости 

было обусловило, с одной стороны, дальнейшее повышение цен на рынке недвижимости и 

усиление подверженности банковского сектора кредитным рискам. С другой стороны, 

сектор строительства стал практически полностью зависеть от банковского 

финансирования. Доходы от текущих операций (в основном, поступления от экспорта 

товаров), не покрывали расходы на импорт и выплаты нерезидентам доходов за 

привлеченные финансовые и трудовые ресурсы.  

Высокие темпы роста депозитов относительно роста банковских кредитов 

способствуют снижению зависимости от, но не замещают полностью внешнее 

фондирование. Определяющими факторами роста депозитной базы являлись средства, 

размещаемые государством в рамках программы поддержки финансового и реального 

секторов экономики. 

В условиях экономической нестабильности прирост депозитной базы не только 

поддерживал ликвидность банков, но и поддерживал ограниченные ресурсные 

возможности банков. Увеличение вкладов клиентов (без учета вкладов дочерних 

организаций специального назначения) с начала этого года составило чуть более 30%, что 

было обеспечено 35%-ым ростом вкладов юридических лиц, прежде всего за счет 

размещения обусловленных депозитов в рамках государственной программы. 

Глобальный экономический кризис продолжился и в 2015 и начале 2016 гг., что 

свидетельствует о том, что американская модель капитализма, проявившаяся в последнее 

время как американо-центрическая система финансовой глобализации, пришла в упадок. 

Современный кризис имеет системный характер и не может быть сведен лишь к 

проявлению циклических конъюнктурных колебаний экономики.  Кризис глобальной 

финансовой системы был вызван сложными изменениями, которые претерпели 

финансовые системы США и стран Западной Европы в течение последнего десятилетия, 

вследствие которых лидирующие позиции заняли не банки, а компании, оказывающие 

финансовые услуги. Их деятельность по аккумуляции сбережений, предоставлению 

кредитов и инвестиционному бизнесу, связанная с эмиссией облигаций, акций и 

деривативов, консультированием сделок по слияниям и поглощениям, организации 

синдицированных кредитов, была рисковой. Низкие процентные ставки коммерческих 

банков, избыток ликвидности и недооценка рисков заемщиков привели к глобальному 

кризису, развитие которого усилили непропорциональный рост производных 

инструментов, увеличивавшихся в геометрической прогрессии и опережавших 

возможности их использования финансовыми институтами.  

В условиях кризиса, необходима стратегия национальной ориентированности 

участников финансового рынка, основанная на развитии бизнеса в соответствии с планами 

и интересами государства, введении ограничений на вывод капитала и формировании 

комплексной системы управления рисками.  
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В условиях кризиса недооцененные риски могут обернулись невосполнимыми 

финансовыми потерями для кредитных организаций, кризис ликвидности увеличивает 

вероятность дефолта отдельных корпоративных заемщиков, снижает качество портфелей 

потребительских ссуд, что, влечет за собой проблемы невозврата полученных кредитов. 

Поэтому важной составляющей стратегии развития организаций РК является 

диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери при 

развитии кризиса.  

Итак, на фоне положительных тенденций в развитии внешнеэкономических связей 

РК со всей очевидностью  в 2015 – 2016 гг. проявились и негативные стороны: 

– экспорт РК продолжал носить ярко выраженный сырьевой характер. На долю 

пяти товарных групп приходилось около 80% экспорта (минеральное сырье и топливо – 

45%, металлы – 17, химические товары – 8, лесоматериалы – около 5, 

сельскохозяйственное сырье – 3%). Произошло активное «вымывание» из структуры 

экспорта продукции машиностроения – в настоящее время ее доля упала менее чем до 5%, 

сократившись по сравнению с 1993г. более чем в 2 раза; 

– стабилизация и рост экспорта происходило прежде всего за счет роста его 

физического объема при заниженных (относительно уровня мировых цен) средних 

контрактных цен. За период 1993-1999гг. среднегодовые темпы прироста физического 

объема экспорта составили 7,4%, средние контрактные цены снижались ежегодно на 8,5%. 

Лишь в 1999г. рост средних экспортных цен был выше увеличения объема вывоза в 

физическом выражении на 6,4%; 

– увеличение строимостных показателей экспорта не сопровождалось адекватным 

увеличением валютных поступлений в доход государства, необходимых для 

восстановления экспортного потенциала не только отраслей обрабатывающей 

промышленности, и самого топливно-сырьевого комплекса, поставляющего на экспорт 

основной объем валютоемких товаров; 

– в структуре импорта продолжала расти доля сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия, увеличившаяся с 2003г. почти на треть и превысившая 36%.  Удельный 

вес продовольствия на внутреннем потребительском рынке  достиг критического для РК 

уровня – 40%; 

– выявилась незащищенность отечественных производителей от конкурирующей 

импортной продукции по широкому кругу товаров потребительского и производственного 

назначения, в то время как заметно возрос уровень дискриминации со стороны 

иностранных государств в отношении достаточно широкого перечня экспортируемой из 

РК промышленной продукции, в результате чего страна не только ограничена в реальных 

возможностях поставок своих вполне конкурентоспособных новых товаров на западные 

рынки, но и потеряла прежние; 

– в «благополучном» состоянии внешней торговли уже в 2015 г. впервые 

наметились настораживающие тенденции, что проявилось в снижающихся объемах ее 

роста, прежде всего экспорта. Причины этого разнообразны, однако основным фактором, 

действие которого приобретает долгосрочный характер, является исчерпание в РК 

экстенсивных факторов роста экспорта основных сырьевых товаров, поддерживающего 

независимость развития многих отраслей промышленности [5].      

Риск долговой нагрузки также существенно снизился вследствие завершения 

реструктуризации обязательств 3-х казахстанских банков и снижения доли краткосрочных 

обязательств в структуре валового внешнего долга.     

 Перечисленные факторы, наряду с падением «глубины» развития финансовых 

отношений, наблюдающегося преимущественно в силу низкой кредитной активности 

банков, обуславливают высокий уровень риска замедления роста экономики Казахстана в 

ближайшей перспективе. Об этом уже свидетельствует динамика композитного 

опережающего индикатора, который прогнозирует замедление роста экономики 
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Казахстана уже со 2-го квартала 2017 г. При этом данный риск становится особенно 

значимым в свете негативных прогнозов в отношении роста мировой экономики. 

Снижение зависимости банков от внешнего фондирования в результате замещения 

обязательств перед нерезидентами внутренними обязательствами способствует 

повышению устойчивости банковского сектора к внешним шокам в краткосрочном 

периоде. В то же время при увеличении потребности экономики в кредитных ресурсах 

банки могут столкнуться с дефицитом долгосрочного фондирования, так как депозитная 

база не сможет удовлетворить растущую потребность банков в нем. При этом отсутствие 

долгосрочного фондирования в необходимых объемах может стать фактором, 

дестимулирующим кредитную активность банков и, как следствие, стать причиной 

дефицита кредитных ресурсов в экономике.  

Несмотря на наблюдаемый незначительный рост цен на рынке недвижимости, 

количество сделок на нем ощутимо не увеличилось. При этом состояние рынка влияет как 

на объемы выдаваемых ипотечных кредитов банков и динамику качества кредитов, 

выданных ранее, так и на состояние страховой отрасли, в том числе через снижение 

объемов продаж так называемых «пакетных продуктов».  

Риски замедления экономического роста и усиления имеющихся диспропорций в 

экономике могут потребовать корректировки государственной политики, в том числе в 

рамках поддержки приоритетных отраслей, со смещением акцентов к стимулированию 

роста промышленности. В настоящее время отчетливо ощущается необходимость в 

стимулировании инвестиционной активности в производящем секторе.  

В целях управления риском ликвидности и системным риском НБРК также 

осуществляет на ежедневной основе расчет коэффициента оборачиваемости денег (КОД), 

коэффициента ликвидности (КЛД) МСПД и анализ их соответствия установленным 

значениям. В среднем за 9 месяцев 2016 г. КЛД в МСПД составил 1,17, КОД – 0,97, что 

соответствует значениям, при которых риск ликвидности и системный риск считаются 

минимальными.  

Кроме того, проводится анализ платежных документов, находившихся в очереди в 

течение операционного дня МСПД, неисполненных (отозванных пользователями) по 

причине недостаточности ликвидности. За 9 месяцев 2011 г. в МСПД в очереди было 

зафиксировано 6 329 платежных документов на сумму 296,2 млрд. тенге, из них 

неисполнено (отозвано) по причине недостаточности ликвидности 18 платежных 

документов на сумму 23,4 млрд. тенге, что составляет 0,2% от общего количества и 0,02% 

от общей суммы платежных документов, обработанных в МСПД.  Среднедневная сумма 

чистой позиции пользователей по результатам клиринга составила 2,98 млрд. тенге (0,4% 

от суммы среднедневных оборотов пользователей в МСПД), что способствует снижению 

риска ликвидности при расчете чистых позиций через МСПД. При этом в СМК за 9 

месяцев 2017 г. были не исполнены по причине недостаточности ликвидности 28 

платежных документов на сумму 34,6 млн. тенге. Все аннулированные платежные 

документы были повторно успешно проведены пользователями и рассчитаны в МСПД [6]. 

Таким образом, важно сделать вывод, что мировой финансовый кризис продолжает 

оказывать свое давление на финансовый сектор Казахстана, несмотря на ряд принятых 

мер, ситуация остается напряженной, особенно в банковском секторе. 
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Түйін 

Бұл мақалада әлемдік қаржы дағдарысының Қазақстанның қаржы нарығына әсер 

ету мәселелері қарастырылады. Жаһандану үдерісінің нәтижесінде экономиканы 

тұрақсыздандыратын қаржы дағдарыстары мен үдерістері неғұрлым кең аумақтарға 

жиі пайда болып, таратылады. Алайда, жаһандану процесі олардың қауіптілігі мен 

ауқымдылығын міндетті түрде арттырмайды. Әлемдік қаржы дағдарысы бірқатар 

қабылданған шараларға қарамастан, Қазақстанның қаржы секторына өз қысымын 

көрсетуді жалғастыруда деген қорытынды жасалды, әсіресе банк секторында жағдай 

шиеленіскен күйінде қалып отыр. 

 

Summary 

This article discusses the impact of the global financial crisis on the financial market of 

Kazakhstan. As a result of globalization process financial crisis and the processes destabilizing 

economy, appear more and more often and extend on more extensive territory. However, 

globalization does not necessarily increase their danger and scale. It is concluded that the 

global financial crisis continues to exert pressure on the financial sector of Kazakhstan, despite 

a number of measures taken, the situation remains tense, especially in the banking sector. 

 

 

ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРНО-

ОХРАНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Досалин А.В.,  

магистрант 2-го курса Академии Кайнар 

 

Прокурорский надзор безусловно является главной функцией казахстанской  

прокуратуры автор делает вывод, что исследуемую отрасль более правильно именовать 

прокурорским надзорно-охранительным правом, а не прокурорско-надзорным или 

прокурорским. Именно это наименование с большей объективностью отражает его 

содержание и назначение. Делается вывод, что именно субъект правоотношений, 

возникающих по поводу соблюдения Конституции и исполнения законов, в которых 

обязательным участником являются органы прокуратуры, обусловливает особенности 

предмета правового регулирования прокурорского надзорно-охранительного права и 

оказывает определенное влияние на формирование того или иного его института.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, охранительное право, прокуратура, 

законы, субъекты правоотношений.  

 

Принципы прокурорского надзорно-охранительного права, как, впрочем, илюбой 

другой отрасли казахстанского права. Обращаясь к принципам, мы должны обнаружить в 

них (через них) те главные моменты, которые раскрывают содержание и специфику 

данной области правовой жизни [1]. Принципы формируются значительнораньше 

учреждения прокуратуры как государственногооргана и издания законов, 

регламентирующих ее деятельность. Они могут иметьсущественные различия в 

зависимости от типа правовой системы имодели прокуратуры [2]. 

С.К.Журсимбаев, поясняет, что они определяютосновное социальное содержание 
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соответствующих конкретных норм и фактической деятельности [3]. По словам В.Б. 

Ястребова, «чистоту принципов надо особо беречь и последовательно утверждать 

незыблемость припципов, обладающих высокой жизнеспособностью... Защита и 

поддержка ныне действующих принципов организациии деятельности прокуратуры имеет 

важное общегосударственное значение. В этой области не может быть места решениям, 

основанным на субъективных представлениях их авторов, решениям, способным привести 

к ослаблению прокуратуры. Борьба за сохранение и неуклонное соблюдение принципов 

организации и деятельности прокуратуры имеет для неевоистину судьбоносное 

значение». 

Воплощенные в правовых нормах принципы, положенные в основу организации и 

деятельности прокуратуры, есть одобренныезаконодателем основополагающие идеи, 

закрепленные в Конституции РК, Законе о прокуратуре Республики Казахстан и иных 

законодательных актах. 

Понятие принципов прокурорскогонадзора сложилось ещё во второй половине 70-х 

гг. ХХ в. В литературе под ними понимаются основополагающие начала, определяющие 

организацию и деятельность органов прокуратуры основополагающие, руководящие 

положения, наиболееобщие, руководящие положения, устойчивая самостоятельная 

общность базовых положений,основополагающие начала, определяющие сущность и 

предназначение прокуратуры, системообразующие элементы организации и деятельности 

прокуратуры, господствующие общие  правовые начала, предназначенные для 

регулирования конкурирующих правовыхнорм прокурорского права [4]. 

Думается, для ответа на вопрос, какова же сущность принципов прокурорского 

надзорно-охранительного права, необходимо конкретизировать их основные 

параметры, определить признаки, отграничивающие данную дефиницию от других 

понятий. 

Слово «принцип» (лат. principium) означает основу, основополагающее начало. Как 

философская категория «принцип»  есть теоретическое обобщение наиболее  типичных 

свойств, выражающихся в закономерности, являющейся основой познания вообще и 

конкретнойобласти знания в частности. Сущность правовых принципов в общей теории 

права трактуетсяпо-разному. Одни авторы связывают их с материальными условиями 

жизни общества. Другие под принципом понимают идею, которая имеет нормативное и 

правоприменительное содержание, и отношения, играющие роль ориентиров в 

формировании права, и предлагают выводить принципы  не из идеологических 

категорий, а из самой правовой материи. 

С.С. Алексеев формулирует правовые принципы как выраженные в  

правеисходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, его 

основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни. С его точки 

зрения,принципы есть то, что пронизывает право, выявляет его содержание  в виде 

исходных сквозных целей, главных начал, нормативно-руководящих положений. 

Принципы выступаютв качестве правовых явлений, непосредственно связывающих 

содержаниеправа с его основамитеми закономерностями жизни, на которых данная 

система права построена и которые она закрепляет [5].  

Приведенное позволяет сделать вывод, что принципы прокурорского надзорно-

охранительногоправа объективны по  содержанию, поскольку отражают объективные 

закономерности развития общественных отношений. По форме же они субъективны, 

поскольку являются продуктом осознанной человеческой деятельности. 

Здесь необходимо обратить внимание еще на одну сторону, характерную 

особенность принципов: они неразрыно связаны с традициями, устоями определенного 

сообщества, отношения вкотором регулируются правом. Именно общественные 

традиции, слагающиеся на протяжении длительного времени, оказывают большое 

влияние на формирование принципов прокурорского надзорно-охранительного права. 

Существенноевлияние на формированиепринципов прокурорского надзорно-
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охранительного права оказывают моральные критерии, нравственные начала, 

сложившиеся в обществе. Вто же время они е с т ь  результат осознанной деятельности 

конкретного субъекта-законодателя. Это продукт его мыслительной деятельности, чье 

содержание выражено в конкретных положениях.  

Принципы прокурорского надзорно-охранительногоправа подобно другим 

принципам права отражают объективные закономерностиразвития общественных 

отношений,  так как производны от них и имеют высокий уровень общности. 

Специфическим признаком принципов является также то, что они представляют собой 

основополагающие, руководящие, идеи, превалирующие над другими положениями. 

Основываясь на перечисленных признаках, можно вывести следующие виды. 

Принципы прокурорского надзорно-охранительного права - это обусловленные 

закономерностями развития общественных отношений основополагающие, руководящие 

идеи, начала, воплощенные вправовых положениях, либо вытекающие из их смысла, 

составляющие основу прокурорского надзорно-охранительного права. 

В юридической литературе фактически признаны правовой, общеобязательный 

характер и нормативность принципов права. Их функциональность связывается с 

институциональностью. Принципам прокурорского надзорно-охранительного права также 

свойственны указанные признаки. Многие из них закреплены в КонституцииРК и   законе 

«О прокуратуре РК». В литературе справедливо отмечается, что принципам 

прокурорского надзора (прокурорского надзорно-охранительного права) присущи, 

следующие существенные признаки: 

- принцип есть общее руководящее положение;  

- принцип выражает сущность прокурорского надзорно- охранительного права;  

- принцип носит нормативный характер;  

- принцип носит сквозной характер; 

- каждый принцип имеет самостоятельное содержание, но все они равнозначны.  

Следует заметить, что подобная характеристика принципов не нова, таким же 

образом освещались в литературе принципы уголовного  процесса. Принципы 

прокурорского надзорно-охранительного права представляют собой единую систему, 

что предопределяет их взаимообусловленность, взаимозависимостьи взаимодействие. 

Всякая система - это совокупность составляющих ее элементов, которые связаны между 

собой исо средой.  

Каждый из них функционирует в рамках этой у единой целостной системы,а 

сущность и значение отдельного принципа взаимообусловлены не только его 

содержанием, но и действием системы принципов в целом. Несоблюдение любого 

принципа обычно приводит к нарушениюдругих принципов,а в итоге - к нарушению 

законности. Однако общая направленность принципов прокурорского надзорно-

охранительного права на достижение конкретных целей, их взаимосвязь и 

взаимозависимостьне означают того, что содержание отдельного принципа полностью 

сводится к содержанию иного  принципа, поскольку каждый  из них играет свою 

конкретную роль в организации деятельности органов прокуратуры. При этом принципы 

прокурорского надзорно-охранительного права должны бытьсогласованы с принципами 

других отраслей права.  

В современном отечественном законодательстве все отчетливее прослеживается 

тенденция к унификации правового регулирования, повышению роли его общих 

принципов. Данная тенденция обусловлена единством экономической и политической 

основ жизни общества, единым экономическим базисом, стремлением к созданию 

правового государства. 

Взаимосвязь ивзаимообусловленность принципов прокурорского надзорно-

охранительного права заключается в том, что одним правилом может охватываться 

содержание различных принципов. Например,  требование о гласности деятельности 

органов прокуратуры - это элемент не только принципа гласности, но и принципа 
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законности. В соответствии закона «О прокуратуре РК» гласность в  органах 

прокуратуры не должна противоречить требованиям законодательства Республики 

Казахстан об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Республики 

Казахстан о государственной и иной специально охраняемой законом тайне. Кроме 

того, гласность является элементом контроля над деятельностью прокуратуры.  

Каждый принцип прокурорского надзорно-охранительного права имеет 

присущийему обеспечительный механизм, который содержит в себе нормы не только 

прокурорского надзорно-охранительного права, но и других отраслей. Так, в законе «О 

прокуратуре Республики Казахстан» устанавливаются гарантии принципа независимости 

деятельности прокуратуры. К ним относятся и ограничения при принятиина службу, и 

недопустимость вмешательствав осуществление прокурорского надзора и иную 

деятельность прокуратуры, и правовые средства, применяемые прокурорами. Это еще 

один важный признак системы принципов прокурорского надзорно-охранительного права. 

Реализация одного принципа способствует реализации другого, а гарантии соблюдения 

конкретного принципа в то же время являются гарантиями соблюдения других 

принципови их системы в целом.  

Переходя к анализусистемы принципов прокурорского надзорно-охранительного 

права, отметим что одни авторы систему принципов рассматривают как обычную их 

совокупность, другие же классифицируют принципы по различным основаниям.  Так, 

В. Б. Ястребов по источнику закрепления подразделяет их на две группы. В первую 

группу он включает конституционные принципы. Он пишет: «Имеет важное значение 

конституционное закрепление принципов организации и деятельности прокуратуры. Их 

роль проявляется в выполняемой ими в отношении прокурорской системы 

охранительной функции в условиях наблюдающегося в последние годы повышенного 

внимания политиков, бизнесменов, государственных чиновников к вопросам 

реформирования  прокуратуры. Эти принципы сдерживают проявление незрелых 

проектов устройства прокуратуры на иных основах по сравнению с теми, которые 

действуют сейчас. Они  не позволяют отделываться легкомысленной аргументацией. 

Противники полифункционального наполнения деятельности прокуратуры, не будучи 

в состоянии проигнорировать конституционные принципы, вынуждены с ними 

считаться, их называть, а это в свою очередь заставляет соответственно 

корректировать и содержание законодательных предложений» [6].  

Конституционные принципы - это такие основополагающие начала, которые 

прямо установлены  Конституцией Республики Казахстан или могут быть 

абстрагированы на основе  содержащихся в ней положений. К ним откосятся принципы 

законности, единства, централизации, гласности.  

Вторую группу составляют принципы, установленные  законом «О прокуратуре 

Республики Казахстан» или абстрагируемые на основе содержащих в нем норм». 

Двухзвенную систему принципов предлагает также В.П. Рябцев, который выделяет 

общие принципы организации и деятельности  прокуратуры и внутри организационные.  

А.Ф. Козлов подразделял принципы прокурорского надзора на три группы: 

общеорганизационные, специфические и  отраслевые. 

Общеорганизационные принципы присущи организации и деятельности всех 

государственных органов;  специфические свойственны лишь  органам прокуратуры 

как части государственного аппарата; отраслевые - отдельным направлениям 

прокурорского надзора.  

Как известно, исследование любой системы базируется на выявлении её 

основных признаков, характеристик. Типовые признаки есть наивысшая категория 

обобщения понятий, явлений, объединенных общностью специфических, наиболее 

существенных черт, свойств. Родовые  признаки являются общими для однородных 

понятий, видовые представляют собой составляющую рода и подчеркивают 

индивидуальные черты. 
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Основные признаком типового разграничения  принципов права служит 

правовой источник (правовая основа). По данному признаку принципы прокурорского  

надзорно-охранительного права, как и иные правовые принципы,  подразделяются на 

два типа: установленные Конституцией РК и вытекающие из ее положений; 

содержащиеся в иных законах. 

Родовым признаком является формулировка основополагающего положения 

(принципа) в законе. По этому признаку все правовые принципы подразделяются на 

два рода: прямо сформулированные в законе; не закрепленные в конкретной правовой 

норме, но вытекающие из смысла закона. Например, принцип целесообразности прямо 

не закреплен в конкретной правовой норме, но вытекает из принципа законности. 

Видовой признак принципов права - сфера их распространения. По этому признаку они 

подразделяются на общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы институтов 

права. 

Таким образом, принципы прокурорского надзорно-охранительного  права, 

будучи принципами правовой отрасли, есть одна из  составляющих единой системы 

принципов права.  В то же время они образуют собственную систему, в которой можно 

выделить четыре  звена, группы.  

К первому звену относятся общеправовые принципы. Они давно уже 

сформулированы в юридической науке. Это справедливость, гуманизм, законность, 

равенство всехперед законом и судом, единство прав и обязанностей, сочетание 

убеждения и принуждения. Являясь общеправовыми, в системе принципов 

прокурорского надзорно-охранительного права они образуют верхнее звено. 

Второе звено - межотраслевые принципы: гласность и состязательность 

судопроизводства; неотвратимость ответственности в уголовном, гражданском и 

административном праве; равенство сторон в гражданском и семейном праве и 

некоторые другие. Будучи закреплены в других отраслях права, они также входят в  

систему принципов прокурорского надзорно-охранительного  права, поскольку 

прокуроры обязаны руководствоваться ими и способствовать их реализации, так как 

они отражены в правовых нормах, обязательных для исполнения. 

«Может показаться парадоксальным, - писал А. Ф.Козлов, - на фонерассуждений о 

независимости прокуратуры утверждение, что принципы деятельности субъектов, за 

исполнением законов которыми осуществляется прокурорскийнадзор, становятся 

принципами последнего. Но вэтом и проявляется специфика прокурорского надзора, 

поскольку он отражает особенности деятельности указанных субъектов. Прокуроры, 

осуществляя надзорную и иную деятельностьв рамках предоставленных полномочий, 

совершают множество действий, которые являются неотъемлемой частью деятельности 

федеральных и иных органов. В связи, с чем и порядок совершения прокурорами своих 

действий подчиняется установленному законом режиму работы, принципам, 

определяющим выполнение возложенных на них функций.  Следовательно, принципы 

деятельности данных субъектов становятся тождественными принципам деятельности 

прокуратуры».  

Третье звено - отраслевыепринципы прокурорского надзорно-охранительного 

права. Они присущи данной отрасли права, отражают ее сущность и основное 

содержание. К ним относятся независимость органов прокуратуры, гласность, 

информированность и т. д.  

Четвертое звено – принципы институтов прокурорского надзорно- 

охранительного права. Они о6условлены спецификой составляющих конкретный 

институт норм, регулирующих определенные прокурорские надзорно-охранительные 

отношения в соответствии с направлениями деятельности прокуратуры.  

Таким образом, в рамках отдельной правовой системы в зависимости от сферы 

действия можно выделить общеправовые, межотраслевые, отраслевые принципы 

ипринципы правового института. 
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Исследуя систему принципов прокурорского надзорно-охранительного права, 

нельзя обойти вниманиемвопрос о наличии либо отсутствии иерархии между ними. Вне 

всякого сомнения, данные принципы подчиняются определенной логике и составляют 

единую систему. Ноговорить опринципах отрасли права, имеющих по отношению друг к 

другу большую либо меньшую юридическую силу, представляется необоснованным.  

Система принципов прокурорского надзора охранительного права есть 

совокупность равнозначных основных положений, поскольку все они взаимообусловлены, 

а каждый из них объективно выражает конкретную сторону существа норм права, 

направленных на достижение его задач. Однако посколькув литературе обоснованно  

выделяются принципы всех отраслей права, конкретной отрасли права, конкретных 

институтов отдельной отрасли права (последние именуются институциональными  

принципами), можно сделать вывод, что принципы, составляющие анализируемую 

систему, равнозначны, и существуют универсальные начала, непосредственно 

составляющие самую сущность права, в том числе прокурорского надзорно-

охранительного, принципы-максимумы [7]. 
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Түйін 
Прокурорлық қадағалау Қазақстан прокуратурасының басты функциясы болып 

табылады. Мақалада зерттелетін саланы прокурорлық қадағалау немесе қорғаныс 

құқығы деп айту дұрысырақ деп тұжырымдалады. Бұл атау оның мазмұны мен 

мақсатын көрсететін объективтілігімен ерекшеленеді. Прокуратура органдарының 

міндетті қатысушысы болып табылатын Конституцияның сақталуынан және 

заңдардың орындалуынан туындайтын құқықтық қатынастардың субъектісі болып 

табылатыны туралы қорытынды жасалып, прокурорлық қадағалау және қорғаныс 

құқығын құқықтық реттеу субъектісінің сипаттамаларын анықтайды және оның бір 

немесе бірнеше институттарын қалыптастыруға белгілі бір дәрежедегі ықпалы 

айтылады.  

 

Summary 
Prosecutor's supervision is undoubtedly the main function of the Kazakhstan prosecutor's 

office. The author concludes that it is more correct to refer to the studied industry as a 

prosecutor's supervisory and protective right, and not procuratorial supervisory or 

prosecutorial. It is this name with more objectivity that reflects its content and purpose. The 

conclusion is made that it is the subject of legal relations arising from the observance of the 

Constitution and the implementation of laws in which the prosecution authorities are an 

obligatory participant, determines the characteristics of the subject of legal regulation of the 
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prosecutor's supervisory and protective right and has a certain influence on the formation of one 

or another of its institutions. 

 

 

ҒАЛАМДАНУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ 

АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН ЗЕРТТЕУ БАҒЫТТАРЫ 

 

Досымбекова Б.,  

Қайнар академиясының 2-курс магистранты 

 

Бұл ғылыми мақалада ғаламдану үдерісіндегі экономикалык интеграцияның 

алғышарттары мен зерттеу бағыттары қарастырылған. XX-XXI ғасырлар аралығында 

дүниежүзілiк дамудың процесстерiн сипаттайтын негізгі ұғым ғаламдану. Оның негізгі 

мәнi адамдардың және мемлекеттердің бір-бірімен өзара байланыстарын кеңейту. 

Мақалада планетарлық ақпараттық кеңiстiктiң, дүниежүзілік нарық және экологиялық 

мәселелердi шешудегi интернационализация, ұлтаралық және конфессияаралық өзара 

әрекеті зерттелген. 

Түйін сөздер: ғаламдану үдерісі, планетарлық ақпараттық кеңiстiк, дүниежүзілік 

нарық, даму, интернационализация, конфессияаралық өзара әрекет.  

 

XX-XXI ғасырлар аралығында дүниежүзілiк дамудың процесстерiн сипаттайтын 

негізгі ұғым ғаламдану болды. Оның негізгі мәнi адамдардың және мемлекеттердің бір-

бірімен өзара байланыстарын кеңейту болды. Ол планетарлық ақпараттық кеңiстiктiң, 

дүниежүзілік нарық және экологиялық мәселелердi шешудегi интернационализация, 

ұлтаралық және конфессияаралық өзара әрекеттесулер және шиеленістердің қалыптасу 

процесстерімен өрнектеледi. 

Ғаламдану мәдениеттердiң бiр-бiрiне сiңуiне көмектесуге, өркениеттердiң өзара 

түсiнiсуiне, халықаралық құқықтың нормаларының бекiтілуiне және тұлғаның құқығының 

сақталуына көмектеседі. Ғаламдану өзара байланыстардың күшейуіне және адамгершiлiк 

бiрлестiктердiң кiрiгуiнiң басқа да көп жақтарын қосады. Олар-ұлтаралық құрылымдар 

және халықаралық қатынастардың қатысушыларының рөлiнiң жоғарылауы;аймақтық 

және қоғамдық ұйымдар; құқықтық нормалардың универсализациясы; әлеуметтік 

стандарттар және т.б. 

ДВФ-тің (МВФ) анықтамасына сәйкес, ғаламдану-бұл қарқынды өсетiн интенсивті 

интеграция. Жалпы ұғым бойынша дүниежүзілік жүйе,  ұлттық экономикалар араласуы 

нәтижесiнде пайда болатын процесс. Ол капиталдың кедергiсiз орын ауыстыру 

мүмкіндігімен, тарифтік барьердің төмендеуімен және тауар қозғалысының 

либерализациясы, капиталдың, коммуникациялық және ақпараттық жақындаумен 

негiзделуi керек.  

Ғаламдану процессі экономикалық шекаралардың жойылуына, аймақтық бірігу 

шаралары бойынша  мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық деңгейін бір-біріне 

жақындатуға шақырады. Ғаламдану болмысында қаржылық-экономикалық критерийлер 

шешуші мәнге ие болады. Мемлекеттің экономикасы тұрақты және бәсекеге қабілетті 

және ғаламдану процесске қатысуы жоғары болған сайын оның халықаралық 

қауымдастықта позициясы күшейе түседі [1]. 

«Интеграция» термині латынның integratio-толықтыру сөзінен, integer-бүтін. 

Интеграцияланудың жалпы сипаттамасы келесідей сипатталады: интеграция-жақындау,  

қосылу, өзгешілікті сақтай отырып бөлшектердің біртұтастыққы бірігуі, яғни, ортақ сауда, 

экономикалық, валюталық және саяси одақ құра отырып ұлттық өзгешілігін сақтап қалу 

[2]. 
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Экономикалық интеграциялану ұғымы келесідей анықталады, шаруашылық 

өмірдің интернационализациялық формасы ретінде, ұлттық шаруашылықтың мұқабала 

объективті үдерісі және келісілген мемлекетаралық экономикалық саясатты жасау.                                       

Аймақтық мемлекеттердің интеграциялануы-бұл, ұлттық шарушылықтардың өзара 

әрекеттесуі және жақындауы, аймақтық экономикалық топтардың құрылуы. Мақсаты-

еркін сауда және инвестициялық өзараәрекеттесу жолындағы ұлттық кедергілерді жою, 

мемлекеттің шаруашылық субъектілерін теңестіру. Келісімшарт және бюджеттік, 

салықтық, валюталық саясаттың унификациясы және гармонизациясы негізінде ортақ 

экономикалық кеңістік құрылады.  

Интеграцияланудың бастапқы негізі-тікелей халықаралық экономикалық байланыс 

(өндірістік, ғылыми-техникалық, технологиялық) болып табылады, олар өз кезегінде 

ұлттық шаруашылықтардың біртіндеп өзара әрекеттесуіне көмектеседі. Содан соң, 

мемлекеттік экономикалық, құқықтық, фискалдық, әлеуметтік және тағы да басқа 

жүйелердің белгілі бір деңгейге дейін басқару құрылымдарының бірігуі. 

Интеграцияланудың негізгі мақсаты-шаруашылықтың тиімділігін қамтамасыз ету 

негізінде тауарлардың, қызметтердің терімін кеңейту және өсіру [3]. 

Интеграциялану ұғымы мәдени, саяси, экономикалық және тағы да басқа 

салалардағы үдерістерді қамтиды. Шоғырлану-әскери-саяси, ғылыми-техникалық, 

технологиялық және тағы да басқа болады. 

Микродеңгейдегі интеграциялану жекелеген фирмалардың және кәсіпорындардың 

капиталының өзара әрекеттесуі, экономикалық келісімдер жасау, шет елде филиалын ашу 

негізінде іске асады. Аймақтық деңгейде-жергілікті инфрақұрылымның кооперациясы, 

экономикалық аймақты құру түрінде. Халықаралық деңгейде интеграциялану 

мемлекеттердің экономикалық бірлестіктерінің бірігуі және ұлттық саясаттың келісілуі 

нәтижесінде жүзеге асырылады. Нәтижесінде ортақ валютасы, инфрақұрылымы, ортақ 

экономикалық пропорциясы, ортақ органдары бар аймақтық шаруашылық кешендер 

құрылады.     

Интеграциялану өз кезегінде халықаралық және аймақтық көлемде болуы мүмкін. 

Халықаралық көлемдегі шоғырлану дүниедүзілік өндірістің, нарықтың және 

коммуникацияның дамуына негізделеді. 

Халықаралық экономикалық интеграциялану мемлекеттерге келесі тиімділіктерді 

алу  мүмкіндігіне ие болады: 

 қорларға рұқсат беріледі: қаржылық, материалдық, еңбек, бүкіл аймақ 

аумағындағы технологияларға, сонымен қатар шоғырланған топтың нарығына арнайы 

тауар өндіруге; 

 мемлекеттердің экономикасының бір біріне жақындауы сол елдегі 

фирмаларға көптеген тиімді  артықшылықтар туғызады және үшінші бір елдердегі 

бәсекелестіктерінен қорғайды. 

 шоғырланған мемлекеттер өткір әлеуметтік қиыншылықтарды ортақ шешуге 

мүмкіндігі бар; 

 халықаралық еңбек бөлінісінің тереңдеуі өнімнің өзіндік құнын қысқартуға 

және экономикалық тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді; 

 экономикалық кеңістік кеңейе түседі, шоғырланған мемлекеттер арасындағы 

кәсіпорындардың бәсекелестігі арта түседі, ол өз кезегінде оларды ынталандырады және 

кәсіпорынның тиімділігін арттыра түседі; 

 өзара сауда саттықтың дамуына тиімді жағдай туындайды, халықаралық 

сауда саттық саясатында блок атынан сөйлеу тиімдірек болады; 

 мемлекеттер ұлттық экономиканың артықшылығын пайдаланып нарықты 

кеңейту, отандық өндірушілерді қолдау, мемлекетаралық сауда шығындарын азайту 

шараларын іске асыра алады; 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2018 ж. 

 

51 

 

 экономикалық аумақты кеңейту шетелдік инвестициялырдың көлемінің 

артуына ықпал тигізеді; 

 оңтайлы сыртқы саяси орта қалыптасады, ел арасындағы ынтымақтастық тек 

қана экономика саласында ғана емес, сонымен қатар саяси, мәдени және тағы да басқа 

салаларда күшейе түседі; 

 шектеулілік факторы еңсеріп мемлекет тең және толық құқықты 

халықаралық субъектіге айналады [4]. 

Ең бірінші  «интеграциялану» ұғымы ΧΧ ғасырдың 30 жылдары қолданыла 

бастады. Алайда нақты саяси шешімдердің негізіне шоғырлану қағидалары концептуалды 

болмады. Шоғырланудың жаратушылары өз мемлекеттерінің және дүниежүзілік 

қауымдастықтың мүдделерін бірінші орынға койып отырды. 

Аймақтық интеграцияланудың қағидасын зерттеп түсіну XX ғасырдың 50 

жылдарды басталды. Неолибералдық бағытта жұмыс жасаған ғалымдар (А.Предоль, 

В.Репке) шоғырлану ұғымын келесідей түсінген, бірнеше мемлекетті біріктіретін ортақ 

геоэкономикалық кеңістікті құру. Бұл мақсаттарға жету үшін сыртқы сауда және қаржы – 

валюталық салаларды толығымен мемлекет бақылауынан босату керек. Осы бағыттың 

өкілдеріне шоғырлаундың қиындықтары сыртқы сауда қызметінің либерализациясы 

негізінде шоғырланушы мемлекеттердің  нарықтарының бірігуі болды.  

Интеграцияланудың ту қағидасы экономикалық алғышарттардан туындады. Мүше елдер 

арасындағы тауарлардың алмасуына айрықша көңіл бөлінді себебі, шоғырланған 

бірлестіктің арасындағы өндірістің тиімділігі артты, елдің әл ауқаты, тауардың бәсекеге 

қабілеттілік деңгейі жоғарылады. Кейінірек аталмыш санаттың ұйғарымы еркін сауда 

қағидасына ұласты (фритредерства) [5].    

Аталмыш тұжырымдаманың түпкі негізі мемлекеттің халықаралық еңбек бөлінісі 

базасы негізінде өндірістің мамандануы және тауар айырбасы арқылы пайда көруі. 

Интеграциялану қағидасының басқа бір бағыты экономикалық емес факторларға сүйенді, 

себебі экономикалардың бірігуі мүше елдер арасында қарулы қақтығыстардың болу 

тәуекелін азайтты және ортақ қорғансыты күшейтті. Үшінші бағыт мемлекеттер 

шоғырлаунға ішкі өндірістің шектеулік факторына байланысты тырысады, яғни 

«шектеулік фактордан» өту үшін. «Шектеулік фактордан» өту өз кезегінде экономика 

масштабының өсуіне, жаңа технологиялардың дамуына, тауар ассортиментінің көбеюіне, 

олардың сапасының жоғарылауы, өндірістің тиімділігінің артуына, ғылыми зеттеулерге 

инвестицилардың көбеюіне алып келеді [6]. 

XIX – ғасырдың соңында ХХ ғасырдың басында монополистік капитализмге өтудің 

себебі, ірі капитал ішкі нарықты толығымен қамтамасыз етіп жаңа пайда көру мақсатында 

басқа елдерге ұмтылды. Капиталдың сыртқа шығуы және айырбастың артуы шаруашылық 

қатынастардың интернационализациямен қатар жүрді. Халықаралық монополиялар пайда 

бола болды және ақырында дүниежүзілік экономикалық кеңістік бөлінді [7]. 

Шведтік экономистер Э. Хекшер және Б. Олин салыстырмалы артықшылық 

қағидасының авторлары болды. Олардың қағидасы бойынша құн арасындағы 

айырмашылықтың болу себебі өндірістің инфрақұрылыммен қамтамасыз етілуіне және әр 

елдің ана немесе өзге тауарларға деген сұранысына байланысты. Ол шикізат, 

ауылшаруышылық өнімдері немесе индустриялық бұйымдар да болуы мүмкін. Осылайша, 

әр ел артық тауарларын экспорттап, тапшы тауарларды импорттайды.  

Философиялық санаттан түсіну және елдердің интеграциялануының даму 

тәжірибесін қисындыру амалдары 1950 - 60 ж.ж. бірқатар ғалымдармен Ж. Руэфф, Р. 

Шуман, В. Хальштейн, М. Панич, Е. Бенуа, Моне Ж., П. Робсон және т.б. жүргізілді. Іс 

жүзінде дәстүрлі қағида кеден одағы шеңберіндегі экономикалық сауқаттардан 

туындайды, бұл сауда саттық кедергілерін жоюды сипаттайды. Бұл жерде шоғырланудың 

нәтижесі астарында нарықтың кеңеюіне, өндірістің өсуіне байланысты, сәйкесінше мүше 

елдердің әл ауқатының өсуіне және мамандануына байланысты жаңа тауарлардың ағылуы 

жатыр [8]. 
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Неолиберализм секілді санатты императивтің жақтаушылары(В. Репке, М. Аллэ) 

шоғырлануды келесідей сипаттады, ол бірнеше елдер арасындағы біртұтас нарықтық 

кеңістік. Онда мемлекеттің саяси заңнамалық актілеріне және жүргізілетін саясатына 

қарамастан экономикалық заңдылықтар басым.  

Корпорационализмнің ізбасарларының (С. Рольф, У. Ростоу) ойынша, 

шоғырлануды халықаралық корпорациялар қамтамасыз ете алады, микрошаруашылық 

байланыстардың тиімді және теңдестіріліп жұмыс жасауы соларға байланысты [9]. 

Структурализм (Г. Мюрдаль) өкілдерінің экономикалық шоғырлану сияқты 

құрылымды өзгерістің үдерісін елдің экономикасында кесек-кесек фирма және 

өнеркәсіптің сау салаларымен қарастырылды.  

«Дирижизм» тұжырымдамасы өкілдерінің Я. Тинберген, Р. Санвальд, И. Штолер 

пікірінше, халықаралық шоғырлану құрылымы қатысушы елдер арасында ортақ 

экономикалық саясат және келісілген әлеуметтік заңнамалар арқылы жұмыс жаcай алады. 

«Дирижистер» шоғырлануды тиімді реттеу мақсатында ұлттық деңгейден жоғары саяси – 

құқықтық институт немесе бірнеше топ институттар құруды көздеді. Іс жүзінде бұл 

«экономикалық одақтың» құрылуына алып келді [10]. 

Экономикалық интеграция бұл процеске қатысушы елдердің өндірісі мен 

капиталын интернационалдандыруды жеделдетуге жағдай жасайды. 

Шартты түрде экономикалық интеграцияға жетелейтін процесті мынадай тізбек 

арқылы көрсетуге болады: өндіргіш күштердің дамуы-халықаралық еңбек бөлінісі-өндіріс 

пен капиталды интернационалдандыру-экономикалық интеграция. Экономикалық 

интеграцияға елеулі түрде екі фактор әсер етеді: оларға ғылыми-техникалық революция 

және трансұлттық корпорациялардың қызметі жатады. Дүниежүзілік шаруашылықтағы 

интеграциялық процестер дамуының жинақталған тәжірибесі экономикалық 

интеграцияның қалыптасу мерзімінің төрт кезеңнен өтетінін дәлелдейді: 

1.Тарифтерді, тағы басқа шектеулерді жоя отырып, еркін сауда аймақтарын құру; 

2.Саудада және еңбек пен капитал қозғалысында бірыңғай тарифтерді 

орнықтырып, кедендік одақ құру;  

3.Қатысушы елдердің экономикалық саясатын үйлестіру арқылы ерікті 

экономикалық одақ құру; 

4.Бірыңғай экономикалық саясат жүргізіп ортақ валюта жасау және ұлттық 

экрномикалардың үстінен (наднациональный) қарап, реттейтін ұйым құру арқылы толық 

интеграцияға қол жеткізу. 

Қорыта айтқанда, аймақтық интеграция екі деңгейде жүреді. Олар, өздерінің 

шаруашылық қызметінің барысында интеграциялық процестерге қатысатын жекелеген 

компаниялар деңгейі және бір топ елдердің еңбек пен капиталды үйлестіруге мақсатты 

түрде бағытталған қызметі барысында пайда болатын интеграцияның мемлекеттік деңгейі. 
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Резюме 
В научной статье рассматриваются экономические аспекты процесса 

глобализации. Так же концепция глобальных процессов в XX-XXI века. Основная идея 

заключается в расширении контактов между людьми и государствами. В статье 

основное внимание уделяется интернационализации межпланетного, информационного 

пространства, глобального рынка и экологических проблем, межэтнической и 

межконфессиональной взаимосвязи. 

 

Summary 
In the scientific papers, the economic and economic aspects of the process are considered 

in the process of globalization. Global conception of global processes in XX-XXI century - this is 

globalization. The basic idea is to expand the contacts between people and states. The article 

focuses on the internationalization of the interplanetary information space, the global market 

and ecological problems, interethnic and interconfessional interconnection. 

 

 

ГPAЖДAНСКИЙ ИСТЕЦ: ПOНЯТИЕ, ПPAВA И OБЯЗAННOСТИ 

 

Мустафин Е.,  

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 нему пpи нaличии к тoму oснoвaний мoгут 

быть пpименены меpы пpoцессуaльнoгo пpинуждения: oбязaтельствo o явке, пpивoд и 

(или) денежнoе взыскaниею. 

Ключевые слова: истец, понятие, право, законодательная практика, меpы 

пpoцессуaльнoгo пpинуждения. 

 

Не тoлькo в юpидическoй нaуке, нo и у зaкoнoдaтеля нет четкoгo пpедстaвления o 

пoнятии "гpaждaнский истец". 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? 
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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. 

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 
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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); 

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; 
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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 

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 
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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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Түйін 
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. 
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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. 

 

 

ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЗАХСТАНА 

 

Сембаев М.М., 

Магистрант специальности «Финансы», 

   Академия «Кайнар», г. Алматы    

  

В данной статье был проведен анализ финансовой устойчивости предприятия с 

помощью  методик трехкомпонентного показателя, который позволяет проводить их 

мониторинг по различным аспектам деятельности с целью исключения рисков.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, показатели финансовой 

устойчивости, типы финансовой устойчивости, трехкомпонентный показатель, 

финансовый анализ. 

 

Финансовая устойчивость предприятия и его платежеспособность – это важнейшие 

характеристики финансово-экономической деятельности предприятия, особенно на 

данном этапе развития, в условиях рыночной экономики. Будучи финансово устойчивым, 

платежеспособным,  предприятие имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями 

того же профиля в привлечении инвестиций, в выборе поставщиков, в получении 

кредитов и в подборе квалифицированных кадров.  

Трансформация народного хозяйства Казахстана в экономику открытого типа 

создает для предприятий совершенно новые условия, принципиально другую внешнюю 

среду. К этим условиям, которые постоянно изменяются, нужно приспосабливать все 

системы предприятия, адаптировать их таким образом, чтобы из основного звена 

плановой экономики предприятие превратилось в  эффективно функционирующее и 

развивающееся, в условиях рынка, звено.  

В этих условиях своевременным и необходимым является разработка стратегии 

обеспечения предприятия финансовыми и другими ресурсами, также как и разработка 

эффективной системы управления, устойчивостью его финансовой среды.  

Целью исследования данной работы является теоретическое изучение анализа 

финансовой деятельности предприятия, а также выявлений путей для их улучшения.  

В ходе работы были применимы следующие методы: экономико-статистический, 

монографический, синтеза, анализа, систематизации, обобщения, логических выводов. В 

качестве источников информации использовались труды отечественных и зарубежных 

ученых по исследуемой проблеме, нормативные документы, учебно-методическая 

литература, материалы монографического исследования, экономическая литература. 

Финансовая устойчивость – это результат деятельности предприятия, который 

свидетельствует об обеспеченности собственными финансовыми ресурсами, а также 

уровне их использования, направлении их размещения. Она тесно переплетается с  
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эффективностью производства, а также с конечными результатами деятельности 

предприятия. 

Финансовое положение компании можно охарактеризовать системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность того или 

иного хозяйственного субъекта финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени.   

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и 

кризисным. Способность предприятия своевременно производить платежи, 

финансировать свою деятельность на расширенной основе, поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах, рационально реагировать на 

экономические потрясения свидетельствует об устойчивости его финансового состояния, 

и наоборот. 

Платежеспособность предприятия - это внешнее проявление финансового 

состояния предприятия, а финансовая устойчивость является его внутренней стороной, 

которая отражает сбалансированность доходов и расходов, финансовых ресурсов и 

источников их формирования, денежных и товарных потоков. [1] 

Устойчивое финансовое состояние может быть достигнуто при хорошем качестве 

активов, достаточности уровня ликвидности, достаточности собственного капитала, 

достаточном уровне рентабельности с учетом операционного и финансового риска, 

стабильных доходах и широких возможностях предприятия в привлечении заемных 

средств. 

Чтобы обеспечить устойчивое финансовое состояние, предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его постоянное превышение 

доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания 

благоприятных условий для самофинансирования.  

Анализ финансовой устойчивости предприятия основывается, как правило, на 

относительных показателях, поскольку абсолютные показатели баланса в условиях 

инфляции очень трудно привести в сопоставимый вид.   

Относительные показатели рассматриваемого предприятия можно сравнивать:   

а) с аналогичными данными других предприятий; 

б) с аналогичными данными за предыдущие годы;       

в) с общепринятыми "нормами".   

К основным задачам анализа можно отнести: 

а) оценку и прогнозирование финансовой устойчивости предприятия; 

б) поиск резервов для улучшения финансового состояния предприятия и 

повышения уровня его устойчивости; 

в) разработку конкретных мероприятий, направленных на укрепление финансовой 

устойчивости предприятия. [2] 

Финансовая устойчивость подразумевает окупаемость вложенных в 

предпринимательскую деятельность ресурсов за счет денежных поступлений от 

управления, а также то, что полученный доход должен обеспечивать  независимость 

предприятия от внешних источников формирования активов и его самофинансирование.   

Детализированный анализ финансового состояния организации можно проводить с 

использованием абсолютных и относительных показателей. В целях анализа 

целесообразно рассмотреть многоуровневую систему покрытия запасов и затрат. В 

зависимости от того, какого вида источники средств используются для формирования 

запасов и затрат можно приближенно судить об уровне финансовой устойчивости и 

платежеспособности экономического субъекта. 

Показатели, которые шире всего используются во время финансового анализа, 

можно условно поделить на три группы: финансовые коэффициенты, коэффициенты 

деловой активности и коэффициенты рентабельности.  [3] 
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Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств (ФС), 

определяемый как разница между наличием собственных оборотных средств и величиной 

запасов и затрат: 

     ФС= СОС – З                                                                  

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (ФД), определяемый как разница между 

наличием собственных и долгосрочных заемных источников и величиной запасов: 

        ФД= (СОС+ДП) – З                                                            

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат (ФО), определяемый как разница между общей величиной 

основных источников и величиной запасов: 

                                                   ФО= (СОС+ДП +с.610) - З                                                  

С помощью данных показателей можно определить трехкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации. Выделяют четыре типа финансовых ситуаций: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость отвечает следующим условиям: 

 ФС > 0; ФД > 0; ФО > 0. 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(1; 1; 1). 

2. Нормальная финансовая устойчивость гарантирует платежеспособность 

предприятия: 

 ФС< 0; ФД > 0; ФО > 0. 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 1; 1). 

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 

платежеспособности предприятия. При данном типе финансовой ситуации сохраняется 

возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 

средств: 

 ФС< 0; ФД< 0; ФО > 0. 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 0; 1). 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие полностью зависит 

от заемных источников финансирования. Собственного капитала, долго- и краткосрочных 

кредитов и займов не хватает для финансирования материально-производственных 

запасов. Пополнение запасов осуществляется за счет средств, образующихся в результате 

погашения кредиторской задолженности: 

 ФС< 0; ФД< 0; ФО < 0. 

Трехкомпонентный показатель равен: S=(0; 0; 0). [4] 

В настоящее время в международной практике относительную оценку финансовой 

устойчивости организации проводят также с помощью различных финансовых 

коэффициентов.  

Финансовая устойчивость по этой методике характеризуется: 

1) соотношением собственных и заемных средств; 

2) темпами накопления собственных источников; 

3) соотношением долгосрочных и краткосрочных обязательств; 

4) обеспечением материальных оборотных средств собственными источниками. 

При оценке финансовой устойчивости применяется аналитический подход, то есть 

рассчитанные фактические показатели финансовой устойчивости сравниваются с 

экстремальными показателями финансовой устойчивости.  

Для оценки финансовой устойчивости предприятия применяется определенная 

система коэффициентов. Таких коэффициентов достаточно много, они отражают разные 

стороны состояния активов и пассивов предприятия. В связи с этим возникают сложности 

в общей оценке финансовой устойчивости. [5] 
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Подводя итоги проведенных исследований, нами сделаны следующие выводы: 

абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. 

Относительные показатели финансовой устойчивости делятся на две группы: 

определяющие состояние оборотных средств и характеризующие состояние основных 

средств. 

Анализ финансового состояния заканчивается тем, что на основе рассчитанных 

показателей проводят комплексную оценку финансового состояния, то есть, определяют к 

какому классу относится предприятие по своему финансовому положению. 

Однако нормативы, в соответствии с которыми проводят оценку показателей, во 

многом определяются особенностями той сферы, где занято предприятие. 

Таким образом, финансовое положение предприятия проявляется в его 

платежеспособности, в способности вовремя удовлетворять платежные требования 

поставщиков, возвращать кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, 

вносить платежи в бюджет. 
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Түйін  

Осы мақалада кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау үш компонентті 

индикаторлар әдісімен жүргізілді, ол тәуекелдерді болдырмау мақсатында қызметтің 

түрлі аспектілеріне мониторинг жүргізуге мүмкіндік берді. 

 

Summary 

In this article the analysis of financial stability of the enterprise by means of techniques 

of a three-component indicator which allows to carry out their monitoring on various aspects of 

activity for the purpose of an exception of risks was carried out. 
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Еңбекті қорғау - құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастыру-

техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, емдеу-профилактика, оңалту және өзге де 

іс-шаралар мен құралдарды қамтитын, еңбек қызмет процесінде қызметкерлердің өмірі 

мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі болып табылады. 

Түйін сөздер: еңбек, еңбекті қорғау, еңбек тәртібі, құқық, заң.  
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Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің басты міндеттерінің бірі өз азаматтарының 

бостандықтары мен заңды құқықтарын барынша қорғау болып табылады. Қазақстан 

мемлекті адам құқықтары жөніндегі халықаралық нормаларды толық қуаттай отырып, 

оны бұлжытпай жүзеге асыруға толық кепілдік береді. Оның айғағы азаматтардың саяси, 

еңбек, әлеуметтік жане басқа да құқықтарының Қазақстан Республикасының 

Конституциясында толық жан-жақты көрініс табуы болып табылады. Осыған орай еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелерін мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру жолға 

қойылған [1, 20]. 

Азаматтар еңбек ету бостандығына конституциялық құқығын әр түрлі нысанда 

қолдана алады, бірақ халықтың басым көпшілігі дүниежүзінде жалдамалы еңбек тобының 

тұлғаларына кіреді. Жалдамалы еңбек саласында кұкықтық қатынастарды реттеудің 

алғашқы әрекеті 19 ғасырда, ендірістік революция кезеңінде басталды. Сол кездегі 

қоғамға және мемлекетке жалдамалы еңбектің тұлғаларын еңбегін асыра пайдаланудан 

корғау түсінігі келді. Оның мақсаты жұмыс қалыпты пайдалану және ұлттың денсаулығын 

сақтау. Сол кезде жұмыс уақытынын, ұзақтығын, демалыс уақыты, жалақы, еңбекті 

қорғау, әлеуметтік қамсыздандыру туралы алғашқы нормативтік-құқықтық актілер пайда 

болды. Ұйымдардағы азаматтармен бекітетін азаматтык-құкықтық шарттарға көбінесе, 

мердігерлік шарт, сату-сатып алу шарты, олардың пәні жұмыстың қорытындысы болып 

табылады.  

Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару республикада ұлттық саясаттың 

қағидаттарын жүзеге асыруы, осы салада заңдар және басқада нормативтік актілер 

әзірлеу, сондай-ақ өндіріс кұрал-жабдықтарына, еңбек технологиясы мен оны 

ұйымдастыруға, еңбекті қорғау жөніндегі заңдар мен басқа да нормативтік актілердің 

сақталуына мемлекеттік қадағалауды ұйымдастыру мен жүзеге асыруға қойылатын 

талаптарды іске асыру болып табылады. Еңбек заңдарында еңбекті қорғауды мемлекеттік 

басқарудың негізгі қызметтері айқындалған: 

— еңбекті қорғау жөніндегі сала аралық нормативтік актілерді, стандарттарды, 

ережелерді, нормалар мен заң актілерінің жобаларын әзірлеу және бекіту; 

— еңбек жағдайы және оны қорғау саласында мемлекеттік мақсатты бағдарламалар 

әзірлеу; 

— еңбек жағдайын жақсарту және еңбекті қорғау кұралдарын ендіру жөніндегі 

қызметті экономикалық ынталандыру жүйесін жасау; 

— еңбекті қорғау проблемалары жөнінде ғылыми зерттеулер жүргізу, осы мақсатта 

тиісті ғылыми ұйымдар құру;— өндірістегі жазатайым жағдай мен кәсіби ауруларды 

есепке алудың бірыңғай тәртібін белгілеу, еңбек жағдайы мен оны қорғау жөнінде есеп 

берудің келісілген бірыңғай жүйесін жасау мен енгізу, басқарудың автоматтандырылған 

жүйесі негізінде еңбек жағдайының және оны қорғаудың жайы туралы ақпарат базасын 

жасау; 

— республикада еңбекті қорғаудың жайы, авариялардын, өндірістік жарақаттар 

мен кәсіби аурулардың себептері туралы жыл сайын ақпарат дайындау және халықты 

хабардар ету; республикада еңбек қорғаудың нәсихатталуын ұйымдастыру;- өндірістік 

жарақат пен кәсіби ауруларды болдырмау мәселелері жөніндегі қызметті бағдарламасын 

бекітеді, министрліктер мен мемлекеттік басқарудың басқа да орталық органдарының са-

лауатты және қауіпсіз еңбек жағдайын үйлестіру, келісілген шаралар өткізу;- еңбекті 

қорғау құрал-жабдықтарын жасап, шығаруды, кәсіпорындардың бұл істегі экономикалық 

мүдделілігін туғызу; 

— республикалық бюджеттен еңбекті қорғауға арналған қаржы бөлуді жүзеге 

асыру, Қазақстан Республикасының Үкіметі және басқа мемлекеттік органдары еңбекті 

қорғау саласындағы ұлттық саясатты қалыптастырады және оның іске асырылуын 

қамтамасыз етеді, еңбекті қорғау мен еңбек жағдайын жақсартудың мемлекеттік жасау 

жөніндегі қызметтерін белгілейді, еңбекті қорғау шығындарын қаржыландыру тәртібін 

айқындайды. Арнайы өкілетті орган болып Қазақстан Республикасының Еңбек және 
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халықты әлеуметтік қорғау министрлігі табылады [3, 37]. 

Әр кәсіпорында олардың ұйымдық-құқықтық нысаны мен меншік түріне 

қарамастан еңбекті қорғау жөніндегі қызметтер құрылады. Еңбекті қорғау жөніндегі 

қызметтер өз жұмысын тиісті органдармен келісім бойынша еңбекті қорғаудың 

мемлекеттік органы бекіткен үлгі ережеге сәйкес жүргізеді. Еңбекті қорғау қызметі өзінің 

мәртебесі жанынан негізгі өндірістік қызметтермен теңеседі және кәсіпорын басшысына 

(иесіне) бағынады. Бұл қызметтер кәсіпорындар жаңадан кұратын ассоциацияларда, 

корпорацияларда, концерндерде және басқа да бірлестіктерде құрылуға тиіс [4, 137]. 

Еңбекті қорғау қызметінің мамандары құрылымдық бөлімшелердің басшыларына 

анықталған тәртіп бұзушылықты жою туралы міндетті түрде орындалатын бұйрықтар 

беруге және кәсіпорындардың басшыларына еңбекті қорғау туралы заңды бұзған 

адамдарды жауапқа тарту туралы ұсыныс енгізуге міндетті. Қызметкерлердін денсаулығы 

мен өміріне тікелей қауіп төнген жағдайларда еңбекті қорғау қызметтерінің мамандары 

жұмыста анықталған тәртіп бұзушылық жойылғанға дейін тоқтата тұруға қақылы.Еңбекті 

қорғау қызметтері кәсіпорын өз қызметін тоқтаткан ретте ғана таратылады.Еңбек туралы 

заңдардын, оның ішінде еңбекті қорғауды еңбек жөніндегі уәкілетті органның 

мемлекеттік еңбек инспекторлары жүзеге асырады. Еңбек жағдайларының сақталуын 

бақылауды жүзеге асыратын еңбек инспекторларының құзыретіне мыналар енеді:1) 

ұйымдарда Еңбек туралы Заңның және еңбек қатынастарын реттейтін өзге де нормативтік 

құқықтық, актілердің сақталуын шағымдарды тексерулер мен зерттеулер арқылы 

бақылауды жүзеге асыру;2) еңбек туралы заңдардын, бұзылу себептерін анықтау мен 

талдау;3) бақылаудың нәтижелері бойынша ұйғарымдар беру; 

4) еңбек туралы заңдардын сақталуын бақылаудың нысандары мен әдістерінің 

жетілдіру мәселелері жөніндегі шараларды әзірлеу; 

5) құқық қорғау органдарымен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-

қимыл жасау (Ет3-ның 103-бабы).Бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек 

инспекторлары ұйымдарда еңбек туралы заңдардын, сақталуын бақылауды жүзеге асыру 

үшін еңбек жағдайларының сақталуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында тексеру 

жүргізу туралы белгіленген тәртіппен ресімделген қаулыны керсеткен жағдай-да 

ұйымдарға баруға; қызметкер мен занда көзделген құжаттар мен мәліметтер алуға; тәртіп 

бұзушылық туралы актілер жасауға, заңнын бұзылуын жою туралы ұйғарымдар беруге, 

сотқа талап арызын беруге; анықталған еңбек туралы заңдардын, бұзылуына арналған 

құжаттарды ресімдеу кезінде белгілентен үлгідегі фирмалық бланкілерді, мәртанбаларды 

пайдалануға құқығы бар [7, 210]. 

Еңбек туралы заңдардын талаптары бұзылуының анықталуына карай бақылаудын 

нәтижелері бойынша нақты кұқықтық ыкпал ету шараларын қолдану мақсатында 

мемлекеттік еңбек инспекторлары занда қарастырылған еңбек жағдайларынын сақталуын 

бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек инспекторлары берген ұйғарымдар 

меншік нысандарына қарамастан барлық анықталған бұзылуын жою туралы ұйғарым 

береді. Ұйғарымдардың нысандары мен оларды беру тәртібін Қазақстан 

Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі белгілейді. Еңбек 

туралы заңдар талаптарының ұйымдардын орындауы үшін міндетті. 

Мемлекеттік еңбек инспекторларының іс-әрекетіне заңдарда белгіленген тәртіппен 

шағым жасалады. Шағым жасалу берілген ұйғарымдардың орындалуын тоқтата тұрмайды 

(Ет3-ның 107-бабы). 

Мемлекет уәкілдік берген органдар арқылы ғылымға негізделген стандарттар, 

ережелер мен нормалар негізінде өндірістегі қауіпсіз еңбекті қамтамасыз етуге қажетті 

талаптар белгілейді. Жұмыс берушілерге еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың 

орындалуын, сонымен қатар ұжымдық шарттарда белгіленген міндеттемелердің 

орындалуын қамтамасыз ету жүктеледі. Сондай-ақ жұмыс берушілер еңбекті қорғау 

жөнінде қажетті нұсқаулар әзірлейді. Ал кәсіпорындарда істейтін қызметкерлер тиісті заң 

және нормативтік актілерде, нұсқауларда, ұжымдық шарттарда белгіленген еңбекті қорғау 
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жөніндегі ережелер мен нормалар талаптарын сақтауға міндеттенеді.Кәсіпорынды 

жобалағанда, салынғанда және пайдаланғанда еңбекті қорғау талаптарын 

конструкциялауға және әзірлеуге рұқсат етілмейді. Адамның организмі мен денсаулығына 

әсер ететін токсикологиялық бағалаудан етпеген заттарды, шикізатты, материалдарды 

қолдануға тыйым салынады.Жасалған жобалардың еңбекті қорғау мен еңбек 

жағдайларының талаптарына сәйкес келетіндігі мемлекеттік сараптамадан, ал тәжірибе 

үлгілері мемлекеттік сынақтан өткізілуге тиіс.Белгіленген тәртіппен берілген қамтамасыз 

ету. Ағымдағы еңбек заңдарына байланысты еңбекті қорғау жөніндегі мемлекеттік 

стандарттардың, ережелердің, нормалардың талаптарына сай келмейтін өндірістік үйлер 

мен ғимараттарды жобалауға, салуға, қайта жаңғыртуға, машиналарды, механизмдердің 

жабдықтары мен басқа да бұйымдардың, соның ішінде шетелден сатып алынған 

бұйымдардың технологиясын жасауға және шығаруға, қауіпсіздік талаптарына сай 

сертификаты жоқ жаңа немесе қайта жаңғыртылған кәсіпорындарды, объектіні, өндіріс 

құралын немесе өнімнің басқа түрін қабылдауға және пайдалануға беруге болмайды. 

Мемлекет машиналарды, механизмдерді, жабдықтарды, басқа да бұйымдарды, сондай-ақ 

технологияларды, соның ішінде шетелден сатып алынған технологияларды сертификаттау 

жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді [5, 88]. 

Еңбекті қорғау талаптарына сай келмейтін кәсіпорынның, цехтың, учаскенің 

жұмысы, өндіріс құралдарын немесе өнімдерді пайдалануға беру олар осы талаптарға сай 

келтірілгенге дейін тоқтатыла тұруы мүмкін.Кәсіпорынға жаңа қауіпті қамтамасыз етеді. 

Бұл оқу орындары экономика салаларындағы өндірістердің ерекшеліктерін ескере 

отырып, студенттердің «Еңбекті қорғау» курсын міндетті түрде оқып-үйренуін жүзеге 

асыруға тиіс.Еңбекті қорғауды заттар келіп түскенде немесе олардың саны қосымша 

қауіпсіздік шараларын жасауды талап ететін болса, жұмыс беруші бұл туралы қадағалау 

органдарына дер кезінде хабарлауға міндетті.Еңбекті қорғау жөнінде мамандар 

даярлау.Мемлекет жоғары және арнаулы орта оқу орындарында еңбекті қорғау мен еңбек 

қауіпсіздігі жөніндегі мамандарды даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды 

қаржыландыру мемлекеттік және жергілікті бюджеттер, бюджеттен тыс қорлар, 

кәсіпорындардың қаржылары, басқа да қаржы көздері есебінен жүзеге асырылады. 

Қызметкерлер бұл мақсатка шығын жұмсамайды. Әрбір кәсіпорын жыл сайын еңбекті 

қорғауға қажетті қаржы бөледі, оның көлемі ұжымдық шартта белгіленеді. Кәсіпорындар 

шаруашылық жүргізуден, коммерциялық, сырткы экономикалық және өзге де қызметтен, 

сондай-ақ басқа көздерден түскен пайда (табыс) есебінен еңбекті қорғау жөніндегі 

қорларды қосымша кұруға қақылы [5, 117]. 

Еңбек – бұл еңбек өнімін алу үшін адамның дене, ақыл-ой, рухани қабілеттерін 

жұмсау арқылы жүзеге асатын мақсатты қызмет. Еңбек дене, ақыл-ой және рухани 

қабілеттіктерден туындайды да, бұлардың нәтижесінде материалдық, рухани және 

санаткерлік құндылықтар жасалады. Бірлескен еңбектің нәтижесінде адамдар қоғамдық 

еңбек қатынастарына қатысады. Мұндай жағдайда еңбектің екі түрін ажыратып алған 

жөн: өз игілігіне бағытталған жеке еңбек және жалданбалы еңбек. Дәл осы жалданбалы 

еңбек – жұмыс берушімен қатынасқа түсуді еңбек құқығы реттейді. Сонымен қатар, 

меншік иелері мен меншік иесі емес тұлғалардың ұжымдық еңбегін көздейтін еңбектің 

үшінші түрі – аралас нысандағы еңбек те болады. Ескеріп өтетін бір жайт, еңбек құқығы 

тек жалданбалы еңбекке негізделетін еңбек қатынастарын ғана реттейді. Дербес еңбекке 

негізделген еңбек қатынастары (меншік иелерінің еңбегі) еңбек құқығының пәніне 

кірмейді. Мұндай қатынастарға жалданбалы қызметкерлердің еңбегін пайдаланбайтын 

жеке еңбек қызметі, меншік иесі-кәсіпкерлердің, еңбек кооперацияларының қызметі және 

т.б. қызмет жатады. Мысалы, азамат жеке дербес еңбек қызметімен айналысып – заңды 

тұлғаны құрмастан пәнін құрайды. Аталған органдардағы қызмет қарапайым жұмыс пен 

еңбек қатынастарының шеңберінен шығып кетеді. Бұл қызмет мемлекеттің қорғаныс 

функциясын орындаумен байланысты. Сонымен, еңбек құқығының пәні болып тек еңбек 

емес, сонымен қатар еңбек үрдісіндегі еңбек қатынастары және олардан туындайтын, 
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еңбекке қатысы бар қатынастар да табылады. ҚР Еңбек кодексінің 25-бабының 1-тармағы 

Жұмыс дәріхана, дүкен, шаштараз және т.б. орындарды ашып, қызметкерді жалдамастан, 

өзі өз дәріханасында, дүкенінде, шаштаразында жұмыс істесе. Жазушының, ғалымның, 

өнертапқыштың қоғамдық кооперциядан тыс жүзеге асырылатын еңбегі де еңбек 

құқығының саласына жатпайды. Алайда, егер жазушының немесе ғалымның еңбегі 

журнал редакциясының немесе ғылыми мекеменің еңбек ұжымында еңбек шартының 

шеңберінде жүзеге асырылатын болса, онда бұл қатынастар еңбек құқығымен реттелетін 

еңбек қатынастарына айналады. Бірақ, Қарулы Күштерде, ішкі істер органдарында, 

шекаралық әскерде, ішкі және сыртқы барлауда әскери міндетін өткеру еңбек құқығының 

пәніне жатпайды, олар әкімшілік құқықтың беруші мен қызметкердің арасындағы еңбек 

қатынастары нормативтік құқықтық актілермен, еңбек туралы заңдарға сәйкес жасалған 

жеке еңбек, ұжымдық шарттармен реттеледі. Кез келген бірлескен жұмыс белгілі бір 

еңбек ережелеріне бағынуды қажет етеді.Еңбек тәртібі — көп адамдар қосылып бірге 

жұмыс істегенде сакталып отыруға тиісті ережелер. Құқықтық санат ретінде еңбек 

тәртібі ішкі еңбек тәртібі ережелерінде белгіленген жұмыс беруші мен қызметкердің 

өзара міндеттемелерін орындау дәрежесін білдірді. Сондай-ақ еңбек тәртібін сақтау тек 

кана заң нормаларын бұзбай орындап отыру ғана емес, сонымен қатар жұмыс уакытын 

барынша үнемдеу, жұмысты сапалы істеу [11, 220]. 

Сол сияқты ҚР ЕК-ның 7-бабында белгіленгендей қызметкер жеке еңбек, 

ұжымдық шарттарда және жұмыс берушінін актілерінде жазылған еңбек міндеттерін адал 

орындауды, еңбек тәртібін сақтауды, жұмыс процесінде жұмыс берушіге мүліктік зиян 

келтіруге жол бермеуді, еңбек қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария жөніндегі 

ережелердің талаптарын орындауды, өзіне сеніп тапсырылған қызметтік, коммерциялық 

және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария етпеуді 

адамдардың өмірі мен денсаулығына, жұмыс беруші мен қызметкерлер мүлкінін, сақталуына 

қатер төндіретін ахуал туындағанын хабарлауды өз міндетіне алады.Әрине, Еңбек туралы 

заңда қызметкерлердің жалпылама міндеттері көрсетілген, сондықтан әрбір министрлік пен 

ведомство салалық кәсіподақтармен келісе отырып, өздерінін ішкі еңбек тәртібі ережелерін 

жасап бекітеді. Ал бұл салалық ережелер негізінде ұйымдар өз ережелерін жасап, оны 

бекітуі тиіс. Ұйымдарда еңбек тәртібін нығайту үшін қажетті ұйымдық және 

экономикалық жағдай жасау, еңбекке саналы қарау, иландыру, ынталандыру және 

тәрбиелеу әдістері арқылы қамтамасыз етіледі. Еңбек тәртібін бұзушы жекелеген 

қызметкерлерге тиісті реттерде тәртіптік жаза шаралары қолданылады.Ішкі еңбек тәртібі 

дегеніміз — еңбек қатынастары тараптарының еңбек заңдарына, жеке еңбек, ұжымдық 

шарттарына сәйкес белгіленген құқықтары мен міндеттері айқындалған ұйымның жұмыс 

режімі:Ішкі еңбек тәртібін құқықтық реттеу жұмыс берушінің актілерімен және өзге де 

нормативтік қүкыктық актілердің негізінде жүргізіледі. Ұйымдағы қызметкерлер мен 

жұмыс беруші арасындағы еңбек қатынастары ішкі еңбек тәртібінің ережелерімен реттеледі 

[6, 121]. 

Ішкі еңбек тәртібі ережелерінін негізгі мақсаты — қызметкерлерді адал және шын 

ниетпен жұмыс істеуге, еңбек тәртібін нығайтуға, еңбекті ғылыми негізде ұйымдастыра 

білуге, жұмыс уақытын тиімді пайдалануға, еңбек өнімділігін арттыруға тұрған органдарға 

ғана беріледі. Ішкі еңбек тәртібі ережелерімен қатар ұйымдағы қызметкерлердің 

жекелеген санаттарының тәрбиелеу. Ішкі еңбек тәртібі ережелері жұмыс берушінің актісімен 

бекітіледі. Экономика саласының кейбір салаларында қызметкерлердің жекелеген санаттары 

үшін тәртіп туралы жарғылар қолданылады (теміржол, транспорт, теңіз, өзен флоты, 

азаматтық авиация). Бұл жарғылардың ішкі еңбек тәртібі ережелерінен айырмашылығы, 

ондағы қолданылатын тәртіптік жазалар, ережелерде белгіленген жазаларға қарағанда 

қатаңдау, әрі ол жазаларға шағым тек бағыныс ретіне қарай жоғары құқықтары мен 

міндеттерін реттейтін қызметтік нұсқаулықтар мен лауазымды адамдар туралы 

анықтамалықтар әрекет етеді. 

Ішкі еңбек тәртібінің ережелері мына тараулардан тұрады: жалпы ережелер; 
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1)  қызметкерлердіжұмысқаалу, жұмыстаншығарутәртібі; 

2)  қызметкерлердің негізгі міндеттсрі; жұмыс берушінің негізгі міндеттері; 

3)  жұмыс уакыты және оны пайдалану; 

4)  жұмыстағы табыстар үшін көтермелеулер; 

5)  еңбек тәртібін бұзғаны үшін берілетін жазалар [12, 120]. 

Лауазымды қызметкерлер мен қызметшілердің ішке еңбек тәртібі ережелерінде 

көзделген құқықтары мен міндеттері лауазымдық нұсқаулықтар мен қызметкерлер туралы 

ережеде нақтыланады. Лауазымдық нұсқаулық жалпы ережелерден, қызметтері мен 

лауазымдық міндеттерден, құқықтардан және жауапкершіліктерден тұрады. Ал қызметкерлер 

туралы ереже мыналарды белгілейді;жалпы ережелер; 

—жұмыска қабылдау;құқықтары мен міндеттері; 

—жұмыс уақыты және демалыс;демалыстар; 

—іссапарға жіберу, уақытша іссапарға жіберу және жаңажұмыс орнына 

ауыстыру;жалақы, әлеуметтік сақтандыру және өтемақылар; 

—көтермелеу шаралары мен тәртіптік шаралар; 

—жұмыстан шығару.Еңбектегі табыстар үшін көтермелеу. Еңбек заңдарына сәйкес 

жұмыс беруші қызметкерге еңбектегі табыстары үшін көтермелеудің әр алуан түрлерін 

қолдануға құқылы. Еңбек міндеттерін үлгілі орындағаны, еңбек өнімділігін арттырғаны, 

өнімнің сапасын жақсартқаны, ұзақ уақыт бойы, әрі мінсіз қызмет атқарғаны, еңбектегі 

жаңашылдығы және жұмыстағы басқа жетістіктері үшін мынадай көтермелеу шаралары 

қолданылуы мүмкін: 

—алғыс жариялау; 

—бағалы сыйлықтармен, акшалай сыйлықақылармен марапаттау; 

—құрмет грамотасымен марапаттау;лауазымын көтеру; т.с.с [34, 120]. 

Ішкі еңбек тәртібінің ережелерінде және тәртіп туралы жарғыларда бұдан басқа да 

көтермелеулер белгіленуі мүмкін. Көтермелеудің түрлері мен тәртібі жеке еңбек, ұжымдық 

шарттармен және жұмыс берушінің актілерімен белгіленеді. белгілері — «Алтын қыран» 

ордені, «Халық қаһарманы Еңбек міндеттерін ойдағыдай және шын ниетпен орындайтын 

қызметкерлерге әлеуметтік-мәдени және тұрғын үй тұрмыстық қызмет көрсету саласында 

артықшылықтар мен жеңілдіктер (санаторийлер мен демалыс үйлеріне жолдама беру, 

тұрғын үй жағдайларын жақсарту, т.с.с) бірінші кезектеберіледі.1995 жылдың 12 

желтоқсанында қабылданған Зан күші бар «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

наградалары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығында республиканың 

жоғары наградаларымен азаматтарды марапаттау тәртібі белгіленген. Осы заңға сәйкес 

республика азаматтары жемісті млекеттік, қоғамдық, шығармашылық қызметі, еңбектегі 

және жауынгерлік ерліктері үшін, олардың республикаға сіңірген енбегінің 

танылуының, белгісі ретінде мемлекеттік наградаларымен марапатталады. Мемлекеттік 

наградалармен Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген шетел азаматтары мен азаматтығы 

жоқ адамдардың да марапатталуымүмкін.Ең жоғары дәрежелік ерекшелік» атағы, сондай-ақ, 

Қазақстан Республикасының басқа да ордендері, медальдары, құрметті атақтары және 

Құрмет грамотасы республиканың мемлекеттік наградалары болып табылады.«Алтын қыран» 

орденімен марапаттау үшін кандидатураларды республика Президенті анықтайды. Өзге 

мемлекеттік наградаларымен марапаттауға ұсыныстарды Елбасына Қазақстан 

Республикасының Парламенті, Үкіметі, министрліктер, мемлекеттік комитеттер, 

агенітіктер, басқа да орталық және жергілікті атқарушы органдар, шығармашылық одақтар 

және басқа да ұйымдар енгізеді [8, 122]. 

Азаматтарды кезекті наградаға үсыну, көп балалы аналарды марапаттауға және 

қаһармандық ерлік жасауға, қиын-қыстау жағдаяттар байланысты ерекше реттерді 

қоспағанда, осының алдындағы марапаттау сәтінен бастап 5 жыл өткен соң жүргізіледі.Бір 

адам ең жоғары дәрежелік ерекшелік белгілерімен, сол орденмен немесе медальмен екі мәрте 

марапатталмайды, ал құрметті атақтар қайталап берілмейді.Қазақстанның мемлекеттік 

наградаларымен марапатгау қайтыс болғаннан кейін де жүргізілуі мүмкін.Қазақстан 
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Республикасының ордендері мыналар: «Отан» («Отечество»), «Данқ» («Слава»), «Айбын» 

(«Доблесть»), «Парасат» («Благородство»), «Достық» («Дружба»), «Құрмет» («Почет»). Бұл 

ордендермен азаматтар мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі экономиканы, әлеуметтік 

саланы, ғылым мен мәдениетті дамытудағы, мемлекеттік, құқық қорғау және әскери 

қызметтегі, демократия мен әлеуметтік прогресті дамытудағы айрықша еңбегі үшін 

марапатталады.Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері — еңбектегі жоғары -бабына 

сәйкес мынадай тәртіптік жазалар бар: ескерту жасау; сөгіс беру; жұмыстан шығару.Осы 

бапта көзделмеген тәртіптік жазалау шараларын қолдануға жол берілмейді. Мәселен, 

қызметкерге еңбек тәртібін бұзғандығы үшін жетістіктері үшін және өз саласында кемінде 

10 жыл жұмыс істейтін материалдық өндіріс саласы мен әлеуметтік-мәдени сала, бұқаралық 

ақпарат құралдары қызметкерлеріне, мемлекеттік қызметшілерге беріледі.Құрмет 

грамотасымен шығармашылық ұжымдар халықтар арасындағы мәдени байланыстарды, 

достық пен ынтымақтастықта нығайтуға ықпалын тигізген гастрольдік сапарларының 

нәтижелері боынша марапатталуы мүмкін.Тәртіптік жазалар қолдану мен оған шағым жасау 

тәртібіЕңбек тәртібін бұзғаны үшін, яғни қызметкердің кінәсінен оған жүктелген еңбек 

міндеттерінің орындалмағаны немесе тиісінше орындалмағаны үшін жұмыс беруші 

қолданатын еңбек заңдарында, жеке еңбек, ұжымдық шарттарда белгіленген жазалар 

шараларын тәртіптік жазалар дейді. Еңбек туралы Заңның 94жалақысын азайту, ақшалай 

айып салу, еңбек демалысын бермей қою шараларын қолданса бұл заңды бұзғандық болып 

есептеледіЖұмыс беруші еңбек тәртібін бұзған қызметкерге шара қолданбай-ақ мәселесін 

қоғамдықұйымдардың, еңбек ұжымының қарауына да жібере алады [9, 56]. 

Тәртіптік жауаптылықтың екі түрі бар: жалпы және арнайы. Біріншісі — ішкі 

еңбек тәртібінің ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Ал арнайы тәртіптік жауаптылық 

қызметкерлердің жекелеген санаттарына тәртіп туралы жарғы негізінде 

қолданылады.Еңбек туралы заңдарда қызметкерлердің барлық санаттары үшін тәртіптік 

жазаны қолданудың бірыңғай тәртібі белгіленген. Тәртіптік жазаны қолданудан бұрын 

қызметкерден жазбаша түсініктеме талап етіледі. Тәртіптік жаза теріс әрекет байқалған 

күннен бастап бір айдан кешіктірмей қолданылады және оны теріс әрекет жасалган 

күннен бастап алты айдан кешіктіріп қолдануға болмайды. Әрбір бұзылған еңбек тәртібі 

үшін тек бір ғана тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін. Тәртіптік жаза қолдану туралы 

бұйрық жазаға тартылған қызметкерге қол қойғызылып жарияланады. Тәртіптік жаза 

қолданылған жағдайда жұмыс беруші жасалған теріс әрекеттің ауырлығын, оның жасалу 

мән-жайларын, қызметкердіңсоныңалдындағы мінез-құлқын, еңбекке көзқарасын, 

сондай-ақ тәртіптік жазаның жасалған теріс әрскеггін ауырлығына сәйкестігін ескеруге 

тиіс.Жоғарыда көрсетілген талаптардың бірі орындалмаса, онда қолданылған жаза 

заңсыз болып табылады.Тәртіптік жазаға еңбек дауларын қарау үшін белгіленген 

тәртіппен шағым жасалуы мүмкін [10, 5]. 

Тәртіптік жазаның қолданылу мерзімі оны қолданған күннен бастап алты айдан 

аспауға тиіс. Егер осы мерзім ішінде қызметкер жаңа тәртіптік жазаға тартылмаса, ол 

тәртіптік жазасы жоқ деп есептелед.Қызметкерге тәртіптік жаза қолданған жұмыс 

беруші оны өз бастамасымен, қызметкердің немесе оның тікелей қабылданған Заңы 

белгілейді. Сондай-ақ бұл Заң Қазақстан Республикасы басшысының өтініші бойынша, 

қызметкерлер мен олардын өкілдерінің өтініш жасауы бойынша мерзімінен бұрын алып 

тастауға құқылы (ҚР ЕК-ның 96-бабы).Тәртіптік жазаға тартылган қызметкерлерге, жаза 

алынғанға дейін көтермелеу шаралары қолданылмайды.Қазақстан Республикасындағы 

әлеуметтік әріптестік (трипартизм) жүйесі жұмыс істеуінің кұқықтық негіздерін, 

міндеттері мен тәртібін айқындап, тараптардың тең құқылы және өзара 

жауапкершілікті қағидаттары негізінде ортақ әлеуметтік манызы бар мақсаттарға қол 

жеткізуі үшін Бас, салалық, және аймақтық келісімдерді жасасу, өзгерту және бұзу 

тәртібін «Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік әріптестік туралы» Қазақстан 

Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсанда Конституциясының 24-бабының 2-ші 

тармағында бекітілген ереуіл жасау құқығын қоса алғанда, Заңмен белгіленген тәсілдерді 
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қолдана отырып, жеке және ұжымдык еңбек дауларын шешу құқығы мойындалатынын 

толығымен айқындайды [17, 110]. 

Әлеуметтік әріптестік дегеніміз атқарушы билік органдары өкілдерінің, жұмыс 

берушілер мен қызметкерлер өкілдерінін мүдделерін келістіруді қамтамасыз етуге 

бағытталған қатынастар мен тетіктер жүйесі.Еңбек қатынастарын, құқық нормаларын 

реттеу процесінде олардың субъектілері арасында, қатынастарының түрі бойынша еңбек 

құқықтық қатынастарынан туындайтын жеке еңбек даулары және еңбек ұжымы мен 

жұмыс беруші арасында туындаған ұжымдық еңбек даулары болып екіге бөлінеді. Ал 

даудың сипаты мен нысаны келіспеушіліктер туындайтыны белгілі. Еңбек даулары 

жекелеген қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы ғана емес, сонымен бірге еңбек 

қатынастарының басқа да тараптары арасындағы, мысалы, еңбек ұжымы мен жұмыс 

беруші арасындағы қайшылықтарды (жанжалдарды) да қамтиды.Еңбек туралы заңдардың 

қолданылуы мәселелері бойынша бұрын қызметкер (қызметкердің өкілі) мен жұмыс беруші 

(жұмыс берушінің өкілі) арасында реттелмеген жеке еңбек, ұжымдық шарттардын 

талаптарын орындау туралы қызметкер мен жұмыс берушінің арасындағы 

келіспеушіліктерді еңбек даулары дейді. Еңбек дауларын қүқық қатынастарының түрі және 

даудың сипаты мен нысаны бойынша жіктеуге болады. Құқықбойынша:жұмысқа 

қабылдаудан бас тартуға байланысты даулар;заңдарда немесе өзге де нормативтік 

құқықтық актілердереттелмеген жаңа еңбек жағдайларын орнықтыру туралы даулар; 

— еңбек заңдары нормаларын, ұжымдық және жеке еңбек шарттарын, 

келісімдерін қолдану туралы даулар деп жіктеледі.Еңбек даулары жіктемесі олардын 

ведомстволық бағыныстылығын анықтау үшін, бұл дауды қараудың белгілі бір тәртібі мен 

оны шешуге өкілетті органды анықтау үшін қажет [11, 98]. 

Белгілі бір дауды қарау қандай юрисдикциялық органның құзыретіне жатқызылғанын 

анықтау үшін ең алдымен осы дау туындап отырған қатынастын, түрін, содан кейін осы 

даудың субъектісі мен оның нысанын анықтау қажет.Даулардың көпшілігі еңбек құқықтық 

қатынастарынан туындайды, шағым беруші тарап көбіне қызметкер болып 

табылады.«Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 97-бабына сәйкес еңбек даулары тараптардың келісімі бойынша немесе сот 

тәртібімен қаралады.Осы Занның 98-бабына сәйкес еңбек дауларын тараптардын келісімі 

бойынша келісім комиссиялары қарауы мүмкін.Жеке еңбек дауларын келісім 

комиссиясында қарау тәртібі. Келсім комиссиясын ұйымдастыру. Келісім 

комиссияларының еңбек дауларын қарау тәртібі Қазақстан Республикасы Еңбек және 

халықтық әлеуметтік қорғау министрінің 2000 жылғы 15 ақпандағы № 37 бұйрығымен 

бекітілген «Келісім комиссияларының еңбек дауларын қарау тәртібі туралы» нұсқаулықта 

анықталған. Осы нұсқаулыққа сәйкес келісім комиссиясы (бұдан әрі — комиссия) жұмыс 

берушінің өкілдері мен қызметкерлер өкілдерінің тең мүшелерінен тепе-тең негізде 

құрылады. Қызметкерлер өкілдері келісім комиссиясына ұйымның жалпы жиналысында 

(конференциясында) сайланды [12, 137]. 

Жұмыс берушінің өкілдерін комиссия құрамына ұйымның басшысы тағайындайды. 

Жұмыс беруші өкілдерінің саны жалпы жиналыста (конферениияда) белгіленген 

қызметкерлер өкілдерінің санына сай келуге тиіс. Комиссияның сандық құрамы мен оның 

өкілеттік мерзімін тараптардың өкілдері белгілейді. Комиссия, қызметкерлрдің 

өтініштерін есепке алу мен сақтауды ұйымдастыру, шешімдердің көшірмелерін дайындап 

беру және т.б.) жұмыс беруші мүшелері алғашқы ұйымдастыру мәжілісінде өз құрамынан 

төраға мен хатшыны сайлайды. Комиссия төрағасы мен хатшысы егер олар үшін комиссия 

мүшелерінің жартысынан астамы дауыс берсе сайланған деп саналады. Комиссия төрағасы 

болып кез келген тараптың өкілі сайлануы мүмкін. Келісім комиссиясын ұйымдық-

техникалық жағынан (жабдықталған үй-жайлар, оргтехника, қажетті әдебиеттер беру, іс 

жүргізудіқамтамасыз етеді.Комиссияның еңбек даулары бойынша құзыреті. Комиссия 

еңбек үрдісі кезінде қызметкер мен жұмыс беруші арасында туындайтын еңбек дауларын 
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қарау жөніндегі орган болып табылады.Комиссия: баска жұмысқа ауысу және басқа жұмысқа 

ауысу кезіндееңбекақы төлеу; 

1)  жеке еңбек шарттарының талаптарына өзгерістер енгізу; 

2)  жұмыс уақытының режімі, еңбек тәртібі; 

3)  демалыстың ұзақтығы, сонын іипнде жыл сайынғы демалыстын ұзақтығы; 

5)  тәртіптік шаралар қолдану туралы; 

6)  еңбекке акы төлеу және еңбекті қорғау мәселелеріжөніндегі еңбек 

дауларын;7)  үшін Комиссияға азаматгық заңдарда белгіленген мерзімдерде етініш жасауға 

құқылы.Комиссияға келіп түскен қызметкердің өтінішін комиссия хатшысы міндетті түрде 

тіркеуі тиіс. Өтінішті алудан бас тартуға жол берілмейді.Комиссияның отырысы, әдетте, 

жұмыстан тыс уақытта өткізіледі, ал егер еңбек туралы заңда, жеке және ұжымдық 

шарттарды қолдану мәселелері жөніндегі басқа да дауларды қарауы мүмкін.Еңбек 

дауларын қарау тәртібі. Еңбек туралы заңдарда өзгеше көзделмегендіктен қызметкер 

еңбек дауларын қарау белгілі бір дәлелді себептермен еңбек дауларын жұмыстан тыс 

уақытта қарау мүмкін болмаса, сол ұйымда жұмыс істейтін комиссия мүшелеріне, 

қызметкерге, куәгерге, сарапшыға және басқа қатысушыларға ұжымдық шарт негізінде, ал 

ол жасалмаған болса жұмыс берушінің шешімімен жалақысы сақтала отырып уақыт беріледі 

[32, 11]. 

Еңбек дауы өтініш берген қызметкердің қатысуымен қаралады, ал дауды сырттай 

қарауға сол қызметкердің жазбаша өтініші болған күнде ғана жол беріледі. Қызметкер 

Комиссия отырысына келмеген жағдайда дауды қарау кейінге қалдырылады.Комиссиянын 

жеке еңбек даулары жөніндегі шешімдерді қабылдау тәртібі. «Қазақстан еспубликасындағы 

еңбек туралы» Қазақстан Республикасы Заңының , ал қызметкер себепсіз екінші рет келмей 

қалған жағдайда Комиссия бұл өтінішті қараудан алып тастау туралы шешім шығарады. 

Комиссияның бұл шешімі қызметкерді тағы да өтініш жасау құқығынан 

айырмайды.Комиссия істің мән-жайын анықтау үшін отырысқа куәгерлерді, мамандарды 

шақыруға құқылы. Комиссия отырысы өкілетті деп саналуы үшін оған комиссия 

мүшелерінін кемінде жартысы, қызметкер өкілдері мен жұмыс беруші өкілдері тепе-тең 

пайызбен қатысуы тиіс 100-бабына сәйкес келісім комиссиясы еңбек дауын өтініш түсен 

күннен бастап үш күн ішінде қарауға міндетті. Комиссияның әрбір отырысында екбек 

дауларын қараудың барысы жазылатын белгіленген нысандағы хаттама жүргізілуі тиіс [13, 

57]. 

Жеке еңбек дауын қарау нәтижелері бойынша комиссия шешім шығарады. 

Шешімге төраға мен хатшы қол қояды. Шешімнің көшірмесі үш күн ішінде қызметкер 

мен жұмыс берушіге тапсырылады. Комиссия шешіміне айрықша талап қойылады, ол 

тиянақты қолданыстағы заңдарға сәйкес үзілді-кесілді болуы және оның мүшелерінің 

басым көпшілік дауысымен қабылдануы тиіс. Жекелеген комиссия мүшелері көпшілік 

пікірмен келіспеген жағдайда олар ез пікірлерін білдіріп, ол қанағаттандырылса, нақты қай 

белігіне қатысты қанағаттандырылғаны, және бас тартылса қандай себептермен бас 

тартылғаны көрсетіледі. Ақшалай талаптар мәселелері бойынша шешімде қызметкерге тиесілі 

нақты сома көрсетілуге тиіс.Комиссия шешімінін күші тараптар үшін міндетгі, ол косымша 

дәлелдемелерді керек етпейді. Шешім дәлелді болуға, еңбек туралы қолданып жүрген 

хаттамаға тіркеледі. Шешім әкімшілікке үндеу ретінде ресімделмеуге тиіс (мәселен, 

«жұмыс берушіден өтінуге», «директорға ұсыныс беруге» және т.б.). Онда қызметкердің 

талабы қанағаттандырылғаны немесе одан бас тартылғандығы, егер ішінара заңдар мен жеке 

еңбек және ұжымдық шарттарға, ішкі еңбек тәртібі ережелеріне және нұскаулықтарға 

негізделуі тиіс. Егер Комиссияның шешімдерін орындау барысында тараптар арасындағы 

дауды түсіндіруде келіспеушіліктер туындаса, онда ол алғашқысын түсіндіретін қосымша 

шешім шығаруға құқылы.Өтініш иесінің талаптарын қанағаттандырған келісім 

комиссиясының шешімін келесі жақ үш күн мерзімде орындайды.Комиссияның еңбек 

даулары жөніндегі шешімімен келіспеген жағдайда қызметкер немесе жұмыс беруші сотқа 

шағымдануға құқылы.Еңбек дауларын сотта қараудың тәртібін Қазақстан 
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Республикасының заңдары белгілейді. «Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы» Заңның 

101-бабына сәйкес қызметкерлер еңбек құқығы қатынастарынан туындайтын талаптар бойынша 

сотқа шағымданғанда мемлекеттік кіріске түсетін (істі қараумен байланысты мемлекеттік баж 

және шығындар) сот шығынарын төлеуден босатылады.Еңбек дауларын соттарда қарау. 

Қызметкер жұмыс берушімен арадағы еңбек дауларын шешу мақсатыида аудандық 

(қалалық) соттарға шағымдануға құқылы.Келісім комиссиясынын еңбек дауы жөніндегі 

шешімін қайта қарау өкілеттілік қолданыстағы заңдармен соттарға берілмеген.Тікелей 

соттарда келісім комиссиясында қаралмаған еңбек даулары және шаруа қожалықтарында 

жеке еңбек шартымен жұмыс істейтін адамдардың өтініші, сондай-ақ қызметкерлердің 

кәсіпорынға, мекемеге, ұйымға келтірген залалын олардан өндіріп алу туралы жұмыс 

берушінің арызы қаралады.Соттар, сонымен қатар шетел кәсіпорындары, мекемелері, 

ұйымдары, азаматтығы жоқ азаматтар, шетел азаматтарының еңбек қатынастарынан 

туындайтын даулары жөніндегі талаптарын қарайды [14, 12]. 

Еңбек дауын шешу туралы өтінішті қызметкер тікелей аудандық (қалалық) сотқа 

бере алады. Талап жауапкердің тұрғылықты жері бойынша сотта қойылады. Мертігуден 

немесе денсаулығының өзге де зақымдануынан, сондай-ақ  күннен бастап үш ай ішінде 

жүгінуге құқылы (АІЖК-нің 280-бабы).Жалпы ереже бойынша азаматтык істерді сотта 

кдрауға әзірлеу, егер заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, арыз қабылданған күннен 

бастап жеті күн асыраушысының қайтыс болуынанкелген зиянды өтеу туралы талаптар 

да талап қоюшы өзінің тұрғылықты жері бойынша немесе зиян келтірілген жер бойынша 

қоя алады. Жалақыны, зейнетақыны және жәрдемақыны өндіріп алу туралы талаптар, 

сондай-ақ заңсыз соттаудан, қылмыстық жауапқа заңсыз тартудан, бұлтартпау шараларын 

заңсыз қолданудан не әкімшілік қамау түрінде әкімшілік жазаны заңсыз қолданудан 

азаматқа келтірілген зиянды өтеуге байланысты еңбек, зейнеткерлік және тұрғын үй 

құқықтарын қалпына келтіру туралы талаптар талап қоюшының тұратын жері бойынша 

қойылуы мүмкін (Азаматтық іс жүргізу кодексінің 31, 32 баптары).Заң бойынша 

қызметкер сотқа арызбен әзінін еңбек құқықтары мен бостандықтарынын бұзылғаны туралы 

мәлім болған мерзімінен кешіктірілмей жүргізілуге тиіс. Асыраушысынан айрылуына 

байланысты және еңбек қатынастарынан туындайтын талаптар бойынша бұл мерзім судьяның 

дәлелді ұйғарымы бойынша бір айға дейін ұзартылуы мүмкін. Сондай-ақ жұмысқа қайта алу 

туралы, алимент өндіріп алу туралы және мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының, лауазымды адамдардың мемлекеттік қызметшілердің шешімдерін, 

әрекеттерін(әрекетсіздігін) даулау туралы істерде бір айға дейінгі мерзімде қаралып, 

шешіледі (АІЖК-тің 174-бабы) [43, 210]. 

Қызметкерге жалақы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа алып беру туралы, 

жұмысқа қайта орналастыру туралы, мертігуден немесе денсаулықты әзгедей 

зақымданудан, сондай-ақ асыраушысынан айрылуынан келген зиянды, бірақ үш айдан 

аспайтын уақытқа өтеу туралы шешімдер дереу орындалуға тиіс (АІЖК-тің 237-

бабы).Шешінін орындалғаны туралы сотқа және азаматка сот шешімі алынған күннен бастап 

бір ай мерзімнен кешіктірілмей хабарлануға тиіс. Сот шешімінің жаза беру мәселелері 

бойынша;бос жүріп қалған уақытқа ақы төлеу мәселелері бойынша қаралуы мүмкін.Бағыныс 

ретіне қарай жоғары түрған органдар арыздарды келіп түскен күннен бастап егер қажетті 

тексерулер орындалмағаны үшін кінәлі лауазымды адамдар заңда көзделген жауаптылықта 

болады.Еңбек дауларын ерекше тәртіппен қарау. Еңбек дауларын ерекше тәртіппен 

қараудың өзгешелігі мынада: мемлекеттік билік пен атқарушы органдардың сайланатын, 

тағайындалатын лауазымдарының қызметкерлерінің, судьялардың, проқуратура 

органдары қызметкерлерінің, тергеушілердің арыздары бойынша еңбек дауларәртібімен 

жогары тұрған органдарда қаралады. Ерекше тәртіппен мынадай еңбек даулары:жұмыстан 

шығару, басқа жұмысқа ауыстыру себептерініңжазылуын өзгерту, сондай-ақ оларға тәртіптік 

жаза шараларын қолдану мәселелері бойынша;тәртіптік туралы жарғы бойынша тәртіптік 

жауапка тартылатын қызметкерлердің қажет болмаса 15 күн мезімі ішінде, ал күрделі 

дауларды бір ай мерзімі ішінде қарап, тиісті шешім кабылдаулары тиіс.5.Ұжымдық даулар, 
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оларды қарау тәртібі. Ұжымдық еңбек дауларын шешу тәртібі мен әдістерін, сондай-ақ 

ереуіл жасау құқығын жүзеге асыру тәртібін реттейтін Құқықтық негіз болып 1996 жылы 

шілденін 8-нде қабылданған «Ұжымдық еңбек даулары мен ереуілдер» туралы Қазақстан 

Республикасының Заңы табылады.Еңбеккерлердің жеке және ұжымдық еңбек дауларын 

шешу құқығы Қазақстан Республикасы Конституциясының 24 бабында: «Ереуіл жасау 

құқығын қоса алғанда, заңмен белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, жеке және 

ұжымдық еңбек дауларын шешу құқығы мойындалады» делінген [15, 6]. 

Ұжымдық еңбек даулары — ұйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу мен өзгертуге 

және еңбекке ақы төлеуге, ұжымдык, шарттармен келісімдер жасауға, оларды орындауға 

байланысты, сондай-ақ қолданылып жүрген заңдардың, ұжымдық шарттар мен 

келісімдердің ережелерін қолдану мәселелері бойынша жұмыс беруші (жұмыс беруілер 

бірлестігі) мен қызметкерлер ұжымдары (қызметкерлер өкілдері) арасындағы 

келіспеушіліктер.Еңбек ұжымының ұйымдарда еңбек жағдайларын белгілеу мен өзгерту 

және еңбекке акы төлеу, бір жағынан, қызметкерлер ұжымымен, екінші жағынан жұмыс 

беруші арасында ұжымдық шарттармен басқа да келісімдерді жасау, өзгерту және 

орындау мәселелері бойынша еңбек ұжымынын талаптары жалпы жиналыста 

(конферениияда) осы ұжым мүшелерінің не конференция делегаттарының көпшілік 

дауысымен жасалып бекітіледі [23, 31]. 

Ұжым қойған талаптар жазбаша түрде баяндалып, жұмыс берушіге жіберіледі [16, 

5]. 

Еңбек ұжымының мүддесін ол уәкілеттік берген өкілдер немесе орган білдіреді 

(кәсіподақ комитеті, екбек ұжымынын кеңесі).Жұмыс беруші еңбек ұжымы қойған 

талаптарды олар алынған күннен бастап күнтізбелік үш күннсн кешіктірмей қарап, 

даудын мәні бойынша келісімге қол жеткізуге әрекет жасауга, ал аталғап мерзім ішінде 

келісімге қол жетпеген жағдайда дауды одан әрі қарау үшін өз өкілдерінің жеке құрамын 

көрсете отырып, өзінің шешімі мен ұсыныстарын жазбаша жеткізілмеген жағдайда — 

еңбектөрелігінде қаралады.Бітістіру комиссиясы — ұжымдық еңбек дауын тараптарды 

бітістіру жолымен реттеу үшін жұмыс беруші мен еңбек ұжымы арасындағы келісім 

бойынша құрылатын түрде еңбек ұжымының назарына жеткізуге міндетті.Екі және одан да 

көп еңбек ұжымдарының біріккен немесе бірлескен талаптары жұмыс берушілердің 

(кәсіпкерлердін) тиіст органдарына жіберіледі, олар алынған күннен бастап күнтізбелік жеті 

күн ішінде өз шешімі туралы екбек ұжымдарының біріккен өкілді органына хабарлауға 

міндетті.Жұмыс беруші қабылдамаған немесе ол ішінара қанағаттандырған талаптар әуелі 

бітістіру комиссиясында, ал онда келісімге қол орган.Бітістіру комиссиясы күнтізбелік үш 

күн мерзім ішінде құрылады.Бітістіру комиссиясы еңбек ұжымының талаптарын өзі 

құрылған күннен бастап күнтізбелік жеті күннен аспайтын мерзімде қарайды.Бітістіру 

рәсімі процесінде комиссия еңбек ұжымымен, жұмыс берушімен, жергілікті атқарушы 

органмен, өзге де мүдделі ұйымдармен кеңеседі [17, 20-21]. 

Комиссия шешімі келіссөздер негізінде тараптар арасындағы келісім бойынша 

қабылданады, тараптардың өкілдері қол қоятын хаттамамен рәсімделеді және оның тараптар 

үшін міндетті күші болады.Белгіленген мерзімде бітістіру комиссиясында келісімге қол 

жетпеген жағдайда бітістіру комиссиясының жұмысы тоқтатылады, ал дауды шешу үшін 

еңбек төрелігі құрылады.Еңбек төрелігі — бітістіру комиссиясында келісімге қол 

жетпеген жағдайда, дауды шешу үшін уәкілетті тұлғаларды тарта отырып, ұжымдық 

еңбек дауына қатысушы тараптар құратын уақытша жұмыс істейтін орган.Еңбек төрелігін 

ұжымдық еңбек дауына қатысушы тараптар және әлеуметтік еңбек қатынастарын реттеу 

жөніндегі республикалық немесе жергілікті жерлердегі үш жақты комиссия мүшелерінің 

қатысуымен күнтізбелік бес күн ішінде құрады.Еңбек төрелігі мүшелерінің саны және оның 

жеке құрамы ұжымдық еңбек дауына қатысушы тараптардың келісімімен анықталады. Еңбек 

төрелігінің құрамында оның төрағасын қоса алғанда, кеміде үш адам болуға тиіс.Еңбек 

төрелігінін күрамынакәсіподақоргандарының, еңбек жөніндегі органдардың өкілдері, 

сарапшы-мамандар және басқа адамдар енгізіледі.Еңбек төрелігінің төрағасы тараптардың 
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келісімімен төрелік мүшелерінің қатарынан бекітіледі.Ұжымдық еңбек дауын еңбек төрелігі 

ұжымдық еңбек дауына қатысушы тараптар өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен, ал 

қажет болған жағдайда, сондай-ақ басқа мүдделі тұлғалар өкілдерінін қатысуымен де қарайды 

[13, 12. 

Дауды қарау рәсімін еңбек төрелігі белгілеп, екі тарапқа да хабарлайды.Еңбек 

төрелігінің шешімі ол құрылған күннен бастап күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмей төрелік 

мүшелерінің жай кепшілік дауысымен қабылданады. Төрелік мүшелерінің дауыстары тең 

бөлінген жағдайда, төрелік төрағасының лаусы шешуші дауыс болып табылады. Шешім 

дәлелді болуы, жазбаша түрде баяндалуы керек, оған төреліктің барлық мүшелері қол 

кояды.Егер тараптар келісімді жазбаша нысанда жасаса, еңбек төрелігінің шешімі міндетті 

түрде орындалуға тиіс.Ұжымдық еңбек дауын қараудың кез келген сатысында тараптар 

делдалдыққа жүгіне алады. Делдал Делдалдық рәсімі бітістіру комиссиясындағы еңбек 

төрелігіндегі бітістіру рәсімдеріне қатысты жағынан дербес болып табылады және олармен 

қоса қабат жүргізілуі мүмкін.Ұжымдық екбек дауларын делдалдың қатысуымен қарау 

тәртібін дауласушы тараптармен келісім бойынша делдал белгілейді.Делдал ретінде 

тараптар өздері үшін беделді — ұжымдық еңбек дауын шешу жөнінде делдалдық қызмет 

керсету үшін оған қатысушы тараптар тартатын тұлға немесе ұйым. ұйымдарды және 

тараптарға қатысы жағынан бейтарап адамдарды тандайды Әлеуметтік-еңбек  атынастарын 

реттеу жөніндегі республикалық немесе жергілікті жерлердегі үш жақты комиссия 

ұжымдық дауға қатысушы тараптардың келісімімен ұжымдық еңбек дауларын реттеу 

жөніндегі жұмысқа орталық және жергілікті жерлердегі атқарушы огандардың 

қауымдастықтар мен басқа да бірлестіктердің, кәсіпорындардың, кәсіподақ органдарының 

басшылары мен қызметкерлерің, жұмыс берушілерді, сондай-ақ тәуелсіз сарапшыларды 

тарта алады. Делдалдарды сайлаудың, барлық жағдайларында олардан делдалдыққа келісім 

алынуға тиіс [18, 69-72]. 

Өз бастамасымен делдалдықты құзыретті мемлекеттік органдар мен лауазымды 

адамдар: министрліктер мен олардың жергілікті жерлердегі органдары, сондай-ақ 

бірлестіктерінің ынталы қоғамдық органдардың өкілдері ұжымдық еңбек дауын шешу 

кезенінде тәртіптік жазаға тартылмайды, басқа жұмысқа ауыстырылмайды, өздерінің өкіл 

болуына уәкілдік берген органның алдын ала келісімінсіз әкімшіліктің бастамасымен жұмыстан 

ауыстырылмайды немесе шығарылмайды олардын лауазымды адамдары, ғылыми 

қызметкерлер және тараптар үшін беделді басқа да огандар, ұйымдар мен адамдар ұсына 

алады.Бітістіру комиссияларының мүшелері, делдалдар, еңбек төрешілері ұжымдық еңбек 

дауын шешуге қатысу кезінде жыл ішінде үш айдан аспайтын мерзімге орташа жалақысы 

сақтала отырып, жұмыс берушілердің келісімі болған кезде негізгі жұмысынан 

босатылады,Ұжымдық еңбек дауын шешуге қатысушы кәсіподактардың, олардын.Егер 

еңбек дауын бітістіру рәсімдері көмегімен шешу мүмкін болмаса, ереуіл өткізу туралы 

шешім қабылдануы мүмкін. Ереуіл — еңбек ұжымының әлеуметтік-экономикалық, және 

кәсіптік өз талаптарының еңбек ұжымы мен жұмыс беруші арасындағы ұжымдық еңбек 

дауында қанағаттандырылуы үшін еңбек ұжымы мүшелерінің жұмысты белгілі бір 

мерзімге немесе еңбек ұжымының талаптарын жұмыс беруші кднағаттандырғанға дейінгі 

мерзімге толық ішінара тоқтатуы (жұмысқа шықпау, еңбек міндеттерін орындамау) түріндегі 

күрес шарасы [29, 120]. 

Ереуіл өткізу туралы шешім еңбек ұжымының жиналысында (конференциясында) 

қабылданады және, егер сол еңбек ұжымы мүшелерінің (конференция делегаттарының) 

кемінде үштен екі бөлігі оны жақтап дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.Ереуілді еңбек 

ұжымы уәкілдік берген орган (ереуіл комитеті) басқарады. Бірнеше еңбек ұжымы бірдей 

талаптармен ереуіл жариялаған жағдайда оны сол ұжымдар екілдерінің бірдей санынан 

құрылатын біріккен орган басқара алады.Ереуілге қатысуға немесе оған қатысудан бас 

тартуға ешкімді мәжбүр етуге болмайды.Ереуілдің басталатыны және оның ықтимал 

ұзақтығы туралы уәкілетті орган жұмыс берушінің оның жариялануына дейін күнтізбелік он бес 

күннен кешіктірмей жазбаша ескертуге тиіс.Ереуіл жариялау туралы шешімде мыналар 
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керсетіледі:тараптардың ереуіл жариялауға және өткізуге негіз болған келіспеушіліктерінің 

тізбесі;ереуілдің басталатын күні мен уақыты, орны, онын ұзақтығы және 

қатысушылардың болжамды саны;ереуілді басқарушы органның атауы, бітістіру рәсімдеріне 

қатысуға әкілдік берілген қызметкерлер екілдерінік құрамы;ереуіл өткізу кезеңінде 

аткарылатын жұмыстар (қызметтер) минимумы бойынша ұсыныстар [19, 10]. 

Жұмыс беруші өнім жеткізушілерді, тұтынушыларды, көлік ұйымдарын, жұмысқа 

тапсырыс берушілерді, сондай-ақ басқа да мүдделі тұлғаларды ереуіл жариялануы ықтимал 

екені жайында дереу ескертуге міндетті.Ереуілді баскарушы орган өзіне заңмен берілген 

құқықтар шегінде және өзіне еңбек ұжымы беретін өкілеттік негізінде іс-қимыл 

жасайды.Ереуілді басқарушы органның:— ереуіл жасаушы ұжым алға койған 

талаптарды шешу мәселелері бойынша жұмыс қаралу барысын бұқаралық ақпарат 

құралдарына көрсетуге;ереуіл жасаушы ұжымның ұжымдык. еңбек дауын шешу әселелері 

бойынша жұмыс берушімен келіссөз жүргізуге;даулы мәселелер бойынша қорытындылар 

беру үшін мамандарды тартуға;— еңбек ұжымының келісімімен ереуілді тоқтата тұруға 

берушімен, мемлекеттік, кәсіподақ, өзге де заңды және лауазымды тұлғалармен арадағы 

өзара қарым-қатынастарда еңбек ұжымынын мүдделерін білдіруге;—еңбек ұжымының 

мүдделерін көздейтін мәселелер бойынша жұмыс берушімен, емлекеттік, кәсіподақ, езге 

де заңды және лауазымды тұлғалармен арадағы өзара қарым-қатынастарда еңбек 

ұжымынын, мүдделерін білдіруге;еңбек ұжымынын мүдделерін кездейтін мәселелер 

бойынша жұмыс берушіден ақпарат алуға;еңбек ұжымы талаптарының құқығы бар.Саяси 

себептер бойынша, сонын ішінде конституциялық құрылысты өзгертуді, мемлекеттік 

органдарды шақыруды, таратуды немесе олардық қызмет тәртібін өзгертуді, олардың 

басшыларының орнынан түсуін талап ететін, сондай-ақ ұлттық және нәсілдік тендіктің 

бұзылуына, елдің аумақтық тұтастығының өзгеруіне әкеп соғатын талаптар қойылатын 

ереуілдер, сондай-ақ заңда керсетілген ережелер сақталмай жарияланған ереуілдер заңсыз деп 

танылады [20, 145]. 

Ереуілді заңсыз деп тану туралы шешімді заң актілеріне сәйкес сот қабылдайды.Сот 

ереуілді заңсыз деп тану туралы істі жүргізуге жұмыс берушінің, жергілікті аткарушы 

органдарының немесе тиісті проқурордың талабы бойынша қабылдайды. 

Сот істі талап арыз берілген күннен бастап кунтізбелік он күннен аспайтын мерзімде 

қарауға тиіс.Соттың ереуілді зансыз деп тану туралы шешімі еңбек ұжымын оны 

өткізбеуге немесе тоқтатуға, ереуілді басқарушы органға сот шешімінің көшірмесі 

тапсырылғаннан кейін бір тәуліктен кешіктірмей жұмысқа қайта міндеттейді.Ереуілді 

басқарушы орган заңдарда белгіленген тәртіппеи соттың шешіміне шағым жасауға құқылы 

[24, 20]. 

Заң бойынша мына ереуілдерге жол берілмейді: 

— олар адамдардың өмірі мен денсаулығына нақты қатер 

төндіретін жағдайларда;— жұмысының тоқтап қалуы ауыр да қауіпті зардаптарға әкеп 

соғатын темір жол көлігі, азаматтық авиация, байланыс ұйымдарында, үздіксіз жұмыс 

істейтін өндірістерде;— республиканың қорғаныс қабілетін, құқық тәртібі мен 

қауіпсізігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді орындайтын ұйымдарда;— заң актілерінде 

көзделген өзге жағдайларда. 

Ереуілдерге қатысу қызметкердің еңбек тәртібін бұзуы ретінде қаралмайды және 

бұған қолданылып жүрген заңдарда көзделген тәртіптік ықпал ету шараларын қолдануға 

болмайды. 

Ереуіл өткізілген уақытта қызметкердің жұмыс орны (лауазымы), әлеуметтік 

сақтандыру жөніндегі жәрдемақы алу құқығы, еңбек өтілі сақталады, сондай-ақ еңбек 

қатынастарынан туындайтын басқа да құқықтарына кепілдік беріледі.Ереуіл өткізілген 

уақытта оған қатысқан қызметкерлердің жалақысы сақталмайды.Еңбек ұжымы немесе 

кәсіподақ ерікті жарналар мен қайырымдылықтар есебінен ереуіл қорын немесе анайы 

сақтық қорын жасауға құқылы.Ереуілге қатыспаған, бірақ ереуілге байланысты өз 

жұмысын орындауға мүмкіндігі болмаған қызметкерлердің орташа жалақысы 
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қызметкердің кінәсіне қатысты емес бос қарап түру ретінде, заңдарда белгіленгеннен 

төмен емес мөлшерде сақталады.Сот заңсыз деп таныған ереуілді ұйымдастыру немесе 

оған қатысу еңбек тәртібін бұзушылық деп саналады және заңдарда көзделген тәртіптік 

жазалау шараларынын қолданылуына әкеп соғады [21, 3]. 

Күштеу немесе күш қолданамыз деп қоқаң-лоққы жасау арқылы ереуілге қатысуға 

мәжбүр ететін адамдарға заңдарға сәйкес қылмыстық жауапкершілік жүктеледі.Жұмыс 

берушіге, басқа ұйымдарға немесе азаматтарға келтірілген зиянды, сондай-ақ ұйымның өзі 

шеккен залалды өтеу сот тәртібімен жүргізіледі.Заңсыз ереуіл кәсіподақтың бастамасы 

бойынша өткізілген жағдайда зиян сот белгілейтін мөлшерде оның қаржысы есебінен 

өтелед [30, 12]. 
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Резюме 

Охрана труда представляет собой систему обеспечения безопасности жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающей в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, 

терапевтические, профилактические, реабилитационные и другие мероприятия и 

средства. 

 

Summary 

Labor protection is a system for ensuring the safety of the life and health of workers in 

the course of their work, including legal, socio-economic, organizational-technical, sanitary-

epidemiological, therapeutic, preventive, rehabilitative and other measures and means. 
 

 

ТРАДИЦИОННОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ ХУДОЖНИКОВ КАЗАХСТАНА 

 

                                                                    Алибекова Н.А., 

                                                                    Преподаватель кафедры  

                                                                    «Художественное образование»        

                                                                    КазНПУ им. Абая 

 

В статье рассматривается традиционное культурное наследие в современной 

живописи художников Казахстана. Этот тотальный интерес к наследию в условиях 

современного мира – на первый взгляд парадоксальное, но объективно объяснимое 

явление: оно «спровоцировано» обретением Казахстана  независимости. 

Ключевые слова: культура, Казахстан, живопись, художники, наследие.  
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Современное изобразительное искусство Казахстана представляет собой 

динамично развивающуюся систему, в которой традиционные виды и инновационные 

формы, дополняя друг друга, ярко выражают черты культурной идентичности. Когда  в 

начале 1990-х годов рухнули все запреты и ограничения, и перед художниками встал 

вопрос – какими путями, в каком направлении развиваться искусству дальше – с опорой 

на традицию или идти неким неизведанным путям, взгляд художников устремился на 

бывшее долгое время под запретом, а потому особенно притягательное, к богатому  

самобытному культурному наследию казахов.  Обращение к наследию стало 

специфической чертой развития современного искусства. 

Этот тотальный интерес к наследию в условиях современного мира – на первый 

взгляд парадоксальное, но объективно объяснимое явление: оно «спровоцировано» 

обретением Казахстана  независимости.  Настало время духовно-национального 

возрождения, Казахстан становится суверенным государством, впервые казахский язык 

обретает статус государственного. В обществе заметно усилился интерес к истории, 

корням государственности, начался процесс возрождения культурной памяти, на первый 

план выдвинулись этнокультурные ценности. Желание обозначить собственную 

национальную, этническую самобытность стало вполне прогнозируемым явлением 

постсоветского периода, возникшим как реакция на десятилетиями пропагандируемый 

лозунг слияния наций. В классических канонах собственной истории искусств 

современное общество стало видеть пути сохранения национальной культуры. Конечно, 

этот интерес к наследию не является завоеванием нынешней эпохи независимости. Он 

отчетливо проявлялся и в 1920-30-е годы, и в период оттепели, и в последующих годах,  

каждый раз поражая потенциалом традиции, ее способностью придать искусству 

одновременно узнаваемость и оригинальность, актуальность звучания.  

В 90-е годы началось активное возвращение к богатейшим кочевым традициям, 

мифо-поэтическому наследию, обычаям, существовавшим в социокультурном опыте 

казахской нации. «Обретение культурного суверенитета – условие  включенности в 

процессы мировой интеграции. Мы начинаем осознавать себя как часть человечества. 

Начинаем понимать, что наша история – звено мировой истории. Вспоминаем постепенно 

возраст наших земель, городов, событий. 1500 лет Туркестану, 2000 лет Таразу, 1000 лет 

Алматы. Как после тяжелого забытья возвращается к народу память. Поднимается с колен 

национальное достоинство. Узнается истинная ценность исторических личностей», – 

пишет казахский поэт  Олжас Сулейменов О. [1,  287 с.].  Следующее  мы читаем в книге 

«История  казахского  искусства»: «Художественная ситуация 1990-ых годов – итог 

сложных смещений, взаимовлияний и взаимообогащений местных и привнесенных 

духовных  импульсов. Практика современного искусства продемонстрировала стойкость 

традиции, ее умение существовать в любых формах, более того – изменять их в 

соответствии собственному мировоззренческому ракурсу. Удивительно точно живопись 

раскрывает состояние человека. Происходит потеря интереса и доверия к объекту 

материального мира, на первый план выходит попытки узреть незримое, скрытое, тайное, 

как в окружающем, так и в собственном внутреннем мире» [2, С.112.]. 

Художники Казахстана, стремясь к созданию национальной по духу живописи, 

обращаются к наиболее ярким страницам тюркской культуры. Петроглифы и узорчатые 

войлочные ковры, золотые и серебряные украшения скифского времени, каменная 

скульптура степей – весь этот арсенал вдохновляет их на поиски нового живописного 

языка. Теперь образы тюркской богини Умай, каменные балбалы – бесстрастные 

хранители вечного покоя кочевников, природные стихии и первоэлементы: вода, огонь, 

глина, камни, древо жизни, казахские родовые знаки (тамги) – основная тематика 

художественных произведений этого периода.  Так, к тенгрианским образам в 

живописных работах в этот период обратились такие художники, как А. Сыдыханов, Б. 

Бапишев, Б. Абишев, Г. Маданов, К. Хайрулин, А. Игембаев и другие.  
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Бесспорно, самое яркое достижение  начала 1990-х годов – знаковая живопись 

А.Сыдыханова.  

Абдрашит Сыдыханов начал свой творческий путь в группе художников – 

шестидесятников. Сыдыханов вместе с другими живописцами (С. Айтбаевым,  Ш. 

Сариевым, Т. Тогызбаевым, Б. Табиевым,  Ж. Шарденовым, Т. Досмагамбетовым, Е. 

Мергеновым), не желавшими следовать академическому и идеологическому канону  того 

времени, стремился создать национальные принципы художественной школы. Они 

опирались на декоративную систему национального, традиционного искусства и 

художественную систему постимпрессионистов, используя жанровую сюжетику.  

Абдрашит Сыдыханов – последний и единственный из группы художников-

шестидесятников, который развил и вывел их поиски на принципиальный новый уровень. 

Он первым в искусстве Казахстана ввел в арсенал художественных средств 

древнетюркские родовые знаки танба, что позволило ему создавать символические 

произведения, наполненные глубоким философским содержанием. Художник возрождает 

из небытия древние образы родной культуры.  Используя "танба" – изображения родовых 

знаков казахов, фигуративные элементы и символы тюркских народов, художник создает 

на холсте игровое поле ассоциаций. Искусствоведы К.Ли и Б.Таурбеков в статье «Символ 

– код истины» приводят следующие факты: на сегодняшний момент существует примерно 

97 таких неповторяющихся знаков, «их семантическое содержание, дошедшее до наших 

дней основывается, главным образом, на внешнем считывании образа» [3, С. 69.].   

К «знаковой живописи» художник пришел интуитивно, через цвет, посредством 

своего образного мышления и целостного восприятия мира. Вообще, нельзя 

отождествлять искусство со знанием, так как знание есть упорядоченное представление 

действительности.  Знаки в абстрактно-живописной системе Сыдыханова имеют свой 

выразительный стиль. Графический образ знака диктует свое колористическое решение и 

особенности цвето-пластической композиции. Так, например, картина «Тамба Адай», 

графический символ которой «лук и стрела» – «дух воина», много раз переписывались 

художником – от первоначально напряженно агрессивного сочетания фиолетово-зеленых 

тонов, до почти гармоничного светообраза в темном и светлом ультрамарине. В решении 

цвета и композиции он опирается на импровизацию. «Подтвердить, что я сознательно 

программирую сигналы зрителю, и сказать, что, увидев работу законченной, я получаю 

неожиданное открытие, будет не совсем точно. Это тот духовный опыт, те принципы, к 

которым меня привела моя жизнь, мои наблюдения, творческая работа, мои мысли об 

истории и культуре человечества. Я верю в то, что прошлое, настоящее и будущее 

одновременны. Что они существуют, смыкаются и в мышлении, и в мгновении. Но я не 

думаю об этом, когда пишу. Основной мой принцип – импровизация. Наверное, именно 

импровизация, ухватившись за цвет как за веревочку, вытаскивает из моего нутра мои 

мысли и ощущения и фиксирует их в живописи», – говорит сам Сыдыханов  [4] .  

«Картины Сыдыханова сложно описывать и анализировать, так как в них 

отсутствуют все признаки академической школы. Пространство условно. Перспективы 

нет. Фактура может быть очень пастозной с применением бусинок, риса, пшена и т.п., а 

может быть и просвечивающей, напоминать лессировки. Символы могут быть 

представлены в абсолютно абстрактных формах, а могут быть с элементами фигуративной 

живописи. У художника чередуются периоды, когда он использует насыщенные цвета в 

своих «знаках», или когда он занимается разработкой белого цвета. Главная особенность 

картин Сыдыханова – это центрическая композиция. По восприятию она напоминает 

шанырак в юрте. Шанырак держит всю композицию юрты, все ее части, он несет в себе 

смысловую нагрузку: это и символ неба, мира, семьи, это связь человека с космосом. 

Центрическая композиция создает ощущение бесконечности пространства картины, а знак 

превращается в некий фантом. Центр холста становится невидимой точкой, откуда 

развертывается и куда может коллапсировать созданный образ. Философская концепция 

точки, которая может расширяться до бесконечности или сжиматься до самой себя, 
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является одной из основополагающих в учениях многих эзотерических школ. К культуре 

кочевников она отождествляется с самим человеком, то есть его разумом, который может 

быть и всеобъемлющим, космическим и личностным» [5]. 

Знаковая символика в современной живописи имеет принципиальное значение для 

изобразительного искусства Казахстана. В ней утверждается онтологический принцип 

познания, не признанный предшествующей идеологией и практически  отсутствующий в 

академической школе. Такой творческий подход возвращает художникам саму идею 

творческого процесса и творческого восприятия к метафизической сущности 

человеческого разума, что является органичным для казахской традиционной культуры и 

определяет символизм как перспективный путь дальнейшего развития изобразительного 

искусства Казахстана. 

Творчество Абдрашита Сыдыханова находит живой отклик в искусстве молодого 

поколения казахстанских художников. Они находят в разработанной им образной системе 

многое, что впоследствии помогает им по-новому взглянуть на место и значение 

художника в искусстве, его умение сохранить собственную индивидуальность, оставаться 

честным в искусстве и жизни.  
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Түйін 

Мақалада Қазақстан суретшілерінің заманауи кескіндемедегі дәстүрлі мәдени 

мұрасы талқыланады. Бұл қазіргі заманғы әлемдегі мұраға деген жалпы қызығушылық 

алдымен парадоксалды, бірақ объективті анықталған құбылысқа қарайды. 

 

Summary 

The article discusses the traditional cultural heritage in modern painting by artists of 

Kazakhstan. This total interest in heritage in the conditions of the modern world is, at first 

glance, a paradoxical but objectively explicable phenomenon. 
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Уяснение сущности убийств в сфере семейно-бытовых отношений предполагает 

раскрытие понятия бытовых насильственных преступлений вообще. Единой точки зре-

ния на данное понятие среди ученых-криминологов нет. При определении последнего за 

основу берутся различные признаки рассматриваемых общественно опасных деяний. 
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Так, одни криминологи считают, что бытовое преступление всегда совершается по бы-

товым мотивам и рассматривают последние как главный признак преступлений, совер-

шаемых в бытовой сфере. Другие в качестве обязательного признака бытового 

насильственного преступления рассматривают места выполнения бытовых функций, 

внепроизводственные условия и т. д.  

Ключевые слова: убийство, семейно-бытовых, мотив, быт. общественно 

опасный, Конституция Республики  Казахстан, семья. 

 

Уяснение сущности убийств в сфере семейно-бытовых отношений предполагает 

раскрытие понятия бытовых насильственных преступлений вообще. Единой точки зрения 

на данное понятие среди ученых-криминологов нет. При определении последнего за 

основу берутся различные признаки рассматриваемых общественно опасных деяний. Так, 

одни криминологи считают, что бытовое преступление всегда совершается по бытовым 

мотивам и рассматривают последние как главный признак преступлений, совершаемых в 

бытовой сфере. Другие в качестве обязательного признака бытового насильственного 

преступления рассматривают места выполнения бытовых функций, 

внепроизводственные условия и т. д.  

В соответствии с Конституции Республики  Казахстан «Семья является 

естественной и основной ячейкой общества. Семья, материнство и детство находятся 

под опекой и зашитой общества и государства» [1]. Кроме того, семья является 

важнейшим социальным институтом воспроизводства и социализации новых поколений. 

Именно в ней ребенок, а затем подросток приобретает первые и наиболее стойкие 

представления об окружающем мире и своем месте в нем. первый жизненный опыт. В 

семье же формируются основы социальной позиции. 

Семья, как подсистема общества и социальный институт, не есть простой испол-

нитель таких функций, как рождение, содержание и социализация новых поколений. 

Семейная жизнедеятельность вплетена в социальную реальность — арену столкновения 

многообразных социальных сил, участвующих в процессах социальной дифференциации 

и специализации. 

В семье формируются, создаются и поддерживаются материальные и духовные 

потребности человека, определенные традиции, происходит становление личности. 

Однако при этом нередко возникают и различные противоречия, наиболее острые из 

которых при определенном стечении обстоятельств переходят в конфликты, а последние 

порой перерастают в посягательства на уголовно-охраняемые объекты и, в частности, на 

жизнь человека. 

Это непроизводственная сфера человеческого бытия, неотделимая от других сфер 

жизнедеятельности личности: повседневный уклад жизни, основанный на привычном 

распорядке, традициях, установившихся отношениях между людьми. Таким образом, быт 

является одной из основных форм общественной жизни, где формируется и получает 

воспитание человек, удовлетворяются его жизненно важные потребности, раскрываются 

многообразные обобщенные отношения. Отсюда можно сделать вывод, что быт пред-

ставляет собой совокупность непроизводственных отношений семейно-бытового, ком-

мунально-бытового, досугово-бытового и производственно-бытового характера, воз-

никающих по поводу удовлетворения материальных и духовных потребностей челове-

ка. 

С криминологической точки зрения важное значение имеет определение понятия и 

структурных элементов, характеризующих «быт».  

И по данному вопросу мы разделяем мнение А.И. Алексеева о содержании 

понятия бытового преступления и считаем, что необходимо выделить две основные 

направленности бытовой сферы: 1) личностно-бытовая (семья, родство, дружба, 

товарищество, соседство): 2) общественно-бытовая (производственный и общественный 

быт, бытовые услуги, общение в общественных местах) [2, С. 41]. 
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Основной же формой общности в быту является семья. А в качестве главного эле-

мента внутрисемейного общения следует выделить брачно-семейные отношения, кото-

рые имеют правовое регулирование. К этому приводят, в частности, значительные 

сбои в работе государственных, и прежде всего, правоохранительных органов. О 

последнем свидетельствует огромное число без вести пропавших и разыскиваемых 

людей, рост случаев обнаружения неопознанных трупов, так называемая лукавость 

официальной статистики (например, одновременное убийство двух и более человек 

учитывается как одно преступление) и т. п. 

Причины последних в относительном большинстве случаев лежат в сфере 

семейно-бытовых отношений. Так, исследуемые преступления зачастую являются 

следствием бытовых конфликтов между людьми. В качестве основных мотивов при 

совершении убийств в семейно-бытовой сфере в Казахстане выступают месть, ревность, 

злоба, зависть и прочие побуждения лично-бытовой неприязни. Основными же поводами 

к совершению указанных преступлений являются ссоры, скандалы, драки, 

неприязненные взаимоотношения на почве семейных неурядиц и жилищно-бытовых 

конфликтов  [3, С. 24].  

Следовательно, не случайно, что в упомянутом выше массиве преступлений доля 

убийств, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, составила 30,6%. т.е. 

приблизительно каждое третье убийство в  Казахстане совершается в исследуемой нами 

сфере межличностных отношений.  

Вообще убийства, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, являются 

одними из наиболее загадочных и патологических преступлений, направленных против 

жизни человека. Исследуемым общественно опасным посягательствам, как правило, 

предшествует конфликт, который нередко существует довольно длительное время. Если 

даже он протекает навиду у многих, то все равно, несмотря даже на всю очевидность и 

внешнюю простоту, его очень часто невозможно разрешить мирным путем, в 

результате чего все и заканчивается кровавой драмой.  

Большинство семейно-бытовых убийств совершается в условиях очевидности и 

некоторые из них проявляются в неожиданных. алогичных, непредсказуемых формах, 

которым свойственны явная неадекватность предшествующему поведению 

потерпевшего, чрезмерная жестокость и прочие проявления.  

По полученным нами статистическим данным по результатам изучения уголовных 

дел об убийствах в сфере семейно-бытовых отношений в Республике Казахстан, лишь в 

63 случаев предшествовавшая совершению преступления ситуация была объективно 

конфликтной. В остальных же случаях повод к убийству либо вообще отсутствовал, 

либо явно не соответствовал действиям потерпевшего [4]. 

Так говоря о подготовленности действий семейно-бытового убийцы, можно 

наблюдать следующую картину: 

- без заранее продуманной программы поведения - 56%; 

- планировались заранее - 28%; 

- нет сведений - 16%. 

Причем необходимо отметить, что если в абсолютном большинстве случаев прог-

рамма поведения лица, совершившего семейно-бытовое убийство заранее не 

продумывалась, то конфликт, тем не менее, существовал и очень часто - довольно 

длительное время. 

Кроме того, изучение уголовных дел показало, что на месте преступления пре-

ступником не были оставлены следы лишь в 19%, а оставлялись - в 81% случаев. 

Сделанный выше вывод подтверждает также и тот факт, что меры по сокрытию 

содеянного применялись преступником лишь в 15% случаев. В абсолютном же боль-

шинстве остальных случаев сокрытия не было (нет сведений лишь относительно 8% 

случаев). 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2018 ж. 

 

81 

 

Кроме того, групповые убийства, как правило, представляют большую общест-

венную опасность, чем те же преступления, совершенные в одиночку. Следовательно, 

мы считаем, что в новом УК РК статья, предусматривающая ответственность за совер-

шение убийства, обязательно должна быть дополнена соответствующим пунктом о том 

что совершение убийства группой лиц должно рассматриваться как квалифицирующее 

обстоятельство. 

Для криминологической характеристики убийств, совершенных в сфере семейно-

бытовых отношений, важное значение имеют также элементы конкретной жизненной 

ситуации, в которой находился преступник перед совершением преступления. По своей 

объективной роли в пределах конкретной жизненной ситуации кроме обстоятельств, 

способствующих преступному посягательству, могут находиться также обстоятельства, 

препятствующие преступлению или носящие нейтральный характер. 

Одним из важных элементов ситуации совершения убийств в семейно-

бытовой сфере является также конкретное место совершения данного преступления. 

Результаты настоящего исследования показали, в частности, что в общей массе  

конкретных мест совершения убийств в сфере семейно-бытовых отношений наиболее 

распространенными являются: отдельная квартира (32%); собственный дом (25%); места 

массового отдыха (10%); улица (10%); место работы потерпевшего(7%): сад, сквер, парк 

(7%); коммунальная квартира (3%); лес. поле (3%) и пр. 

В деле борьбы с убийствами, совершаемыми в сфере семейно-бытовых отношений 

существенное значение имеет также изучение личности лиц, совершающих эти преступ-

ления. Без глубокого и всестороннего изучения личности семейно-бытовых убийц не-

возможно установить и нейтрализовать факторы, детерминирующие исследуемые об-

щественно опасные деяния, найти эффективные средства воздействия на лиц, их совер-

шающих, а также определить основные направления деятельности правоохранительных 

органов и общественности по их предупреждению. 
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Түйін  

Отбасылық және отбасылық қатынастар саласындағы кісі өлтірудің мәнін түсіну 

жалпы ішкі зорлық-зомбылық қылмыстарының тұжырымдамасын ашуды білдіреді. 

Криминологиялық ғалымдар арасында осы тұжырымдамаға ешқандай көзқарас жоқ. 

Соңғысын анықтау кезінде қарастырылған әлеуметтік қауіпті әрекеттердің әртүрлі 

белгілері негіз болып табылады. Мысалы, кейбір криминологтар отбасылық қатынастар 

саласындағы қылмыс, отбасындағы қарым-қатынастан туындайтын ниеттен пайда болады 

және сол саладағы жасалынған қылмыстардың негізгі белгісі деп санайды. Басқалар 

отбасында болатын қылмыстарды, отбасында орындалатын функциялармен 

байланыстырады және ішкі отбасылық зорлық-зомбылықтың міндетті белгісі ретінде 

қарастырады. 

 

Summary 
Understanding the essence of murders in the field of family and domestic relations 

involves the disclosure of the concept of domestic violent crimes in general. There is no single 

point of view on this concept among criminological scientists. In determining the latter, various 

signs of the considered socially dangerous acts are taken as a basis. For example, some 
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criminologists believe that domestic crime is always committed for everyday reasons and 

consider the latter as the main symptom of crimes committed in the domestic sphere. Others 

consider places of domestic functions, non-manufacturing conditions, etc., as an obligatory sign 

of a domestic violent crime. 

 

 

ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Марғұлан А., 

Магистрант Академии Кайнар 

Специальность «Юриспруденция» 

 

Обязательственные правоотношения – это гражданско-правовые отношения, в 

силу которых одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 

т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнения его обязанности. Основаниями возникновения 

обязательств являются: договор; причинение вреда; неосновательное обогащение; 

решение собрания; односторонняя сделка; акт государственного органа или органа 

местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания 

возникновения гражданских прав и обязанностей; приобретение имущества по законным 

основаниям; создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 

результатов интеллектуальной деятельности; события, с которыми закон или иной 

правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий; иные, 

предусмотренные в законе основания. 

Ключевые слова: обязательство, правоотношения, кредитор, должник 

 

Для возникновения обязательственных правоотношений в гражданском праве 

необходим юридический факт, с наступлением которого закон связывал бы такое 

последствие. Сведенные в известные группы, эти факты носят название источников 

обязательства. На римском праве выработалась следующая классификация источников, 

способных основать обязательственное отношение: 1) договор, 2) как бы договор, 3) 

правонарушение, 4) как бы правонарушение, 5) все прочие факты, не подходящие ни под 

одну из указанных категорий. Такая классификация не может быть названа научной. Как 

справедливо заметил Барон, выражения «как бы договор» или «как бы правонарушение» 

вовсе не указывают, каково основание происхождения этих обязательств [1, с. 270].  

Они указывают лишь на то, что должник по как бы договору должен обсуждаться 

подобно должнику по договору; должник по как бы правонарушению - подобно должнику 

по правонарушению, - но и только. Поэтому из всех указанных в римском праве 

оснований могут быть удержаны только два: договор и правонарушение. Но договор 

составляет вид юридической сделки, которой и другие формы способны установить 

обязательственное отношение, например завещание, одностороннее обещание. Поэтому, 

расширяя римскую классификацию, мы находим два источника обязательств: 

юридическая сделка и правонарушение. 

Далее, существует ряд юридических фактов, не подходящих ни под понятие о 

договоре, ни под понятие о правонарушении, с которыми, тем не менее, закон, в интересах 

целесообразности, соединяет возникновение обязательства. Во всех таких случаях нет ни 

соглашения двух или более лиц, как в договоре, нет и незаконного действия, 

нарушающего интересы другого лица, как в правонарушении, а есть только воля 

законодателя. Поэтому нередко прямым источником обязательства признают закон. 

Однако основанием обязательства может быть только юридический факт, но не закон, 
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который и не может быть поставлен на одну линию с юридической сделкой и 

правонарушением. Притом закон составляет общее основание всех юридических 

отношений, а потому и не может быть назван источником обязательства в тесном 

значении: сила договора основывается на законе, последствия правонарушения 

определяются законом. Очевидно, что один закон, без юридического факта, не создает 

обязательства. Между тем, наша практика устанавливает, будто обязанность частного 

лица уступить, по требованию правительства, свое право собственности для 

государственной или общественной пользы относится к числу обязательств, 

непосредственно возникающих из закона. В действительности указанный случай не дает 

вовсе места для возникновения обязательств, основанных на законе. Сенат, очевидно, 

смешал частноправовое обязательство и публично-правовую обязанность (или 

необходимость) каждого гражданина подчиняться требованию верховной власти. В 

данном случае обязательство и не может возникнуть, а обязанность (или необходимость) 

основывается на силе власти. 

Относительно юридической сделки и правонарушения, как источников 

обязательства, не возбуждается сомнений. Необходимо подыскать основание для третьей 

группы. Если закон создает обязательственное отношение, то происхождение его 

обусловливается неосновательным обогащением одного лица на счет другого, т. е, 

переходом ценности из имущества одного лица в имущество другого без достаточного 

юридического основания. 

Таким образом, источниками обязательства являются: 

1) юридическая сделка; 

2) правонарушение; 

3) неосновательное обогащение. 

Такая классификация принята, в сущности, германским гражданским уложением, 

хотя оно и уклонилось от перечня оснований [2, с. 487].  

«Основание возникновения обязательства, - указывал М.М. Агарков, - является 

необходимым индивидуализирующим моментом каждого данного обязательства... 

определяет его характер. Таким образом, вопрос об основании возникновения 

обязательства является одним из важнейших вопросов теории обязательства» [3, с. 95]. 

Ранняя римская юриспруденция вплоть до зрелой классической эпохи, 

разрабатывая учение об источниках обязательств, сводила все имеющие место случаи «к 

двум главным типам: contractus, в его изначальном значении «сделки» («законное 

действие»), и maleficium или delictum, то есть «незаконное действие»... Гай в своем 

учебнике «Институции» повторяет унаследованное учение: «omnis enim obligatio vel ex 

contractu nascitur, vel ex maleficio» («ибо всякое обязательство возникает либо из 

контракта, либо из правонарушения)» [4, с. 215].  

Но, продвинувшись дальше, классическая юриспруденция вынуждена была 

констатировать, что обязательственные отношения могут возникать не только вследствие 

совершенной сторонами сделки или деликта, но и «proprio quodam jure ex variis causarum 

figuris» («своеобразным способом, из различных видов оснований»). Результатом 

сведения в единую категорию источников обязательств явилась юстиниановская 

четырехчленная градация источников, по которой они «aut enim ex contractu sunt aut quasi 

ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio» («возникают из договора или как бы из 

договора, из деликта или как бы из деликта»). 

В современных правовых системах, как в законодательстве, так и в доктрине, 

разработаны классификационные критерии, позволяющие свести многообразие оснований 

возникновения обязательственных правоотношений к нескольким определенным видам. 

Во французском гражданском праве воспринята и воспроизведена с некоторым 

дополнением вышеназванная четырехчленная система оснований обязательств. 

Французский гражданский кодекс делит все обязательства на две основные группы: 

1) обязательства, которые возникают из договора (ст. 1101); 
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2) возникающие без соглашений обязательства, «регулированию которых посвящен 

титул IV книги III Кодекса и к числу которых закон относит обязательства, возникающие 

из деликта, квазиделикта, квазидоговора и закона [2, с. 252].  

Право Швейцарии в отношении оснований возникновения обязательств аналогично 

германскому праву: Швейцарский обязательственный закон предусматривает, что в этом 

качестве могут выступить закон, сделки, деликты, неосновательное обогащение и ведение 

чужих дел без поручения.  Согласно Гражданскому кодексу Нидерландов - новейшему из 

гражданских кодексов стран Западной Европы - обязательства могут возникать, только 

если это вытекает из закона (параграф 1 разд. 1 кн. 6). Двумя наиболее важными 

источниками обязательств выступают контракт и деликт; кроме них упоминаются также 

управление делами другого лица, ненадлежащая плата и несправедливое обогащение [5, с. 

245].  

Нельзя оставить без внимания и систему общего права. В Англии отсутствует 

законодательство, которое устанавливало бы общие принципы обязательственного права. 

Данное положение касается в том числе и источников возникновения обязательств. 

Судебные прецеденты вместе с отдельными законами образуют английское 

обязательственное право. Классификация обязательств в зависимости от оснований их 

возникновения, носящая сугубо доктринальный характер, предусматривает такие 

основания, как: 1) договор; 2) деликт; 3) квазидоговор; 4) другие основания. 

Аналогичный подход наблюдается и в праве США [2, с. 253].  

Общая часть обязательственного права, представляющая собой наиболее 

традиционный институт гражданского права, в новом Гражданском кодексе Российской 

Федерации не столько обновлялась, сколько совершенствовалась, уточнялись ранее 

действовавшие нормы.   

В юридической литературе можно встретить и более «развернутые» перечни 

оснований возникновения обязательств, которые включают договоры и иные сделки; акты 

государственных органов и органов местного самоуправления; судебные решения, 

устанавливающие гражданские права и обязанности; приобретение имущества по 

основаниям, предусмотренным законом; создание произведений науки, искусства, 

литературы, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

причинение вреда другому лицу; неосновательное обогащение; иные действия и события. 

Напротив, гораздо более узкий перечень оснований возникновения обязательств 

содержится, например, в учебнике российского гражданского права [6, с.10].  

По мнению его авторов, обязательства возникают «не только из договоров, но и 

других предусмотренных законом оснований: односторонних сделок, административных 

актов, причинения вреда, неосновательного приобретения или сбережения имущества и 

других действий, порождающих права и обязанности». 

Анализируя положения статьи 271 ГК РК, обычно отмечают, что по смыслу статьи 

обязательства могут возникнуть по любым основаниям, указанным в Кодексе. При этом 

нельзя не заметить, что в отличие от ранее действовавшего Кодекса в статье, посвященной 

основаниям возникновения обязательства, отсутствует прямая отсылка к статье, 

определяющей основания возникновения гражданских прав и обязанностей.  

В статье 7 действующего ГК РК перечисляются основания возникновения не 

только обязательственных, но всех вообще гражданских правоотношений. В силу данной 

статьи гражданские права и обязанности могут возникать из оснований, предусмотренных 

законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, 

которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и 

смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Таким образом, гражданские права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан, а также из сделок, хотя и не предусмотренных им, но не противоречащих 

законодательству Республики Казахстан; 
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2) из административных актов, влекущих в силу законодательства Республики 

Казахстан гражданско-правовые последствия; 

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

4) в результате создания, уничтожения, приобретения или отчуждения имущества 

по основаниям, не запрещенным законодательными актами Республики Казахстан, а 

также отказа от прав на имущество; 

5) вследствие создания изобретений, промышленных образцов, произведений 

науки, литературы и искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

6) вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества за счет другого лица 

(неосновательного обогащения); 

7) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

8) вследствие событий, с которыми законодательство Республики Казахстан 

связывает наступление гражданско-правовых последствий. 

 Данный список содержит детальный перечень юридических фактов - оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей. Вместе с тем он не является замкнутым 

и включает лишь наиболее часто встречающиеся основания.  

Следует подчеркнуть, что этот перечень, в обобщенном виде содержащий 

возможные основания гражданских прав и обязанностей, является универсальным. 

Учитывая, что каждому виду правоотношений присуща своя специфика, он требует 

дифференцированного подхода. Итак, обязательства по источникам возникновения можно 

разбить на две основные группы. 

В первую группу входят обязательства, вытекающие из нормального гражданского 

оборота. Поскольку, по словам М.М. Брагинского, «ключевое для соответствующей 

отрасли понятие «гражданский оборот» представляет собой «совокупность сделок» [7, с. 

150]. 

Сделки составляют основание возникновения абсолютного большинства 

обязательств. Бесспорно также, что двусторонняя сделка - договор является одним из 

наиболее распространенных видов возникновения обязательств, а односторонние сделки - 

гораздо более редкий их вид. 

Достаточно трудно представить в качестве самостоятельного основания для 

возникновения обязательства создание произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности. В экономический 

оборот пускается не сам результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, а только право его использования, поэтому основанием для 

возникновения обязательств могут быть, например, действия правообладателя по передаче 

принадлежащего ему права использования в полном или ограниченном объеме другому 

лицу, то есть сделка. К данной группе источников возникновения обязательств относятся 

и некоторые действия граждан и юридических лиц, которые не являются сделками, - 

юридические поступки. К таковым можно отнести обнаружение клада, порождающее 

обязательство по его передаче (целиком или его части) собственнику имущества, где клад 

был сокрыт (п. 1 ст. 247 ГК РК). 

Во вторую группу источников возникновения обязательств входят обязательства, 

направленные на восстановление нарушенного гражданского оборота. Основными ее 

составляющими будут, по всей вероятности, обязательства из причинения вреда и 

обязательства из неосновательного обогащения. Возникая в результате нарушения одним 

лицом имущественного положения другого лица, данные обязательства имеют общую 

направленность - восстановление прежнего имущественного состояния потерпевшего. 

Событие не было включено ни в одну из перечисленных групп, поскольку очень 

сомнителен тезис о том, что данный юридический факт, не зависящий от воли людей, 

может порождать обязательства между гражданами и / или юридическими лицами. 

Попробуем подойти критически к ставшему классическим примеру: наступление события 
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- пожара или наводнения - влечет обязанности страховщика выплатить страховое 

возмещение застрахованному лицу и право последнего требовать выплаты этой суммы. 

Почему-то отодвинут на задний план тот факт, что обязательство к моменту наступления 

страхового случая уже существовало (договор страхования), и событие, таким образом, 

повлекло за собой не возникновение обязательства, а только «пробуждение» 

определенных прав и обязанностей участников существующего обязательства. 

Отдельного рассмотрения в силу присущей специфики потребовали такие основания 

возникновения прав и обязанностей, как акты публичной власти, к которым относят, во-

первых, административные акты государственных органов и органов местного 

самоуправления ненормативного (индивидуального) характера, а во-вторых, судебные 

решения. 

Как отмечает Н.Д. Егоров, «случаи возникновения обязательств непосредственно 

из административных актов встречались довольно редко даже в период господства 

командно - административной системы... Еще более редкими являются случаи 

установления обязательств непосредственно из административных актов в настоящее 

время» [8, с. 100]. 

Обычно акт государственного органа выступает как один из элементов сложного 

юридического состава, необходимый для возникновения обязательств. Например, в 

качестве основания возникновения обязательства может выступить фактический состав, 

включающий в себя и административный акт, и договор. 

Сложный юридический состав может включать в себя не только административные 

акты и договоры, но и административные акты в совокупности с иными юридическими 

фактами. В частности, для возникновения обязательства по возмещению вреда, 

причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

их должностными лицами (ст. 922 ГК РК), требуется следующий фактический состав: 

издание противоправного административного акта и наличие вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате издания такого акта. 

С учетом изложенного можно утверждать, что акты государственных органов не 

обладают статусом самостоятельного источника возникновения обязательства. Поэтому 

отнесение его к одной из вышеназванных групп оснований, порождающих обязательства, 

находится в прямой зависимости от направленности всего фактического состава. 

Необходимо отметить, что, как и другие акты публичной власти, судебный акт 

может участвовать в сложном фактическом составе, создающем обязательственное 

правоотношение. Так, определением арбитражный суд может утвердить мировое 

соглашение по спору, в результате чего между сторонами возникнет обязательство. 

По бытующему мнению, возможны случаи, при которых обязательство создается 

исключительно в силу самого судебного решения. Однако в приводимых в различных 

работах примерах зачастую речь идет вовсе не об обязательственных правоотношениях. 

Представляется, что судебный акт не является самостоятельным юридическим фактом, 

порождающим обязательство, по нижеизложенным основаниям. 

Уместно будет напомнить, что судебные органы (суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды) осуществляют как спорную, так и бесспорную юрисдикцию. 

К бесспорной юрисдикции относится установление фактов, имеющих юридическое 

значение, которое состоит в выявлении и констатации тех фактов, которые влекут 

правовые последствия для граждан и юридических лиц. К юридическим фактам, которые 

могут быть установлены, в частности, арбитражным судом, отнесены: факт 

принадлежности строения или земельного участка на праве собственности; факт 

добросовестного, открытого и непрерывного владения как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение 7 лет либо иным имуществом в течение 5 лет; факт 

регистрации организации в определенное время и в определенном месте (1п. ст.240 ГК 

РК).  
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Главный отличительный признак этих дел - отсутствие правового спора и 

«противоборствующих» сторон. Лицо считает, что оно располагает конкретным 

субъективным правом, это право никем не оспаривается, но и воспользоваться им лицо не 

может без его подтверждения в судебном порядке. 

Для обязательственных правоотношений такая ситуация в принципе невозможна, 

поскольку в обязательстве праву требования кредитора корреспондирует обязанность 

должника. При невозможности реализации участником обязательства своего права 

требования (например, другое лицо не признает данное право или, признавая себя 

обязанным, не исполняет этой обязанности) возникает конфликт, который может быть 

урегулирован либо соглашением сторон, либо путем обращения в суд с иском о защите 

нарушенного права (в разрешении правовых споров заключается спорная юрисдикция). 

В случае возникновения спора граждане и юридические лица обращаются в 

судебные органы за подтверждением наличия у них права, которое составляет содержание 

обязательства, и в большинстве своем - за принуждением должника к исполнению 

соответствующей обязанности либо за изменением или прекращением обязательственного 

правоотношения. Такие случаи отличаются тем, что к моменту судебного рассмотрения 

обязательство, по поводу которого возник спор, уже существует. 

Примером ситуации, когда судебное решение на первый взгляд создает 

обязательственное правоотношение, может выступить какой-либо из тех случаев, в 

результате которых возникают споры, именуемые преддоговорными. Действительно, 

субъекты, возбуждающие такой спор, не состоят в договорных правоотношениях, так как 

сам договор еще не заключен. Но, как отмечал О.С. Иоффе, «было бы неправильно 

думать, что их вообще не связывают какие-либо гражданские правоотношения, ибо при 

отсутствии последних не мог быть возбужден и гражданский спор» [9, с. 409]. Правда, 

возможен и другой подход - признать судебные акты по «преддоговорным спорам» 

исключением, подтверждающим общее правило о невозможности судебного акта служить 

самостоятельным основанием возникновения обязательства. Высказанные в данной 

работе соображения свидетельствуют о том, что общие положения обязательственного 

права нуждаются в более глубоком изучении и уточнении в целях их правильного 

применения на практике.  
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Түйін 
Міндеттемелік құқықтық қатынас – бұл бір адамның (борышқордың) басқа 

адамның (кредиторлардың) пайдасына мүлік беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және тағы 

да сол сияқты белгілі бір әрекеттер жасауға не белгілі бір әрекеттер жасаудан тартынуға 

міндетті, ал кредитордың борышкерден өз міндеттерін орындауын талап етуге құқығы 

бар. Кредитор борышкерден атқарылғанды қабылдауға міндетті. Міндеттеменің пайда 

болу негіздері болып: шарт; зиян келтіру; негізсіз баю; жиналыстың шешімі; бір жақты 

мәміле; азаматтық құқықтар мен міндеттердің  пайда болу негіздері ретінде заңмен 

белгіленген мемлекеттік органдардың немесе жергілікті  өзін өзі басқару органдарының 

актісі; заң негіздері бойынша мүлікті иелену; ғылым, әдебиет, өнер туындылары мен өзге 

де интеллектуалдық қызмет нәтижелерін құру; заң немесе өзге құқықтық акт азаматтық-

құқықтық салдардың пайда болуын байланыстыратын оқиғалар; заңмен көзделген өзге де 

негіздер.  

 

Summary 

Obligatory legal relations are civil law relations, by virtue of which one person (debtor) is 

obliged to perform a certain action for the benefit of another person (creditor) (transfer property, 

do work, pay money, etc.) or refrain from certain action, and the creditor has the right to demand 

from the debtor the performance of his duties. The grounds for the occurrence of obligations are: 

the contract; injury; unjust enrichment; the decision of the meeting; unilateral transaction; an act 

of a state body or local government that is provided by law as the basis for the emergence of civil 

rights and obligations; acquisition of property on legal grounds; the creation of works of science, 

literature, art, inventions and other results of intellectual activity; events with which a law or 

other legal act binds the onset of civil law consequences; other, statutory grounds. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТРАХОВАНИЯ В РК: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

 

Арипбаев Б.Т., 

магистрант, 2 - курс 

Академия Кайнар 

 

Настоящая работа посвящена особенностям страхования как правового 

института гражданского права. Он имеет древние корни, опосредуя определенные 

общественно-экономические отношения, суть которых заключается в возмещении 

ущерба от стихийных бедствий и других чрезвычайных случаев на основе солидарного 

распределения его между всеми заинтересованными в этом субъектами.  

Ключевые слова: Страхование, правовое регулирование, история становления, 

законодательство, контроль страхования, страховые отношения, договор страхования. 

 

Безопасность страхового рынка является необходимым условием экономического 

роста государства и важным фактором качественных изменений в экономике РК, его 

активной интеграции и взаимодействии с мировым экономическим пространством. 

Целевая установка Обеспечение безопасности на рынке перестрахования требует 

целостного подхода, который будет способствовать разработке и реализации 

стратегического императива совершенствования безопасности на рынке перестрахования. 

Согласно Указу Президента РК «О дальнейших мерах по оптимизации органов гос 

управления» от 30 июня 1998 г. № 3986, функции и полномочия органа гос страхового 

надзора были переданы Нацбанку РК, в чем нашла отражение тенденция консолидации 

надзора над разными сегментами финансового отдела экономики, наблюдаемая во многих 

странах. Это взаимосвязано как с тесным взаимодействием финансовых структур, так и с 
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общностью основных принципов осуществления деятельности по предоставлению 

финансовых услуг и ее регулированию. 

С одной стороны, сохранялась тенденция роста показателей (в абсолютном 

выражении) национального страхового рынка (страховые премии, страховые выплаты, 

уставный и собственный капитал страховщиков и т.д.), расширился перечень и 

повысилось качество страховых услуг, что стало результатом успешной реализации мер, 

предусмотренных Основными направлениями совершенствования страхового рынка РК 

на 1996-1998 гг., утвержденными Постановлением Правительства РК от 25 июня 1996 г. 

№ 791, где были определены задачи, пути и методы совершенствования страхового рынка. 

Поправки, вносимые Законом РК от 15 июля 1999 г. № 436-1 «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК». Увеличили 

возможности и права уполномоченного госоргана страхового надзора, дало привилегии и 

права в написании нормативов деятельности перестраховщиков, по ситуации на 

страховом рынке,   применить широкий круг средств, для охвата большего объема 

объектов регулирования. 

Страховая деятельность основывается на Конституции РК и контролируется 

Гражданским кодексом, а также: «О страховой деятельности» от 18 декабря 2000 года 

№126; «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года №405; «О 

Фонде гарантирования страховых выплат» от 3 июня 2003 года №423; «Об обязательном 

страховании ГП ответственности частных нотариусов» от 13 июня 2003 года №435; «Об 

обязательном страховании ГП обязательства аудиторских организаций» от 13 июня 2003 

года №440; «Об обязательном страховании ГП обязательства перевозчика перед 

пассажирами» от 1 июля 2013 года №444; «Об обязательном страховании ГП 

обязательства владельцев транспортных средств» от 1 июля 2003 года №446; «Об 

обязательном страховании ГП обязательства туроператора и турагента» от 31 декабря 

2003 года №513; «Об обязательном страховании в растениеводстве» от 10 марта 2004 года 

№533; «Об обязательном страховании ГП обязательства владельцев объектов, 

деятельность которых взаимосвязана с опасностью нанесения вреда третьим лицам» от 7 

июля 2004 года; «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 7 февраля 200 5 года № 30; «О 

взаимном страховании» от 5 июля 2006 года №163; «Об обязательном социальном 

медицинском страховании» от 16 ноября 2015 года №405 и другие. 

Начало правового регулирования страхование в настоящее время контролируется 

следующими нормативно-правовыми актами РК: Гражданский кодекс РК [1];  Закон РК 

«О страховой деятельности» от 18.12.2000 г. № 126; [2] 

Нормы по обеспечению проверки состоятельности учредителей, при минимизации 

риска, снижение ее неплатежеспособности, и устанавливать эффективный госнадзор за 

перестраховочным рынком. Была введена система разделения перестрахования на отрасли 

и классы. Ограничена доля иностранного присутствия на отечественном страховом рынке. 

Определены правовые основы: деятельность страховых брокеров, страховых агентов, 

актуариев, уполномоченных аудиторов. 

Существенно расширены полномочия уполномоченного госоргана, в т.ч. по 

вопросам установления пруденциальных и иных нормативов и применения санкций к 

страховщикам в случаях нарушения ими законодательства РК. Дополнительные виды 

админ. обязательства страховых организаций и их должностных лиц предусмотрены 

также в Кодексе РК об административных правонарушениях. 

Закон РК «Об обязательном страховании ГП обязательства владельцев, 

деятельность которых взаимосвязана с опасностью нанесения вреда третьи лицам» от 

07.07.2004 г. № 580   [3]; Закона РК от 4 июля 2003 г. «О государственном регулировании 

и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» [4] и другими. 

Одним из новых каналов продаж могут являться прямые продажи через колл-

центры страховых компаний и продажи через Интернет вместе с внедрением электронных 
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полисов по обязательным классам перестрахования. Новым каналом может стать онлайн-

страхование, когда клиент на сайте страховщика может выбрать, рассчитать и оплатить 

договор перестрахования. Единственный момент: вначале электронное страхование не 

получит большой пенетрации, так как люди не особо пока доверяют электронным 

продажам и не все категории населения обладают навыками заказа полиса через Интернет. 

Также страховщики будут расширять свои сети прямых продаж. Основная задача, 

которую необходимо решить - это повышение квалифицированности страховых агентов. 

Страховой агент должен понимать, что он не только получает комиссионные, но и 

приносит в страховую компанию риски, ответственность. Вот это должно стать 

определяющим в деятельности страхового агента. Но это уже минус страховой компании - 

каких агентов она допускает до своего портфеля. Одни договоры добровольного 

перестрахования по определённым перестраховочным продуктам с чётко прописанными 

условиями перестрахования страховые агенты также могут подписывать сами, поскольку 

там нет необходимости выносить договор на рассмотрение андеррайтерам. А есть 

договоры, которые агенты не могут подписывать вследствие отсутствия 

квалификационных навыков, так как для этих договоров используется процедура 

андеррайтинга и оценки рисков, андеррайтеры проверяют условия перестрахования, 

исключения, франшизы, страховое покрытие и устанавливают определённый страховой 

тариф. В общем, созревают такие предложения: 

 Необходимо предусмотреть специальные правовые нормы в отношении 

страховых посредников. 

 Предлагаем ввести требования по образовательной подготовке и 

сертифицированию агентов. Возможно, на основе внедрения профессиональных 

стандартов. Ввести систему профессиональных разрядов страховых агентов, для того 

чтобы дифференцировать их компетенции. 

 Внедрить систему регистрации неблагонадёжных страховых агентов. 

Так, одним из негативных явлений, привнесенных в практику перестрахования 

процессами глобализации, является нарастание различных видов мошенничества и 

теневых экономических операций, уголовно-противоправных действий. Главным в этом  

является спад доверия и рост недовольства потребителей страховых услуг, на которых 

ложится бремя повышения тарифов, более пристального и длительного рассмотрения 

перестраховочными компаниями страховых случаев. Распространённым видом 

противоправных действий в этой сфере, как было отмечено выше, выступает 

мошенничество, являясь реальной угрозой для страховых компаний, которые ежегодно 

выплачивают «возмещение» аферистам по сфальсифицированным перестраховочным 

случаям. Так, в первые годы после введения обязательного перестрахования ГП 

обязательства основными случаями мошенничества считались: 

 приписки ущерба при ДТП; 

 страхование транспортных средств с уже имеющимся ущербом; 

 сокрытие водителя, находящегося в момент ДТП в алкогольном или 

наркотическом опьянении. 

В настоящее время охват населения обязательным страхованием ГП обязательства 

владельцев транспортных средств составляет 95-98 %. Однако формы и методы их 

проявления различны в странах мира и в странах, которые только разворачивают 

рыночную систему хозяйствования, к которым относится РК. 

В любом случае совершенствование системы регулирования страхового 

посредничества в РК должно идти в русле мировых трендов, учитывая интегрированность 

нашей страны в мировое страховое пространство. В частности, следует отметить 

последнюю Директиву ЕС 2016/97 (20.01.2016) «Дистрибуция в страховании», которая 

учитывает европейскую «финансовую прозрачность». Принимая во внимание членство РК 

в Евразийском экономическом союзе, необходимо учитывать и опыт наших партнёрских 
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стран. Рынок, безусловно, контролирует отношения экономических субъектов, но 

основным регулятором является государство. Понятно, что для рынка выгоднее 

минимальное присутствие государства. Но рынок страхования - это особая сфера, где 

предметом взаимодействия и объектом интересов участников страховых 

взаимоотношений является безопасность. Необходим контроль над деятельностью 

агентов. На наш взгляд, вопросы регулирования деятельности страховых агентов могла бы 

принять на себя Саморегулируемая организация страховщиков, создание которой 

прорабатывается страховщиками совместно с Национальной палатой предпринимателей 

«Атамекен». 

Как и в других странах СНГ, казахстанский негосударственный отдел 

перестрахования разворачивается сложно и противоречиво, уровень разворачивания 

страховых отношений значительно отстает от уровня разворачивания экономических 

отношений в целом. Сегодня в лучшем случае можно говорить о том, что страховой 

рынок республики прошел лишь начальные этапы своего становления. Тем не менее, 

формирующийся рынок страхования РК сегодня представляет собой довольно сложную 

систему, которая включает в себя: 

 собственное экономическое содержание, наполненное субъектами рынка и их 

интересами, взаимосвязанными со страховой защитой; объектами страховой защиты и 

средствами в виде страховых услуг в товарной форме, удовлетворяющих интересы всех 

субъектов рынка; 

 организационное содержание, характеризующееся институциональными, 

отраслевыми и территориальными структурами; 

 государственное регулирование рыночных процессов, в том числе 

складывающуюся трехступенчатую систему их правового регулирования и др. 

 Разворачивание страхового рынка, с точки зрения роста объема услуг, идет 

довольно медленно. 

Несмотря на то, что в каждом году отмечался рост этого объема, значительное 

влияние на него оказывали высокие ежегодные темпы инфляции и другие факторы, что 

выливалось в парадоксальную ситуацию: чем хуже было положение дел в экономике 

страны, тем более значительными казались успехи страховщиков. С уменьшением темпов 

инфляции рост объема предоставляемых страховых услуг в стране значительно 

сократился: снижается число заключенных договоров, коэффициент выплат. [5, c. 87] 

Крайне недозрелая в РК пока специальная инфраструктура, обеспечивающая 

деятельность страхового рынка. Отсутствие национального перестраховочного рынка 

негативно сказывается на состоянии страхового рынка в целом. В настоящее время только 

появились непременные участники страховых отношений на современных страховых 

рынках, как аварийные комиссары, сюрвейеры, недостаточно представлены брокеры и др. 

Все эти факторы приводят к возникновению противоречия между объективной 

необходимостью профитного функционирования страхового рынка как важной части 

экономической инфраструктуры, с одной стороны, и его объективной слабостью и 

незрелостью, с другой. Данное противоречие обостряется сложным отношением к 

страхованию потенциальных потребителей страховых услуг. Исследования, проведенные 

в последнее время различными организациями, свидетельствуют, что многим из 

потенциальных потребителей присущ недостаток страховой культуры, усугубляющийся 

отсутствием необходимых стимулов для добровольного перестрахования у 

предпринимателей. 

К числу причин малоудовлетворительного состояния дел на рынке страховых услуг 

относят также низкую платежеспособность хозяйствующих субъектов и населения. 

Возможно, эта причина является одной из главных. Минусов низкой активности 

населения в страховании, связана с крайне низким уровнем доходов большей части 

населения, что вынуждает их расходовать деньги в первую очередь на питание, 
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коммунальные услуги и транспортные затраты. Бесспорно, что услуги страховщиков при 

этом не являются приоритетными. [6, с. 105]. 

Кроме того, недостаточный уровень страховой культуры и недоверие населения к 

институту перестрахования жизни также считается одной из минусов рынка. И для этого 

есть все основания.  

Подводя итог, отметим, что следующей выявленной государственно-правовым 

минусом стала  низкая правовая культура граждан РК. [7, c.238].  

В практической части это отображается в недоверии к перестраховочным 

институтам, нежелании заключать договора перестрахования в обязательном порядке, 

уклонение и обходы законов и постановлений о тех безопасности. Все это усложняется 

отказом или неумением граждан выстоять свои гражданские права, в том числе в случае 

нанесения им имущественного вреда. Решение данных обстоятельств во большинстве 

случаев должны принять на себя страховщики и их объединения, реклама 

перестрахования, отражение всех экономических преимуществ. 

Следует четко уяснить, что к минусам правового регулирования, имеющим 

финансово-экономический аспект, была отнесена финансовая нестабильность, и, как 

следствие, низкая платежеспособность многих промышленных предприятий и некоторых 

иных источников повышенной опасности, которые не имеют оборотных денежных 

средств. В связи с этим субъекты не в состоянии заключать договора обязательного 

экологического перестрахования, что в свою очередь ставит вопрос о продолжении 

деятельности опасного объекта. Для решения этой минуса предложено пересмотреть 

налоги подобных объектов для формирования ряда льгот с изменением в некоторых 

положениях  Налогового кодекса РК. 

Указанные причины наряду с ограниченными возможностями страховщиков и 

необходимостью совершенствования законодательной и нормативной базы препятствуют 

более динамичному совершенствованию рынка. Функциональные возможности 

отечественной страховой индустрии пока еще не сопоставимы с соответствующими 

показателями зарубежных стран. 

Но в целом, вопреки всеобщему пессимизму от перспектив экономики и 

финансового отдела РК, рынок страхования по-прежнему показывает прибыльность и 

оставляет пространство для усиления позиций у его игроков. 
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Түйін 
Бұл құжат азаматтық құқықтың заңды мекемесі ретінде сақтандырудың 

ерекшеліктеріне арналған. Мұнда ежелгі тамырлар бар, белгілі бір әлеуметтік-

экономикалық қатынастармен айналысады, оның мәні табиғи апаттардан және басқа да 
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шұғыл жағдайларда барлық мүдделі тараптар арасында ортақ үлестіру негізінде зиянды 

өтеу болып табылады.  

 

Summary 
This paper is devoted to the peculiarities of insurance as a legal institution of civil law. It 

has ancient roots, mediating certain socio-economic relations, the essence of which is to 

compensate for damage from natural disasters and other emergency cases on the basis of its joint 

distribution among all stakeholders.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УБИЙСТВ В СФЕРЕ 

СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Даулетова Г., 

           магистрант 2 курса Академии Кайнар 

Сакиева Р.С., 

Научный руководитель, к.ю.н. 

 

Предупреждение преступности буквально означает предохранение людей, 

общества, государства от преступлений. Еще на ранних этапах существования 

человечества  возникло понимание, что намного рациональнее предупредить 

преступление, чем быть вынужденным наказывать за него. Отдельные 

фрагментарные высказывания по этому поводу содержатся в трудах древних 

мыслителей (Платон, Аристотель и др.). Но вполне четкие формулировки идея 

предупреждения преступности получает у просветителей XVIII века. Монтескье, 

например, в своем трактате «О духе законов» отмечал, что «хороший 

законодатель не столько заботится о наказании за преступления, сколько о 

предупреждении преступлений. 

 Ключевые слова: Предупреждение, убийство, семейно-бытовых, мотив, быт. 

общественно опасный, семья, месть, ревность. 

 

Предупреждение преступности буквально означает предохранение людей, 

общества, государства от преступлений. Еще на ранних этапах существования 

человечества возникло понимание, что намного рациональнее предупредить 

преступление, чем быть вынужденным наказывать за него. Отдельные фрагментарные 

высказывания по этому поводу содержатся в трудах древних мыслителей (Платон, 

Аристотель и др.). Но вполне четкие формулировки идея предупреждения преступности 

получает у просветителей XVIII века. Монтескье, например, в своем трактате «О 

духе законов» отмечал, что  «хороший законодатель не столько заботится о 

наказании за преступления, сколько о предупреждении преступлений. Он старается не 

столько карать, сколько улучшать нравы». Эти мысли получили свое дальнейшее 

развитие в трудах Ч. Беккария, Вольтера, А. Радищева, А. Герцена, Н. Чернышевского и 

др. В их произведениях заложены государственные, социологические и нравственные 

основы предупреждения преступлений. 

«Раскрытие и анализ содержания понятия предупреждение убийств в сфере 

семейно-бытовых отношений» является, по нашему глубокому убеждению, одной из 

основных задач настоящего диссертационного исследования. От ее решения, в частности, 

в известной мере зависит полнота разработки проблемы организации борьбы с 

убийствами, совершаемыми в сфере семейно-бытовых отношений. 

В данной связи примечателен тот факт, что различные авторы в понятие системы 

предупреждения преступности вкладывают разное содержание. Причем, прежде всего в 

глаза     бросается     различие     в     терминологии:     «профилактика     преступлений», 
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«предупреждение преступлений», «предупреждение и профилактика преступлений», 

«пресечение», «предотвращение», «недопущение» преступлений и т. п. Это обилие 

терминов уже само по себе говорит о нечетких, а то и спорных представлениях 

относительно сущности данного понятия, а также о недостаточности теоретической 

разработки самой проблемы . 

Так, К.А. Лалаян и С.С. Мамян, например, употребляют понятие 

«предупреждение и профилактика преступлений», формулируя последнее как 

совокупность мероприятий, осуществляемых государством и общественностью для 

искоренения преступлений. Причем, к «профилактике» указанные авторы относят 

только деятельность по недопущению совершения преступления в стадиях подготвки или 

покушения Кроме того, говоря об указанных составных частях, нужно иметь в виду 

меры, направленные на то, чтобы подготовляемое преступление или покушение на него 

не было доведено до конца или не наступили его общественно опасные последствия, 

либо - чтобы были устранены некоторые условия, способствующие его совершению. 

Однако в новой реальности перед системой предупреждения преступлений 

ставится не мифическая цель — ликвидации и искоренения преступности, а контроля над 

ней, удержания в определенных границах, снижения ее уровня и общественной 

опасности. 

Следовательно, под предупреждением преступности точнее будет понимать не 

просто систему мероприятий или определенных мер, в конечном счете направленных на 

ликвидацию и искоренение преступлений, а целенаправленную продуманную 

деятельность, имеющую своей задачей решение одной из важнейших проблем 

социального регулирования общества — контроль над преступностью и снижение ее 

уровня. Кроме того, указанная деятельность предполагает также разработку и 

реализацию системы взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, необходимых для 

реального воздействия на причины, порождающие преступность и условия, 

способствующие совершению преступлений, с целью воспрепятствовать возникновению 

указанных причин и условий и пресечь криминогенное действие повлекших.  

В данной связи мы полностью разделяем мнение Г.С. Саркисова, согласно 

которому деятельность по предупреждению преступности, прежде всего должна быть 

направлена на устранение общих причин, порождающих преступления, и условий, 

способствующих их совершению. В юридической литературе довольно часто говорится о 

системе предупреждения преступности. Но реальное состояние предупредительной 

деятельности в  Казахстане на сегодняшний день таково, что понятие системы в данном 

отношении применимо лишь с натяжкой. Объясняется это тем. что система, 

существовавшая в советское время, сейчас практически разрушена, а новой, 

соответствующей требованиям и реалиям наших дней, еще не создано. Следовательно, 

полноценная система предупреждения преступности - в значительной мере дело 

будущего. Однако нельзя отрицать, что предупреждение преступлений вообще и 

семейно-бытовых убийств в частности — это сложный, многоаспектный процесс, 

обладающий определенными признаками целостности, являющийся своего рода 

единством в различиях.  

К субъектам же, осуществляющим руководство или координацию деятельности по 

предупреждению преступлений, в первую очередь должны быть отнесены как 

центральные так и местные органы власти и самоуправления, в пределах компетенции 

которых должны издаваться правовые акты, регулирующие предупредительную 

деятельность, должен осуществляться контроль за соблюдением законов в 

предупредительной деятельности государственных и общественных структур.  

Учитывая все вышесказанное и применяя последнее к сфере семейно-бытовых 

отношений, под предупреждением убийств в семейно-бытовой сфере мы предлагаем 

понимать: целенаправленную, научно продуманную, тактически верную деятельность 

соответствующих субъектов, имеющую своей основной задачей контроль над данным 
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видом преступности, удержание в определенных границах, снижение ее уровня и 

общественной опасности в первую очередь путем выявления и разрешения семейно-

бытовых конфликтов. 

Предупреждение убийств, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений в  

Казахстане, несомненно, позволит укрепить законность и правопорядок в стране, 

очистить нравственную атмосферу в обществе и качественно улучшить воспитание 

подрастающего поколения. Однако специфика предупреждения исследуемых 

преступлений не означает, что все связанные с ними вопросы можно решить 

обособленно, в отрыве от общих проблем борьбы с преступностью.  

Кроме того, разделяя высказанное в криминологии мнение о том, что совершение 

в сфере семейно-бытовых отношений насильственных преступлений обусловлено 

сложным комплексом общесоциальных и специфических причин и условий (В. А. 

Кузнецов, С. В. Трофимов. Е. П. Ким, Ю. Н. Крупка и др.), мы полагаем, что в 

познавательном смысле важное значение должно придаваться системному и 

комплексному подходам для изучения проблем предупреждения исследуемых нами 

преступлений [58, С.  

Традиционно в  Казахстане, как и во всех странах бывшего СССР, деятельность 

по предупреждению преступлений регламентировалась десятками преимущественно 

ведомственных актов, нередко противоречащих друг другу, законам и международным 

правовым актам. И так как эта деятельность связана с определенным вторжением в 

сферу прав и свобод человека, хотя бы и с минимальным, но ограничением этих прав и 

свобод, то здесь, по нашему глубочайшему убеждению, особенно необходимо правовое 

регулирование. 

Объектом правового регулирования данного законопроекта, по нашему мнению, 

должны являться общественные отношения, возникающие в связи с деятельностью по 

выявлению и устранению причин и условий правонарушений; оказанию 

профилактического воздействия на лиц, личностные особенности и поведение которых 

обнаруживают опасность совершения ими нарушений правовых норм; оказанию 

помощи населению в защите от противоправных посягательств. 

Регламентируемые законом меры по развитию материальной базы профилактики 

правонарушений конечно позволят стабилизировать профилактическую деятельность, 

но на долговременной ли основе? Ведь обстоятельства в жизни общества меняются так 

быстро, что правовая основа борьбы с правонарушениями вообще и с преступностью в 

частности может стать неэффективной.   

Поэтому готовность к маневру на уровне концепции и воплощающих ее правовых 

актов, отказ от претензии на роль неизменной официальной модели профилактики 

правонарушений являются, по нашему убеждению, обязательным требованием для 

данного этапа исторического развития страны. 
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Түйін 

Қылмыстың алдын алу деген сөз адамның, қоғамның және мемлекеттің қылмыстың 

қорғалуын білдіреді. Тіпті адамзаттың ерте кезеңдерінде де қылмыс жасауға жол бермей, 

оны жазалау туралы ұғым пайда болды. Осы тақырып бойынша бөлек үзінділер ескі 

ойшылдардың (Платон, Аристотель және т.б.) жазуларында бар. Бірақ қылмыстың алдын 

алу идеясы XVIII ғасырдағы ағартушылардан айқын анықтамалар алады. Мысалы, 

Монтескье,  «Заңдардың Рухы туралы» трактатында, «жақсы заң шығарушы қылмысты 

жазалау туралы ғана мақсат қоймайды сонымен бірге қылмыстың алдын алуды да мақсат 

етіп қояды. 

 

Summary 
Crime prevention literally means protecting people, society, and the state from crime. 

Even at the early stages of the existence of mankind, an understanding arose that it was much 

more rational to prevent a crime than to be forced to punish it. Separate fragmentary statements 

on this subject are contained in the writings of ancient thinkers (Plato, Aristotle, etc.). But the 

idea of crime prevention receives quite clear formulations from the enlighteners of the 18th 

century. Montesquieu, for example, in his treatise “On the Spirit of Laws,” noted that “a good 

legislator does not so much care about punishing crimes as about preventing crimes. 
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