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О ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, РОЖДЕННОЙ В ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 
 

Омаров Е.С., 
Президент Академии Кайнар 

 
В статье рассматривается о древней цивилизации, рожденной в великой степи. 

История каждого народа бесценна. Мы не имеем права считать, что история одного 
народа имеет большую ценность, чем история другого. Благодаря достижениям всех 
народов мира создана современная цивилизация. Каждый этнос сыграл в этом процессе 
важную роль.  Президент Казахстана призывает вспомнить о величии своих предков.  
Статья воодушевляет и открывает новые возможности. Реализация проектов, 
заявленных в статье «Семь граней Великой степи», явится достойным продолжением 
программы «Рухани жаңғыру». 

Ключевые слова: древняя цивилизация, великая степь, мировая культура, 
современная цивилизация, история. 

 
Статья Главы государства Н. Назарбаева «Семь граней Великой степи» посвящена 

роли тюркской, в том числе казахской цивилизации в развитии мировой культуры. 
Немало сделал Президент республики для популяризации Казахстана как суверенного 
государства в мире, теперь настала пора показать Казахстан как место зарождения 
уникальной древней цивилизации, продолжающей свое развитие в непрерывном потоке 
истории.  

 По мнению Главы государства, настало время всему миру показать и гордиться 
тем, что «выдающиеся культурные достижения не были привнесены в степь, а в 
большинстве случаев родились именно на нашей земле и лишь, затем распространились 
на Запад и Восток, Север и Юг». 

Данная статья Президента не просто перечисление достижений, это – 
формулирование, квинтэссенция особых утверждающих положений, которыми должен 
гордиться каждый казах. Человек, прочитавший статью, теперь может с гордостью 
говорить о богатстве своего народа с позиции четких фактов и аргументов.  Мы с 
гордостью можем заявить всему миру, что одомашнили лошадей, умели еще давно 
плавить железо, с нашей земли распространились по миру яблоки, тюльпаны и здесь 
развивалась торговля. Вязание на спицах одним из первых освоили возможно предки 
казахов, глухие шерстяные свитера турки Турции называют «казах», т.е. они запомнили 
название предмета еще с тех времен, как они жили вместе с нами. Придумали также 
бумагу в 4-5 веках.  

История каждого народа бесценна. Мы не имеем права считать, что история одного 
народа имеет большую ценность, чем история другого. Благодаря достижениям всех 
народов мира создана современная цивилизация. Каждый этнос сыграл в этом процессе 
важную роль.  Президент Казахстана призывает вспомнить о величии своих предков.   

Статья воодушевляет и открывает новые возможности. Реализация проектов, 
заявленных в статье «Семь граней Великой степи», явится достойным продолжением 
программы «Рухани жаңғыру».  

Развитие мировой исторической науки в 21 веке позволило по-новому взглянуть на 
территорию Центральной и Средней Азии: неоспорима сегодня роль сакской и гуннской 
цивилизации, давшей начало казахской цивилизации. Понятие «казахская цивилизация» в 
мировую историю ввели наши современные ученые-казахстанцы, и среди них наши 
академики КазНАЕН. Вице-Президент КазНАЕН Омаров Е.С., опираясь на различные 
архивные данные, впервые заговорил о том, что у кочевого народа была цивилизация.  

В 1999 году на базе академии был открыт «Институт казахской цивилизации», 
около 20 лет ведущий исследования в этой области. За эти годы академиками КазНАЕН 
проведены исследования и написаны десятки научных статей на эту тематику. 
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Заинтересованность и убежденность отечественных историков в этом предположении 
послужили открытию в 1999 году научного журнала «Казахская цивилизация», 
выпускаемого и поныне. Страницы журнала послужили открытой площадкой для обмена 
мнениями, для высказывания идей и предположений, для размещения фактов и 
доказательств в пользу существования казахской цивилизации. Даже есть исследования и 
доказательства о том, что на нашей земле существовала и речная и городская 
цивилизация.   

Наша земля – земля выдающихся исторических личностей, поэтому большое 
внимание должны уделять великим предкам, о чем пишет Президент Казахстана. 
Например, Аттила - предводитель гуннов, положивший конец рабовладельческому строю, 
а это равноценно революции. Во всем мире началась справедливая реабилитация Аттилы. 
Но многие наши историки его стараются не замечать по простой причине, что он жил не 
на территории Казахстана, хотя территория проживания предков казахов в те годы 
простиралась от Алтая до Карпат, а Аттила родился около реки Урал.   

Один из его предков, его 14 прадед, был основателем города Тараз.  Может быть, 
они строили и другие древние казахские города, такие как Туркестан, Шымкент и др. Если 
опираться на исторические факты, то столицей гуннов во времена Аттилы считался город 
Баланжар, построенный в 4 веке на берегу то ли Урала, то ли Волги (якутский историк 
Г.Томский).  В свое время 4 города, в том числе город Равенна на берегу Адриатического 
моря, были построены и подарены Римской империи гуннами. Сколько бы ни говорили о 
гуннах, как о кочевниках, они умели строить и любили строить города. Об этом, опираясь 
на китайские источники, пишет Мурат Аджи. Аттилой мы должны гордиться, он не был 
завоевателем, он хотел жить в мире с Римской империей. В знак добрососедства он в 
качестве подарка построил город Равенну и переселил туда императора Рима. Скажите, 
какой силой и авторитетом обладал Аттила, который сумел убедит императора великой 
Римской империи переселиться в Равенну! В качестве доказательства там сохранилась 
башня с тех времен, построенная Аттилой, где крышей служит круглый цельный камень, 
доставленный с берегов Черного моря, с внутренней стороны которого выгравирован знак 
шанырака, в чем я лично убедился.  

Как и где точно Аттила нашел свою вторую жену-байбише Кереку неизвестно, но 
можно предположить, когда король гуннов Роас (Ругила) примерно в 420-421 годах 
молодого принца направляет во главе армии гуннов защищать восточные границы 
империи от китайского нашествия, тогда Аттила и встретил ее. Экспедиция проходила по 
северной части Казахской степи, а возвращалась по южной части степи через Хорезм. 
Тогда он был принят правителем Китая.  

О признании Великой степи европейцами свидетельствует открытый в 2007 году 
музей Аттилы во французском городке Ла-Шепп, который построен на средства гранта 
министерства культуры Франции. Средства на строительство нашлись благодаря участию 
в конкурсе, организованном в 2006-2007 гг. министерством культуры Франции, где и был 
представлен проект «Музей Аттилы».  В 2012 году 4 июня был открыт памятник Аттиле в 
городке Ла-Шепп. Мэром города 3 июня объявлен днем Аттилы, который будет 
отмечаться ежегодно. В церемонии открытия памятника приняла участие делегация из 
Казахстана в составе около 20 человек во главе с общественным деятелем РК Омирбеком 
Байгельди, а также представители посольства Казахстана во Франции и казахская 
диаспора, живущая во Франции. С участием мэра города Ла-Шепп состоялся митинг, где 
также выступили члены КазНАЕН.  

А картина в Ватикане, где Папа Римский встречает Аттилу – не есть ли признание 
величия представителя Великой степи. Предстоящее возрождение архивных работ в 
лучших архивах мира и цифровизация этих данных, несомненно, принесут новые факты в 
пользу кочевой цивилизации. Например, имеется информация, что в библиотеке Ватикана 
есть сведения о Коркуте, как о великом человеке, жившем в тюркском государстве. 
Нужно собирать информацию по всему миру по истории казахского народа, в этом 
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начинании монографии Омарова Е.С. «Краткая история Казахской цивилизации» 
(Алматы, 2005 г.), «Қазақ өркениеті» (на казахском языке арабской графикой, г. Пекин, 
2008 г.) и «Қазақ өркениеті» (Алматы, 2014 г.) могут заслуженно послужить основой для 
новых исследований по казахской цивилизации.  

Огромное значение письменности было понятно и древнему человеку, что в 
определенном смысле было знаком цивилизованности. Ныне известно около четырехсот 
видов письменности, причем, не включая ни так называемые первые ступени, ни 
незначительные разновидности одних и тех же письменностей. К древнеказахской или 
древнесакской письменности можно отнести орхоно-енисейскую, древнетюркскую 
письменность. Как пример рунического письма приведем надпись на серебряной чашечке 
из долины реки Или (Иссыкский, сакский курган), которая, как выяснилось, также 
является сакоязычной и свидетельствует о древнем поминальном ритуале. Верхняя строка 
надписи гласит: аγа saηa ocuq «Старший брат, тебе (этот) очаг!». Нижняя строка: bes cök 
boqun icr (?) ä azuq i “Чужой, опустись на колени! [Да будет] у поколения пища!”. 
Расшифровка этой надписи еще раз подчеркивает, что эти надписи, судя по всему, 
сделаны на древнетюркском или еще точнее древнеказахском языке. Этой надписи 
примерно 2500 лет, что отодвигает возраст рунического письма. Об этом письменном 
памятнике напоминает также и Президент Казахстана.  

Президент Н.А.Назарбаев справедливо считает, что история Казахстана не менее 
значима, чем история других древних цивилизаций Рима, Германии, Индии и других 
народов. Выше говорили, что гунны повлияли на судьбу Римской цивилизации. Индия 
считает, что часть из них жили на берегу Каспийского моря, которое они называли тогда 
«Молочным морем», видимо, в сравнении с молоком матери. Кстати, по названию моря 
есть предположения, что оно состоит из двух слов: Кас + Пи - это названия двух сакских 
племен Кас-Саки и Пи-Саки. На Геродотовской карте мира указаны саки – фисагеты (см. 
стр. 21 в книге [1]) или писагеты. Истории известно, что Пи-саки - это Аргипейи (научное 
название), которые и есть Аргы-Пи, т.е. древние Пи. Аргипейи жили на востоке 
Каспийского моря до Иртыша. Они были умные и справедливые, решали споры между 
людьми и племенами, брили головы для имиджа. Так, древняя скульптура бритоголового 
мужчины была найдена археологами Костанайского государственного университета 
южнее города Костанай. Может быть, от них пошли мудрые Би - как судьи. Может быть, 
Пи и Би - это одно и то же слово.      

Кас саки указаны на древней карте, приведенной в сборнике работ Л.Н. Гумилева 
«Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации», составленной по ирано-тибетской 
картографической традиции и охватывающей период III-II вв. до н.э. Названия стран и 
народов, помещенных на карте интересующих нас регионов Центральной Азии, 
обозначены цифрами: 40. указана страна саков – Shag-yul. 42. указывает на ‘O(d)-ma-
‘byams-skya’i-yul – по локализации и звучанию может быть понято как “Ma-ha-saka-ta” – 
«Великие саки», название одного из сакских объединений, которое греки называли 
«массагеты». Тут видно, что, если расшифровать Ma-hasak-ata, что означает большие 
касаки, значит, должны быть малые саки и другие саки. Эти малые сак–кассаки уже в 
интерпретации Л.Н. Гумилева, а массагеты – большие касаки. Исходя из данного подхода, 
можно предположить, что именно тогда начиналась традиция деления казахов на жузы: на 
левое, правое и центральное крыло. О существовании государств Кассак и Тарсак в VIIІ 
веке н.э. в своих дневниках отмечали миссионеры ислама – кожа (см.стр.90[2]). 
Территориально эти государства находились в регионе Южного Казахстана.     

Для описания периода становления Юаньской цивилизации для составления 
государственных институтов и летописей были привлечены ученые казахских племен: 
найман, кипчаков, кереитов, уак и жалайров свыше 30 человек. Все они были 
академиками, членами Юаньской академии наук. При этом Шамшиденова Ф. ссылается на 
книгу, автор которого московский историк Кадырбаев А.Ш., в свою очередь, опирается на 
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китайский источник “Юань-ши” (История династии юань), который был написан уже 
после падения монгольской династии Юань. 

Чокан Валиханов отмечал, что, по преданиям своим, казахи почитают себя 
наследниками Золотой Орды. Немногочисленные монгольские завоеватели при встрече с 
высокой культурой народа Дашт-и-Кипчака быстро растворились, т.е., кипчакская 
цивилизация поглотила монголов. Но идет спор о том, что монголы народ или они часть 
казахских племен. Как говорил академик НАН РК М. Козыбаев, не подлежит сомнению 
то, что казахский народ был одним из народов Востока, давших цивилизации опыт 
государственности, державности, образования и культуры. Президент Н.А. Назарбаев 
справедливо считает, что история Казахстана не менее значима, чем история других 
древних цивилизаций. 

И, по мнению Главы государства, только «у народа, который помнит, ценит, 
гордится своей историей, великое будущее». Каждый казахстанец должен гордиться тем, 
что его страна занимает свое особое место в цивилизационной характеристике древнего и 
современного мира. В этом плане нужно возрождать имена таких великих, всемирно 
известных предков с древности до наших дней: Таргытай, Томирис, Аттила, Коркут и 
других, а также восстановить разрушенные города: Отырар, Баласагун возле Чу, 
Сарайшык, Испиджаб и другие. Туркестан стал областным центром и его нужно строить 
согласно древней архитектуре, по возможности избегая использования современных 
материалов, кроме цемента и кирпичей. 

 
Литература: 

1. Ртвеладзе Э. Великий Шелковый путь. Энциклопедический словарь.  Ташкент: 
изд-во: «Узбекистон миллий энциклопедиасы», 1999. –280 с. 

2. Жандарбеков З.З. “Насаб-нама” нұсқалары және түркi тарихы. Алматы: Дайк-
Пресс, 2002. 168б  

  
Түйін  

Мақалада ұлы далада туылған ежелгі өркениет туралы айтылады. Әр ұлттың 
тарихы баға жетпес. Біз бір халықтың тарихы екіншісінің тарихынан гөрі құнды деп 
санауға құқығымыз жоқ. Әлемдегі барлық халықтардың жетістіктерінің арқасында қазіргі 
заманғы өркениет құрылды. Бұл процесте әрбір этникалық топ маңызды рөл атқарды. 
Қазақстан Президенті ата-бабаларының ұлылығын еске алуға шақырады. Мақала 
шабыттандырады және жаңа мүмкіндіктер ашады. «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласында жарияланған жобалардың жүзеге асырылуы «Рухани жанғыру» 
бағдарламасының лайықты жалғасы болады. 

 
Summary 

The article discusses an ancient civilization born in the great steppe. The history of every 
nation is priceless. We do not have the right to consider that the history of one people is of 
greater value than the history of another. Thanks to the achievements of all the peoples of the 
world, modern civilization has been created. Each ethnic group played an important role in this 
process. The President of Kazakhstan calls to recall the greatness of his ancestors. The article 
inspires and opens up new possibilities. The implementation of the projects stated in the article 
“Seven faces of the Great Steppe” will be a worthy continuation of the program “Rukhani 
zhangyru”. 
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АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУДЫҢ КОНЦЕПЦИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІНІҢ КЕЙБІР 
ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
Мақұлова A.Т., 

 э.ғ.д., профессор, 
Сапарбаева Э.А., 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің аға оқытушысы 
 
Мақалада аймақтық басқарудың концепциялық    негіздерінің кейбір қағидалары 

қарастырылады. Аймақта өтетін әлеуметтік-экономикалық үрдістерге әсер ететін 
аймақтық басқарудың қағидалардың, әдістердің, түрлердің және құралдарының 
жиынтығы күрделі және әр түрлі болып келеді. Аймақтық мәселелерді зерттеулерде 
жүйелік талдауды қолдану зерттеуші мүмкіндіктерін кеңейтеді, реалистілік дәрежесін 
және өңделетін аймақтық экономиканы басқару үлгілерінің барабарлығын 
жоғарылататындығы, экономикалық кеңістік құруда жаңа мүмкіншіліктер 
ашатындығы жайлы айтылады. 

 Түйін сөздер: экономика, жүйе, басқару, қағида,  менеджмент, реттеу, бақылау.   
 

Қазақстан экономикасының нарықтық реформасымен байланысты маңызды 
проблема - біртұтас халықшаруашылығы кешенінде әрбір аймақ нәтижелі жұмыс жасауы 
тұрады. Қазіргі заманда аймақтық деңгейде басқарудың функциясы және әдістері 
экономикалық, әлеуметтік, әкімшілік көзқарасқа негізделген. Нарықтық реттеу әдістері 
танымал маркетингі жүйелері және мемлекеттің экономикалық рычагтардың және 
стимулдар арқылы арқылы реттеуінен шығады. Аймақтық экономиканы аймақ аумағында 
орналасқан және онымен өзара байланысқан  шекаралас барлық экономикалық 
субъектілердің нәтижелі жұмысын қамтамасыз ету позициясынан  қарастыру керек. Жүйе 
мақсаттары жағынан қарастырғанда аймақтық экономика өз құрылымымен қайшы. Ол ең 
алдымен барлық республиканың пайдасына дамиды. Сонымен қатар аймақтың 
экономикалық, әлеуметтік, экологиялық және басқа ерекшеліктерін ескере отырып, 
аймақтықтарға қолдау көрсету керек. Осыған байланысты аймақтық экономика тек 
аймақтық экономикалық субъектілердің назарларын қорғап қана емес, сонымен қатар 
бөлек аймақтардың назарларын есепке алу механизмінің болуына жағдай жасауы керек. 
Қазіргі уақытта европалық одақ елдерінде « территорияны ұйымдастыруда аймақтың 
дамуын тікелей мемлекеттік реттеудің орнына аймақтарда «автономиялық 
механизмдардың» болуын ынталандыру сияқты жаңа әдіс қолданылады және жеке 
кәсіпкерлікке қолдау көрсетіледі. Бұл механизмнің функциясы -  аймақтың ішкі 
потенциалын сондай ынталандыру.  

Қазақстандағы өткізілетін негізгі өзгертулердің бірі экономикалық 
децентрализация, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму сұрақтарын шешу 
құқығын және жауаптылығын кеңейту болды. Біртұтас ауылшаруашылық кеңістігін 
сақтауда республика аймақтары реформаларды өткізу екпіндігімен, кәсіпкерліктің және 
нарық инфражүйелерінің дамуымен, сыртқы экономикалық қызметттерімен, шетел 
капиталын тартуымен ерекшеленетінін еске алу маңызды. 

Біздің ойымызша облысты басқару жүйесі тек қана шаруашылық етуші 
субъектілердің өзара қатынастарына сай болып және жеке, корпоративті нарық бөлігіне 
сәйкес келіп қана емес, сонымен бірге, өз элементарлық әрекеттестігімен экономикалық 
нәтижелерінің және әлеуметтік аймақтық өндіріс нәтижелілігінің жоғарылауын 
қамтамасыз ету керек. 

Облысты басқару жүйелерінің кіріс мінездемелері ретінде талдап, 
қорытындыланған, өткенді шолатын экономикалық және әлеуметтік ақпарат (5-6 жылдың 
бағаларын салыстыруға болатын) болуы керек.Сонымен қатар заттық - техникалық, 
еңбектік, қаражаттық қорлардың сандық және сапалық көрсеткіштері, белгілі бір уақыт 
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аралығында басқару процесінде оларды қолдануға кеткен шығын мөлшері. Облыс сияқты 
әкімшілік - территориялық құрылымның әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы 
ақпараттың болуы, біздің ойымызша, аймақпен басқару жүйелері элементтінің 
әрекеттестігін жан-жақтыландырудың қажетті шарты. Ол алдағы ағымдағы, 
перспективалы және стратегиялық әлеуметтік-экономикалық даму, өндіріс нәтижелілігін 
талдау, тұтынылу қорларының экономикалық өсу резервтерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Біздің көзқарасымызша, облысты басқару жүйесінде әрекеттестіктің негізгі 
элементтері басқару түрлері (ағымдағы, перспективалы және стратегиялық), басқару 
функциялары (жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, бақылау, есеп және талдау), 
функцияларды толтырылу мақсатындағы оларға лайықты және бағытталған басқару 
әрекеттестігіне нақтылы іс-әрекеттер, сонымен қатар әдістер‚ тәсілдер және облыстың 
әлеуметтік - экономикалық дамуын басқару стратегиялары болу керек. Бір-бірімен 
әрекеттесетін облыстың дамуын басқару жүйесінің ресурстық құраушысы ретінде барлық 
иерархия деңгейлерінің (олар: функцияларды орындаудың аралық және тікелей процесіне 
қатысатын; облыстың әлеуметтік - экономикалық дамуын басқарудың барлық түріне 
арналған негізгі қорлар, материалдық, қаражаттық және ақпараттық қорлар), басқару 
персоналы шығады:  

Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару жүйесі құрастырушысының 
қорлық әрекеттесуінің екінші нұсқасы, біздің көзқарасымызша, мөлшері анағұрлым аз, тек 
қана облыс әкімі - әкімшілігі деңгейінде басқаруға қатысушы қорлармен көрсетілуі 
мүмкін.  

Сондықтан облысты басқару жүйесінің қорлық құрамын барлық иерархия 
деңгейлерінің жиынтығы ретінде кеңірек қарастырғанда, элементтердің әрекеттестігінің 
жүйелік талдауы әлеуметтік-экономикалық дамуды басқаруға қатысушы қорлардың толық 
құрамын қосады.  

Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқарудың әртүрлі деңгейлерінің 
қорлық құрастырушылары басқару жүйесінің басқа әрекеттесуші элементтерімен әр түрлі 
деңгейде, бірақ тығыз байланысқан. Осылай, мысалы, басқарудың әкімшілік - шешуші 
әдістері аймақты тікелей басқаруы керек. Осы әдісті сипаттайтын кең таралған мазмұнды 
бөлімдері болып аймақтық және республикалық сипаттағы нормативті – заңдық актілер, 
бұйрықтар, қаулылар табылады. 

Сондай әкіммен аймақтық деңгейде қабылданушы басқаратын шешімдерді негіздеу 
мақсатында, мысалы, мына басқару тәсілдері: үйлесімді, аналитикалық, еліктеу, 
болжаушылық, ұйымдық шешімдердің деңгейін көтеруге мүмкіндік беретін аймақтық 
әлеуметтік-экономикалық дамуына реттеуші шешімдер. 

Аймақты басқарудың лайықты өлшеммен толықтырылған функцияларының әрбірі 
(жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, бақылау, есеп және талдау) аймақтың әлеуметтік-
экономикалық дамуына тура және жанама басқаруға әсер етеді. Барлық қажетті 
жоспарлау-есептеу негіздемелерінің барлық түрлері аймақтың ауылшаруашылығының 
экономикалық және әлеуметтік өсуінің қажетті динамикасы салыстырмалы даму 
жоспарлылығын сақтауға бағытталған. 

Ақыр соңында, әлеуметтік-экономикалық саясат халықтың әл-ауқаттын 
жоғарылатуға бағытталуы тиіс. Ол елдің тұрақты экономикалық дамуы негізінде барлық 
аймақтардың талпыныстарын біріктіруі кезінде мүмкін. 

Аймақты басқарудың әлеуметтік жағы әлеуметтік әділеттілік және азаматтардың 
тең құқылығы сияқты демократиялық қоғам принциптарында көрсетіледі. Мына 
позициядан балансталған аймақтық даму өмір сапасы адамдарға өмір сүруге және жұмыс 
істеуге тура келетін аймақтан тәуелді болмайтынына кепіл болуы тиісті. 

Сайып келгенде, аймақтық саясатқа сай аймақ «дискриминациясы» үшін 
әлеуметтік көзқараста, азаматтардың мекен-жайы бойынша құқықтарына шек қоюларынан 
құтылуға қажеттілікпен ақталуы мүмкін. Сәйкесінше, аймақтық саясат халық 
табыстарында, жұмыссыздық деңгейінде, әлеуметтік инфражүйеге, транспорттық жүйеге, 
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коммуникацияларда, қоршаған орта күй-жағдайында және т.б. аймақ аралық 
ерекшеліктердің тегістеуіне тиісті бағытталған болу керек. 

Ең алдымен, қолданылатын сөздік қорымен анықталып алу керек. Аймақтық 
басқару және аймақтық менеджмент терминдері тепе-тең.  

Аймақтық менеджмент (аймақтық басқару) арнайы менеджменттің бір түрі ретінде 
өзімен принциптардың, әдістердің, аймақ шаруашылық қызметіне әсер құралдарының 
және түрлерінің жиынтығын құрады. 

Сонда:  
- муниципальдық басқару - жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қоғам 

қажеттіліктерін заңмен айқындалған муниципальдық шаруашылық арқылы 
қанағаттандыруына бағытталған қызметі; 

- муниципальдық білім - қалалық, ауылдық, жалпы аумақпен біріктірілген бірнеше 
елді мекен, елді мекен бөлігі, ел заңына сәйкес басқа қоныстанған аумақ шектерінде 
жергілікті өзін-өзі басқару жүзеге асатын, муниципальдық меншігі бар, жергілікті қаражат 
және жергілікті өзін-өзі басқарудың сайлау органдары болады; 

- муниципальдық шаруашылық - халықтың ұжымдық (қоғамдық) қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған муниципальдық білім аумақтарына шаруашылық қызметті 
жүзеге асыратын мекеме және кәсіпорындардың жиынтығы. 

Аймақтық менеджментті нарықтық экономика шарттарында аймақтың әлеуметтік - 
экономикалық процестерін басқару ғылымы және тәжірибесі сияқты қарастыруға болады. 
Аймақтық менеджменттің ғылыми негіздері - бұл ғылыми білімдер жүйесі, оның 
теориялық базасы: аймақтық менеджмент принциптері, аймақтық менеджмент әдістері 
және үлгілері, аймақтық менеджмент механизмдері, аймақтық менеджмент жүйесі. Біздің 
елімізде аймақтық менеджмент ғылыми негіздері құрылу сатысында тұр. Үлкен 
кеңістіктерімен, табиғи - климаттық, ұлттық, тарихи және басқа ерекшеліктердің әр 
алуандығымен шетелдік тәжірибе Қазақстан территориялық ұйымдасуы ерекшілігіне аз 
жарамды. Әйткенмен, нарықтық экономикасы бар елдерде аймақтық менеджмент құру 
тәжірибесі біздің өзіміздің меншікті тәжірибемізді талдау үшін, сонымен қатар оның 
кейбір элементтерін Қазақстанда аймақтық менеджменттің қалыптасу жүйесі үшін 
қолдану мүмкін. 

Басқару ғылымы ретінде аймақтық менеджменттің алдында аймақтық дамудың 
мақсаттарына нәтижелі жетуді қамтамасыз ететін механизмдер, әдістер және құралдарды 
табу және өңдеу мақсаты тұрады. 

Шаруашылықты басқарудың жоспарлы-нұсқаулық жүйелерінен аймақтық 
басқаруға көшудің мәні осындай өзгертулерде: 

- аймақтың дамуын әлеуметтік проблемалардың шешіміне, қоғамның жоғары 
құндылығы ретінде адамның тіршілік әрекетінің жоғары дәрежесін және жоғары сапасын 
қамтамасыз етуші шарттардың ұдайы өндірісіне бағыттау; 

- экономикалық бостандық және шаруашылық дербестікгі принциптарын аймақтың 
барлық шаруашылық етуші субъектілерімен орындауға арналған ұйымдық - 
экономикалық шарттарды құру; 

- аймақтың инвестициялық және құрылымдық саясатын нарықтың қажеттіліктері 
мен сұранысына, тұтынушылардың ішкі және сыртқы аймақтық сұранысына бағыттау, 
және аймақтың қаражаттық дербестігінің жоғарылауына жағдай жасай алатын, аймақ 
аралық және шетелдік нарықта сұранысқа ие өнім түрлерін өндіруді ұйымдастыру; 

- аймақтың ағымдағы және стратегиялық дамуы бағдарламаларын өңдеу және 
орындау негізі ретінде аймақтық маркетингті дамыту және құру; 

- аймақтағы әлеуметтік - экономикалық, саяси және экологиялық жағдайды 
бақылау және жүйелік талдауды жүзеге асыруға арналған заманға сай ақпараттық база 
қолдануымен аймақтық статистикадан аймақтық мониторингіге көшу; 

- аймақтың экономикалық даму деңгейі және халықтың тіршілік әрекеті деңгейі 
(әлеуметтік стандарттар , қаражаттық қамтамасыздық , табыстардың құрылымы және 
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жанұялардың шығыны, экология, демографиялық жағдай, экологиялық қауіпсіздік және 
т.б.) дәрежесінің сәйкестіктеріне байланысты аймақтық менеджменттің ақырғы нәтижесін 
бағалау. 

Аймақтық басқару мақсаттары әр алуан. Шаруашылықты реттеудің жоспарлық - 
орталықтандырылған жүйесінен нарықтық жүйеге көшу барысында вертикальді 
байланыстар қиратылады, горизонтальді, ішкі және аймақ аралық байланыстар пайда 
болады және тұрақтандырылады. Аймақ шаруашылығы бөлігін нарықтық қатынастарға 
ауыстырғанда аймақтық басқару механизмінің құрылымдық функциясы өзгереді. Бұл 
оның ұйымдық және иерархиялық құрылымдарының деформациясына және қысқаруына 
әкеледі. Субъектілердің аралық әрекеттесу әдістерінің және республикалық, аймақтық 
және муниципальдық басқару объектілерінің ролі өкпек өседі, олардың шаруашылық 
байланыстары, меншікті қолдану жөніндегі көзқарасы күрделенеді және т.б. Мынаның 
барлығы территориялық басқарудың жоспарлы - нұсқаулық жүйелерінен мақсаты бөлек 
аймақтық менеджменттің қалыптасуы және дамуына объективті негіз болады. 

Аймақтық басқарудың негізгі мақсаттарының ішіне кіреді: 
- аймақ халқының тіршілік әрекеті шарттарын, өмір сапасын жоғары дәрежеде 

қамтамасыз ету; 
- аймақ шаруашылығының экономикалық және әлеуметтік трансформациясы, 

талдау, болжау және аймақтық даму бағдарламалауы; 
- қаражат ағымын ықшамдау, аймақтың экономикалық базасының және 

муниципальдық білім берудің шарттарын және нығайту механизмдарын құру; 
- аймақта экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау; 
- аймақта құрылымдық, инвестициялық және ғылыми - техникалықтың саясат құру 

және орындау, нарықтық инфражүйе жасау және дамыту. 
Жоғарыда көрсетілген аймақтық басқарудың құрылымы мен мақсаттарының 

мәнінен оның объектісін келесі негізгі белгілермен топтастыруға болады: 
- объектіні белгілі бір  меншік түріне жатқызуға болады; 
- шаруашылық ету субъектісімен шығарылатын өнімнің немесе қызметтердің 

мінездемесі;  
- шаруашылық ету субъектісінің аймақтағы экономикалық, әлеуметтік, 

экологиялық және басқа процестерге әсер ету мінездемесі және дәрежесі.  
- халықтың тіршілік әрекеті шарттарын жандандыру, адамдардың өндіріс сферасы 

сыртындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру. 
Объектілердің келтірілген талдауы аймақтық басқару объектілеріне аймақтың 

барлық шаруашылық бірліктерін жатқызуға болатынына қорытынды жасатады. Бірақ, 
аймақтық басқарудың нағыз объектісіне мемлекет меншігі саналатын кәсіпорындар және 
ұйымдар, сонымен қатар, қызметі өндіріс сферасынан тыс халық тіршілігі әрекеті 
шарттарын жандандыруға бағытталған инфраструктуралық буындар жатады. Көрсетілген 
объектілерге аймақтық басқару тура, басқа барлық объектілерге - аралық әсер етеді. 

Аймақта өтетін әлеуметтік - экономикалық процестерге әсер ететін аймақтық 
басқарудың принциптардың, әдістердің, түрлердің және құралдарының жиынтығы күрделі 
және әр түрлі. Шетелдік тәжірибелер, сонымен қатар Қазақстандағы аймақтық 
менеджмент тәжірибесінің талдауы оның нәтижелілігі көбінесе, айқын, нарықтық 
экономика заңдарымен ескертілген сыналған принциптармен байланысты екенін 
көрсетеді. 

Аймақтық басқарудың негізгі принциптарына жатады: децентрализация, серіктік, 
субсидиарность, мобильділік және адаптивтілік, сонымен қатар бөлінген хабардарлық 
принципі. 

Децентрализация принципінің мәні шешімдерді қабылдауды орталық басқару 
органыдарынан нарық агенттеріне ауыстыру болады. Бұл принцип аймақтық басқарудың 
бүкіл билікке монополиясына шек қояды, аймақта шаруашылық ету субъектілерінің 
экономикалық бостандығын және шешімдерді қабылдаудың орталық саясаттандырылған 
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жүйесін, және басқару функцияларының жоғарыдан төмен алмасуын қамтамасыз етеді . 
Серіктік принципі тіке қатты иерархиялық қоса бағынудан кетуді болжайды. Ол 

объектілердің мінез-құлық ережелерін және аймақтық басқару субъектілерінің заң 
бойынша тең серіктіктер әрекеттестіктері ретінде әрекетін көрсетеді. 

Субсидия принципі қаражат қорларын алдын ала айқындалған мақсатқа бөлуде 
болады. Ол аймақтық басқаруда қаражаттық қорлардың қайта бөлу механизмдарының 
құруы арқылы аймақ халқына ең аз мемлекеттік әлеуметтік стандарттардың қамтамасыз 
ету мақсаттарында, сонымен қатар ең аз қаражаттық қамтамасыздықтың іске асыру үшін 
жүзеге асырылады. 

Мобильділік және адаптивтілік принципінің құрылымы болып аймақтық басқару 
жүйесінің сыртқы орта өзгертулерін сергек сезінуі қабілеттілігі болып келеді. Бұл 
принцип басқару субъектілеріне нарықтың жылдам алмасатын шарттарына бейімделуге 
мүмкіндік беретін аймақтық менеджменттің функционал және ұйымдық 
құрылымдарының тұрақты трансформациясы арқылы байқалады. 

Бөлінген хабардарлық принципі (функциялардың шек қою принципінен 
айырмашылығында) аймақтық басқару сфераларының аралығындағы функциялардың 
дифференцациясында емес, олардың ішінде. Сондай принциппен федералды, аймақтық 
және муниципальдық басқару субъектілерінің функциялардың қайта бөлуін жүзеге 
асырады, сонымен қатар әрбір функцияның орындалуын қорлық қамтамасыз етуін.  

Басқарудың әр түрлi деңгейiнiң рөлiн, жауапкершiлiгiн және өкiлеттiгiн ой елегiнен 
қайта өткiзу және өзгерту ретiнде орталықсыздандыру үкiмет қызметiнiң тиiмдiлiгiне қол 
жеткiзу әдiстерiнiң бiрi болып табылады. Еуропа және ТМД елдерiндегi реформалардың 
тәжiрибесi орталықсыздандырудың экономиканы және қоғамды демократияландыру мен 
өзгерту процесiнде маңызды рөл атқаратынын көрсеттi. Бұл өзiнiң мәнiн дұрыс түсiнудi, 
iс-қимылдың салиқалылығы мен сарабдалдығын талап ететiн күрделi процесс, өйткенi ол 
қоғам өмiрiнiң: саяси, құқықтық, әлеуметтiк, әкiмшiлiк, экономикалық және мәдени әр 
түрлi қырларын қозғайды. 

Орталықсыздандыру нақты жүзеге асырылған елдердiң тәжiрибесi оның 
артықшылықтары саяси да, сонымен бiрге экономикалық та сипатқа ие екендiгiн көрсетiп 
отыр. 

Орталықсыздандыру азаматтардың билiктегi өз өкiлдерiн жақсы бiлуiне мүмкiндiк 
бередi, өз кезегiнде олар өз сайлаушыларының проблемаларымен және қажеттерiмен 
жақсы танысады және тиiсiнше, саяси шешiмдердi талдап жасауға және iске асыруға 
неғұрлым белсендi ықпал етедi. Жергiлiктi деңгейде жаңа элитаның пайда болуына 
мүмкiндiктер жасалады, ол елдiң саяси өмiрiне қатысу үшiн қажет демократиялық саяси 
дағдылар мен функцияларды игере алады. 

Орталықсыздандыру билiк органдарының жергiлiктi қажеттiктер мен 
проблемаларға сергек қарауын арттыруға ықпал етедi. Қызметтер ұсыну мен 
инфрақұрылымды қамтамасыз ету жауапкершiлiгi орталықсыздандырылған кезде 
жергiлiктi органдар кiрiстер мен шығыстардың ара қатынасын жақсы бағалайды, сондай-
ақ бюджеттiк шектеулер шеңберiнде халықтың қажетiне неғұрлым икемдi үн қосатын  
болады. 

Орталықсыздандыру үкiметтiң және орталық мемлекеттiк органдардың жұмыс 
тиiмдiлiгiн арттыруға ықпал етедi, өйткенi бұл оларды жергіліктi  сипаттағы мiндеттердi 
шешуден босатады және назарды ел дамуының стратегиялық мәселелерiне 
шоғырландыруға, республикалық деңгейде әр түрлi бағдарламаларды мұқият жоспарлау 
мен ұйымдастыруға мүмкiндiк жасайды. 

Жергiлiктi жерлерде таңдау процесiн дамыту тұтас алғанда халықтың саяси 
белсендiлiгiн одан әрi демократияландыруға және арттыруға түрткi болады. 

Экономикалық тұрғыда орталықсыздандыру мемлекеттiк ресурстарды  неғұрлым 
ұтымды пайдалануға мүмкiндiк бередi. 

Экономикалық басқару әдістерінде қажеттілік артуы заңды. Себебі, жеке 
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кәсіпкерлік дамуы шарттарында халықтың артып бара жатқан қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мақсаттарының күрделі жиынтығын әрқашан нұсқаулық әсер арқылы 
шешу мүмкін емес. Экономикалық әдістердің мәні тұтынушы және қызметкерлердің 
экономикалық назарларына баға, еңбек ақы төлеу, несие, пайда, салықтардың және 
жұмыстың нәтижелі механизмын жасауға мүмкіндік беретін басқа экономикалық 
рычагтар арқылы әсер ету. Экономикалық әдістер басқарушы қызметкерлердің 
қабылданған шешімдерге жауаптылығын ескеретін, қызметкерлердің қойылған 
мақсаттарды арнайы бұйрықсыз ынталы жүзеге асыруына түрткі болушы стимулдарды 
қолдануға негізделеді. 

Экономикалық басқару әдістерінің ерекшеліктері мынада: 
- қорлармен маневр жасауға мүмкіндік беруші жалпы ережелерге негізделеді; 
- өндірушілерге және тұтынушыларға жанама әсер көрсетеді, арақатынас жүйесі 

арқылы ұжым және бөлек қызметкерлердің назарларын ескереді; 
- барлық деңгейлерде оған бір уақытта қабылданушы шешімге және зардаптарына 

жауаптылық қойғанда кәсіпорын дербестігін болжайды; 
- орындаушыларды баламалық шешімдерді дайындауға және олардан ұжым 

назарына ең лайықтыларын таңдауға түрткі болады. 
Қазіргі заманда экономика территориялық дамудың дифференцияциаланған 

проблемасымен сипатталады, сол себепті мемлекетке аймақтардың дамуында теңдікті 
қамтамасыз ету үшін, проблемалы аумақтардың сүйеуіне, аймақтық бәсекені жөнге 
салуға, әлеуметтік-экономикалық дифференцация тегістеуіне іс-әрекеттер өңдеу қажет. 
Осы проблема ел үшін жеткілікті ұзақ уақыт сипатталады, бірақ қазіргі уақытта 
Қазақстанның экономикалық дамуына нәтижелі аймақтық реформалар өткізуге рұқсат 
етеді. 

Мемлекеттік экономикалық бағдарламалау негізінде жататын маңызды ұғымдарды 
қарастырайық. 

экономикалық проблемаларды жою, басу, жұмсарту мақсаттарына бағытталған 
басқару органдарымен өзара байланысты бағдарламалық жүйелер өңдіру және өткізу 
(қатысушыларды, орындаушыларды тартумен) арқылы шешу тәсілі болып табылады. 

Бағдарламалық-мақсаттық жоспарлауға және басқаруға келесі мінездемелер тән: 
- мәселенің шешімін табу үшін жету керек мақсаттарды айқын көру және жүйеге 

келтіру, оларды «мақсаттар ағашы» түрінде ұсыну; 
- жүйелік ұйымдастырушы мақсаттар жиынтығынан мақсатты жүзеге асыру 

әрекеті, оларды өткізу проблеманың әлсіреуіне немесе алынуына әкелетін шаралар 
жүйесіне көшу; 

- берілген мерзімде бағдарламалық шаралардың жүзеге асыруына арналған 
құралдарды, қорларды және қорлардың түсу көзін құру;  

- басқарудың ұйымдастырушылық - экономикалық механизмдарын айқындалған іс-
әрекетті орындаумен, олардың орындалуын басқару органдарының жағынан бақылау 
және қамтамасыз етумен іске қосу. 

Бағдарламалық-мақсаттық әдіс формуласын ең қысқа түрде «мақсаттар - жолдар - 
құралдар – орындалуды ұйымдастыру» логикалық тізім түрінде ұсынуға болады. 

Қазіргі уақытта аймақ бастықтарының көпшілігі өз аумағының экономикалық даму 
стратегияларын өңдеу қажеттілігін түсінуіне келді. Әдетте, аймақтың әлеуметтік - 
экономикалық даму бағдарламасын бастап жасаушы әкімшілік болып табылады, ал 
бағдарламаны таныстырушы құжат құрылымы мемлекет деңгейіне лайықты құжаттардың 
құрылымымен сәйкес келеді. Аймақтық бағдарламаның мақсаттары экономиканың ірі 
бағыттары мен бұтақтарына мақсат болып декомпозицияланады, олардың орындалуы 
аймақ әкімшілігінің сәйкес құрылымдық бөлімшелеріне жүктеледі. Соның өзінде тек екі 
субъекті ғана назарға қабылданады: әкімшілік және мемлекеттің өзі. Бағдарлама 
мақсаттары жиірек әкімшілік хабардарлық деңгейінен асып кетеді, бірақ, олар мемлекет 
деңгейінде іске асырылуы мүмкін. Бірақ бір факт еленбейді - заңға сүйінген мемлекетте 
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шаруашылық етуші субъекті ретіндегі мемлекеттің хабардарлық деңгейіне де шек 
қойылған. Сонымен қатар, көп жағдайда бар бағдарламалар аймақтық әкімшіліктің 
ұсынулары олардың болашақ туралы көзқарасын қайтарады. Жоғарғы деңгейден қосымша 
қорлар алу үмітінде өз мақсаттарын өкімет органдарының мақсаттарымен сәйкестендіреді. 
Бұл жағдайлар осы құжаттың пайда болуына әкелді. Негізгі мақсаттары  суретте 
келтірілген. 

Жоғарыда суреттелген бағдарлама құрастыру әдісі өмірге бейімді аймақтық 
бағдарламаларды өңдеу және жасауға лайық әлемде танымал факторларды назарға 
қабылдамайды: 

- бағдарлама бастаушысынан тәуелсіз, оның табысы маңызды серіктердің тең 
құқылығына және өзара толықтырылуына негізделеді, олардың келісу деңгейімен және 
мінез-құлығымен, сонымен қатар олардың мүмкіншіліктерімен толық анықталады; 

- даму стратегиялық бағыттарының таңдауы аумақтың жалпы проблемаларын 
шешуден емес, капитализациялауға болатын, аймақ бәсеке артықшылықтарынан 
шығарылады; 

- аймақтық бағдарлама - бұл мақсаттардың және олардың орындауына арналған 
инвестициялық жобалардың жиынтығы емес, мақсаттық шаралардың жоспары. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
Сурет - 1.  Әлеуметтік-экономикалық даму аймақтық бағдарламаларының мақсаттары 

 
Қоғамның әлеуметтік - экономикалық даму мақсаттарына жетуі басқару алғашқы 

буындарының жұмыс жасауында өндіріс сферасында басталады. Осыған байланысты 
басқару өзегі болып табылатын жоспарлау микродеңгейде үлкен маңызға ие.  

Республикада нарықтық қатынастардың құрылу шарттарында іс жоспарлау 
микроэкономика деңгейінде күшейтілуі туралы, ұлттық бағдарламалардың мақсаттарды 
орындаудың негізгі механизмы сияқты ішкі өндірістік және фирмаішілік жоспарлау 
туралы жүруі тиіс. 

Облыстарда жоспарлаудың міндетті элементтері болуы тиісті : халық санының 
динамикасы және жұмыс бастылықты болжау, пайда болатын аймақтық проблемалардың 
талдауы; үкімет құрылуымен және ұлттық (мемлекеттік) мақсаттар контекстісінде 
облыстық басқару мақсаттарын анықтау; облыстық және аудандық басқару буындарына 
арналған аймақтық саясат шараларын жасау. 

Қазақстанда Германия үлгісімен, облыстардың және аудандардың басқару 
органдары арасын байланыстырып тұратын буын ретінде аймақтық жоспарлау жүйесін 
жасау керек. Сондай жоспарлаудың негізгі мақсаты барлық аймақтарда өмір теңдігін 
қамтамасыз ету. 

Аймақтық басқару әдістерінің бірі «секторлық әдіс». Аумақтың бөлек учаскелері 
аймақтық органдар жағынан белсенді мақсатта бағытталған әсер объектілері болады . 

Бұл әдісте барлық іс-әрекет жағымсыз аймақтық процесті немесе сектордағы 
қызмет түрін тоқтатуға немесе тиым салуға көзделген. Жергілікті басқару органдарының 
маңызды функцияларының бірі жергілікті шаруашылықтың комплексті дамуын 

Әлеуметтік - экономикалық даму аймақтық 
бағдарламаларының мақсаттары 
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ұйымдастырушыл
ық жоспар жасау 
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бағдарламаның 
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құралдарын 
нақтылау 

 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2019 ж. 
 

15 
 

қамтамасыз ету болып келеді. Бүтіндей алғанда бұл әдіс матрицалық (торлық) 
құрылымның аналогиясы. 

Аймақтық саясат концепциясында республика аймақтарының дамуын жөнге 
салудың әртүрлі механизмдарының қолдану қарастырылады. Аймақтарда әлеуметтік - 
экономикалық жағдайды тұрақты бақылау мақсаттарында маңызды параметрлердің 
негізінде аймақтардың дамуын рейтингтік бағалау жүйесі қолданылады. Рейтингтік 
бағалау аймақтарда даму жағдайы туралы тұрақты хабардар болуға көмектеседі. Сондай 
жүйе үкіметке жағдайдың өзгеруі кезінде шапшаң қимылдауға рұқсат етеді. 

Республика экономикасын макроэканомикалық тұрақтандыруда оның негізгі 
параметрлерінің (өндіріс көлемдері және қажеттіліктердің қанағаттандыру дәрежесі, 
табыстар және шығындар) балансталуын қамтамасыз ету үлкен роль ойнайды. Мына 
проблема шешімінде экономиканы басқаруда теңдік әдісін қолдану маңызды мағынаға ие 
болады. 

Өтпелі кезеңде мақсаттық әдіс бағдарламасы маңызды болып келеді. Аймақтың 
мақсаттық бағдарламасын қойылған мақсатқа жетуге бағытталған жүйе ретінде 
мінездемелеуге болады. Мақсаттық бағдарламалар ішінде экономикалық және әлеуметтік 
жүйелердің буындары арасындарды тек тік қана емес, сонымен қатар горизонтальдық 
байланыстар анық орнату мүмкіншілікті болады. Осылайша олардың жұмыс жасау 
нәтижелілігі жоғарылайды. 

Халық шаруашылығының әр түрлі деңгейлерінде мақсаттық әдісті қолданудың өз 
ерекшеліктері болады. Бұлар ерекшеліктер қамтылатын кеңістікті шешілуші әкімшілік - 
территориялық және шаруашылық бірліктердің масштабтылығымен, қорлық қамтамасыз 
ету көздерімен, басқару органдарының біліктілік деңгейімен анықталады. 

Аймақтық басқаруда мақсаттық территориялық бағдарламалар әдісін қолдану 
бірқатар шек қоюлардан тұрады: қорлардың тапшылығы және оларды таратудағы 
мүмкіншіліктердің шектелуі. Осыған байланысты мақсаттық тапсырмаларды және 
облыстық, аудандық бағдарламалардың бағдарламалық шараларын жалпымемлекеттік 
әлеуметтік - экономикалық даму бағдарламасына міндетті қосу қажеттілігі көрінеді. 

 Аймақ приоритеттеріне кейбір құрастырушылармен көрсетілетін оның жұмыс 
жасау механизмін апаруға болады: 

- сыртқы нарыққа арналған өнім шығаруының орталықтандырылған 
тапсырмаларын орындайтын аймақ кәсіпорындарының территориялық кооперирациясы; 

- халыққа қызмет көрсетуге және халыққа арналған тауарларды шығаруға 
жергілікті шешім; 

- өндіріс құралдарының бірге қолдануы; 
- әлеуметтік инфражүйенің жұмыс жасау механизмі  және т. б. 
Басқаратын процестерді жүзеге асыруда аймақтың дамуы өлшенерлік категория 

екенін ескеру қажет. Даму процесін әрқашан сандық түрде және бірыңғай әмбебаб 
көрсеткішпен көрсетуге болады, бірақ оған қарамастан оның кейбір аспектілеріне сандық 
бағалау беру мүмкін. 

Аймақтық экономиканы басқару күрделі және көп қырлы проблема болып 
келеді.Онда ұйымдық, экономикалық, әлеуметтік сұрақтар шырмалады, олардың 
шешіміне жүйелік әдісті қолдану лайықты. Сондықтан жүйелік талдау аймақты басқаруда 
әмбебап методология бола алады. Ол барлық сыртқы және ішкі орта құбылыстарын 
бірлікте қарастыратын ойлау бейнесін қалыптастырады. Соның өзінде аймақты жүйелік 
басқару барлық құбылыстарды бірыңғай бүтін сияқты қамтуы болжайды, олардың 
объективті бағалауын, барлық өзгергіштердің есебін, жаңа тенденциялардың болжауын. 

Жүйелік талдау әдістері ғылымдарда жиі қолданылады. Рационал емес әрекеттерді 
қақпалауға арналған, әртүрлі шешімдердің зардаптарын табу мақсатымен процедураларды 
қолдану жаңалық болып келеді. Мысалы, облыс әкімі қаланың ескі бөлігін бұзуға және 
жерді жарыс сауда арқылы таңдаулы үйлерді тұрғызуға кәсіпкерлерге беру туралы шешім 
қабылдады. Бұл микроаудан тұрғындарының митингілеріне әкелді. Жүйенің бөлігі 
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ретіндегі (қаланың) ішкі жүйе бұзылу фактісі көз алдымызда (микроауданның). Бұл 
жағдайда жүйелік талдауды қолдану даулардан құтылуға немесе болған әрекеттердің 
зардаптарын азайтуға көмектеседі. 

Жүйені бірнеше белгі мінездемелейді: эмердженттілік; синергеттілік; 
мультипликаттілік, сыйысушылық, құрылымдардың болуы және кері байланыс. 

Эмердженттілік жүйе мақсатының оның бөлімдеріне кіруші бөліктердің 
мақсаттарымен сәйкес келумеуін білдіреді. Дәл осылай, мысалы, жергілікті өкімет 
органдары жүйесінің мақсаты салық түсімінің барынша көп көлемін алуда түзеледі, ал 
кәсіпорындардың және ұйымдардың ішкі жүйелерінің мақсаты өз табысын 
максимизациялау, төленетін салықты минимизациялау. Ішкі жүйелердің элементтердің 
мақсаттары жүйелер мақсаттармен сәйкес келмейтіні анық. Бұл жағдайда басқару өнері 
компромис табуда. 

Синергеттілік әрекеттердің бірбағыттылығын анықтайды, жүйе рамкаларында 
тырысу интеграциясын болжайды, ол ақырғы нәтиже өсуіне ертіп әкеледі. Аймақтық 
экономиканы басқаруда синергеттілік өмір жағдайын жақсартуға ұмтылуда аймақ 
халқының саналы бір жаққа бағыталған қызметін білдіреді. Аймақты басқару жүйесі 
синергетикалық әсерді қамтамасыз ететін байланыстарға ие екендігін анықтау маңызды, 
яғни әрбір компонент бөлек әрекеттескенге қарағанда беру жиынтығы жоғарырақ нәтиже 
береді. Жүйенің барлық құрастырушыларын өзара байланыстыратын, дербестік және 
субординацияның, құқықтардың және міндеттердің теңдігін қамсыздандыру үшін жұмыс 
істейтін айқын механизм бар болуы тиісті. 

Мультипликативтілік жүйе жасаушы белгі ретінде жүйе нәтижелілігін көбейтуге 
бағытталған басқарушы әрекеттерді білдіреді. Мысалы, жергілікті басқару және өзін-өзі 
басқару жүйесін реформалауды ойластыру саясаты тұрақты экономикалық өсу шегіне 
жетуге көмектеседі, ол, ақыр соңында, жалпы ұлттық өнімді үлкейтеді, демек, инвестиция 
құралдарын, әлеуметтік бағдарламаны. 

Сонымен, аймақтық проблемалардың зерттеуінде жүйелік талдауды қолдану 
зерттеуші инструментарийын кеңейтеді, реалистілік дәрежесін және өңделетін аймақтық 
экономиканы басқару үлгілерінің барабарлығын жоғарылатады, экономикалық кеңістік 
құруда жаңа мүмкіншіліктер ашады. 
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Резюме 
 В статье рассматриваются некоторые принципы концептуальной основы 

регионального управления. Набор принципов, методов, типов и инструментов 
регионального управления, влияющих на социально-экономические процессы в регионе, 
сложен и разнообразен. Говорят, что использование систематического анализа в 
региональных проблемных исследованиях расширяет возможности исследователя, 
повышает степень реалистичности и адекватности моделей управляемой региональной 
экономики и открывает новые возможности для создания экономического пространства. 

 
Summary 

The article discusses some of the principles of the conceptual basis of regional 
management. The set of principles, methods, types and tools of regional management that affect 
the socio-economic processes in the region is complex and diverse. It is said that the use of 
systematic analysis in regional problem studies expands the capabilities of the researcher, 
increases the degree of realism and adequacy of the models of the managed regional economy 
and opens up new opportunities for creating an economic space. 
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Мақалада қазақ халқынан шыққан тұңғыш кәсіби дипломат, саясаткер, көрнекті 
мемлекет және қоғам қайраткері, реформатор-ағартушы, баспагер журналист және 
ұлт жанашыры Нәзір Төреқұловтың  өмірі мен қызметі жайлы деректер 
қарастырылады.  Нәзір Төреқұловтың  өмірі мен қызметі келер ұрпаққа үлгі-өнеге, ал 
Нәзір аты қазіргі дербес Қазақстан мемлекетімізде қандай да бір ұлықтауға лайық. 
Оның өнегелі мұрасы тек қазақ дипломатиясына ғана емес, келешек сабырлы да салиқалы 
саясатымызға үлкен жол ашары жайлы айтылады. 

Түйін сөздер: қайраткер, ұлы дала, тұлға, тарих, саясат, демократия, дипломат, 
елші.   

 
Өткен ғасырдың басында ұлт үшін өлшеусіз қызмет жасаған алаш қайраткерлерінің 

ішінде Нәзір Төреқұловтың есімі ерекше құрметпен аталады. Ол кісіні ұлтымыздың арасынан 
шыққан тарихи тұлғалардың бірі, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері ретінде тануға тек 
еліміз дербес саясатын жүргізе бастаған соңғы кезде ғана мүмкіндік туды. 

Нәзірдің ата–бабасы Оңтүстік Қазақстан облысының Қандөз ауылының төл баласы. 
Болашақ кеңес дипломаты, мемлекет қайраткері, ғалым   1892 жылы қазан айында Сыр 
бойының Түркістан өңірінде мақта саудасымен айналысатын дәулетті отбасында дүниеге 
келді. Әкесі Төреқұл заң және сауда қызметкері. Анасы Гүлбаһрам – тәжік қызы – аса 
діндар адам болған. Төреқұлдың үш баласының тұңғышы Нәзір, екінші ұлы Әбдіқадыр 
және Фатима атты қызы болды. Балалық, жастық шағын Қоқан қаласында өткеріп, осындағы 
медреседе, орыс–түзем мектебінде оқып, 1913 жылы Қоқан  коммерция училищесінің 
сегізінші класын ойдағыдай аяқтаған Н.Төреқұлов, Мәскеу коммерция институтына оқуға 
түседі. Мұнда экономикалық пәндерді оқып үйренумен қатар, Нәзірдің өзі бала жасынан 
зор қабілеттілігін танытқан шет тілдерді үйренудің жаңа мүмкіндігі туды. Орыс және 
түрік тілдерін жетік біліп, француз бен неміс тілдерінде еркін сөйлей алатын дәрежеге 
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жетті. Мәскеу коммерция институтының З курсынан 1916 жылы өз еркімен Батыс 
майданының «Земсоюз» нұсқаушылығына сұранып, Орта Азия жастарының саяси күресін 
бастаған серкесіне айналды. Өз ғұмырын халық азаттығы жолындағы күреске арнаған Нәзір, 
1917–1920 жылдары үгітшілік, сауат ашу т.б. идеологиялық жұмыстармен айналысып, «Қазақ 
мұңы», «Халық газетасы», «Янги шарқ», газеттеріне редакторлық жасады. Минск маңында 
Қазақстаннан барған жастардан «Еркін дала» атты жасырын ұйым құрады. Ұйымның мақсаты 
шығыс халықтарының ұлт-азаттық қозғалысына көмектесу еді. 

Яғни, Нәзір Төреқұлов XX ғасыр басындағы ұлы өзгерістер кезеңінде тарих 
толқынымен сахнаға шыққан күрескер. Дүниетанымы демократиялық бағытта 
қалыптасқан мемлекет және қоғам қайраткері! Жиырмасыншы жылдары Түркістан 
Республикасының бірінші хатшысы болып сайлануының өзі көп жайтты 
аңғартқандай. Өйткені, ол жылдары Тұрар Рысқұлов, Сұлтанбек Қожанов, Мұстафа 
Шоқай, Мұхамеджан Тынышпаев секілді «сен тұр, мен атайын» дерлік ірі тұлғалар 
Ташкентте шоғырланғанын, Нәзір солардың қалауымен жас Түркістан Республикасы 
бірінші хатшысы болып сайланғанын ескерсек көп мәселеге көз жеткіземіз. Міне, осы бір 
күндерден басталған қайраткерлік жол жалындаған жастық ғұмырын қиып түскен 
сталиндік репрессияга дейін жалғасты. Ол бірде ағартушы, бірде баспагер, енді бірде 
Елші болып бой тастайды. Соның қай–қайсысында да халық қамын жеген қайраткер 
дәрежесінен бірде–бір рет ауытқымай өтті. 

Нәзір Төреқұлов үлкен қаламгер. Жастай жалындап өлең жазған ол 
аласапыран уақытта Торғайға барып «Қазақ мұңы» газетін шығарды. 1916–17 жылдары 
толқыған Торғай күрескерлер шоғырланған төңкерісшіл ойдың бесігі болғаны өздеріңізге 
мәлім. Демек Торғайда демократияшыл ойға рухани тамызық берген, қоғамдық ойдың 
қозғаушысына айналған тұлға — Нәзір Төреқұлов! Ташкентте «Темірқазық» журналын 
ұйымдастырып шығарып тұрды. Қаламы ұшталып, ойы толысқан ол қазақ, өзбек, тәжік 
тілдерінде халықтың көкейкесті мәселелерін қозғап көптеген мақалалар жазып 
жариялады. Бұл орайда Нәзір Төреқұловты отты публицист ретінде танимыз. 

Түркістан түлегі – Нәзір Төреқұлов қазақ әдебиетінің Сәкен Сейфуллиндей, өзбек 
әдебиетінің Чулпондай, Абдолла Қадыридей айтулы тұлғаларымен аяусыз сынасқан, 
тәжіктің Садриддин Айнидей қаламгері кітабына алғысөз жазған, атақты түрколог 
Бартольдтың Түркістан туралы еңбектерін ғылыми саралаған сарабдан сыншы. Нәзір – 
білімдар әдебиет сыншысы болатын. Сыншы кісі кейде ұнай бермейді. Эстетика талабын 
айтқан Нәзір Сәкенмен, кейде Мағжанмен қиғаш келіп қалып жүрді. Кіммен қандай 
қатынаста жүрсе де, Нәзір жеке бас қамын  ойламаған адам, халық қамын жеді, әдебиет 
ағарту мәселесін сөйледі. 

Нәзір Төреқұлов қазақ, өзбек, тәжік тілдерін «ана тілім» деп білген, татар, башқұрт, 
қырғыз, әзірбайжан тілдерінде оқыған, ағылшын тілін білген, аз уақытта араб тілін 
игерген — полиглот азамат, игерген білімін іске жаратқан үлкен оқымысты ғалым.   

1926 жылдың наурызында Бакуде өткен І Бүкілодақтық түркітанушылар съезінде 
түркі тілдес халықтар бірі екіншісімен тілдескенде өзара тез түсінісіп, бауырлас халықтар 
екендігін сезіне білулері үшін ортақ жазба қарпі қажеттігі алғаш рет көтерілген болатын. 

Бұл съездің жұмысына 131 түркітанушы ғалым, мұғалім, жоғары оқу орындарының 
оқытушылары, мемлекет және қоғам қайраткерлері, т.с.с. қатысқан болатын. Олардың 
арасында 5 қазақ – Ахмет Байтұрсынов, Нәзір Төреқұлов, Біләл Сүлеев, Елдес Омаров 
және Бай-Сейдули Азиз болды. 

Осы съезде түркі тілдес халықтардың жазбасын араб әліппесі негізінде жасақтауды 
жақтап сөйлеген кейбір ұлт өкілдерінің пікірлерін сынап,  түркі тілдес халықтардың 
барлығының бір қаріпті – латын қарпін қабылдауын негіздеп сойлегендердің бірі Нәзір 
Төреқұлов болды. Яғни, оның сөйлеген  сөзі: «...Ең алдымен түрктанушылар съезінің 
бүкіл түркі дүниесі үшін ерекше прогресті революциялық факт болғанын қадай айтқым 
келеді, мұны мына мағынада түсіну керек: бұл съезде ескі араб жазуын қолдайтын бір де 
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бір үн шықпады, демек ескі араб сауатының күні өткені, арамызда біржола кеткені деп 
түсіну керек. 

...Бәсекеге түскені тек екі әліпби, бұл – реформаланған жаңа араб әліпбиі және 
латын әліпбиі... Ұлттық рухқа, барлық талапқа сай, «тарихи тамырлы» әліпби  –  Құран 
жазуы емес, латыншаға негізделген, жаңа жазуды ең заманауи, мәдени және техникалық 
негізде жасауға мүмкіндік беретін жаңа  әліпбиі».  Яғни ол, латын әліпбиін қолдады. 
Қазақ, өзбек, тәжік тілдерінде оқулық жазды. Өмірінің соңында түрік тілдерін 
салыстыра Морфологиялық зерттеу жүргізді. «Түрік халықтары кіндік баспасы» бас 
редакторы кезінде 12 тілде кітаптар ұйымдастырып, басып шығарып отырды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан–2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан Халқына арнаған Жолдауында: «Біз 2025 жылдан 
бастап әліпбиімізді латын  қарпіне, әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып 
шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. 
Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл әлеммен 
бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең 
бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп атап өтті. Қазіргі таңда бұл 
мәселе қоғам тарапынан қызу қолдауға ие болуда. Осы мәселе бойынша ғалымдар, 
тілшілер, саясаткерлер, қарапайым халық арасында қызу пікірталастар жүріп жатыр. 

Н.Төреқұлов  тіл, өнер–білім жөніндегі өз  толғауын  келесі тұрғыда айтып өтті: 
1. Тіл деген кабинетте жасалмайды. Қазақ секілді езілген ұлттың тілі үкімет 

кеңсесіне кіріп, күн сайын жұмсауда болса ғана белі, буыны қатаяды. Қазақ тілінің кеңсеге 
емін–еркін кіріп–шығуы одан арадағы «тілмаштарды» қуып шығарар еді. 

2. Елдің елдігі, теңдігі өнер–білімге байлаулы. Сондықтан ел бастайтын сауатты 
оқығандарды көптеп шығару, дайындау керек. 

3. Орталық үкіметтің жарлықтарын әрбір ұлттық топтардың тұрмыс 
ерекшеліктеріне лайықтауға әсер етеміз. Бұл ұлттық бөлімдерді (қазақ, өзбек, түркімен) 
ашу кезінде біз осындай мақсатты алға тартқан едік. 

4. Алдымен айтып алайық, патша үкіметі Ресейде орыстан басқа ұлт бар деп 
білмейтін, білгісі де келмейтін еді. Патшаның мақсаты мынау: бұратаналардың біржолата 
тұқымын құрту, болмаса орыс қылып жіберу. 

5. Бізге алдымен жаңа мектеп керек деген пікірді тарату жолында алысуға, 
әдебиеттің жоқтығы секілді бөгеттермен арпалысуға тура келіп отыр. 

6. Көп шетел сөздері, терминдер қазақ тіліне қазақ тұмағын кимей кіріп барады. 
Басқаның сөзін бұзбай айтамын деп тіліңді бұрап жүргенде, өз тіліңнен айырылып 
қаларсың. 

Нәзір Төреқұлов Қазақстандагы алғашқы баспагерлердің бірі. Ұлт 
республикасында баспа ісін ұйымдастырушы болған ол Мөскеуде 1922–28 жылдары 
«Күншығыс халықтары Орталық баспасында» бас редактор болып істеді. Халық даналығы 
дерлік түркі халықтары мақал–мәтелдері, жұмбақтарын кітап етіп бастырды. Қазақ Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев,  өзбек Абдолла Аблани, башқұрт 
Вилданов секілді түркі халықтары ардақтыларын шығармашылық іске тартты. Міне 
осындай білімді зиялыларды кітап  шығару ісіне қатыстыру арқылы Н.Төреқұлов Шығыс 
баспасының жұмысын жандандырып жіберді, ұлт тілдерінде жазатын қаншама жазушы, 
ғалымдардың елге танылуына жәрдемдесті. Нәзірдің бұл әрекеті ұлт саясатын тар 
мағынада формальды түрде  жүргізіп отырған кеңес үкіметінің басшыларына ұнаған жоқ.  

1918 жылы РКП (б) қатарына өтіп, Қоқан автономиясын құлатуға қатысқан. Қоқан 
Ревком председателінің орынбасары және хатшысы болды. Ферғана облревкомының және 
Түркістан Республикасы Орталық Атқару Комитетінің төрағасы болды. Нәзір Төреқұлов 
Түркістан Республикасы Орталық атқару Комитетінің төрағасы ретінде Қырғыз 
Республикасының этнографикалық құрылымына және тұрмыстық ерекшіліктеріне сәйкес 
болып келетін Красноводск уезінің Маңғышлақ уезі мен №4 және №5 Адай болыстықтарын 
Қырғыз  (Қазақ) Советтік Социалистік Автономиялы Республикасына беру жөнінде 1920 
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жылы 16 қазанда №341 Декретіне қол қойған болатын. Міне осы Түркістан Республикасы 
Орталық Атқару Комитетінің қаулысы бойынша Маңғыстау түбегінің елімізге берілуі Нәзір 
Төреқұловтың  жемісті еңбегінің нәтижесі екенін көреміз.  

1920 жылы Түркістан КП Уақытша орталық комитетінің мүшесі және оның Атқару 
бюросының жауапты секретары қызметін атқарды. 1922 ж. Түркістан Республикасының Оқу–
ағарту комиссары болып сайланды. 

1922 жылдың қыркүйегінен КСРО ОАК жанындағы Орталық баспаның басқарма 
бастығы, сонымен бірге Москваның жоғары оқу орындарында шығыс тілдерінен сабақ береді, 
ғылыми еңбектер жазды. Оның «Бұхара Советтік Халық Республикасы», «Қоқан 
автономиясы», «Ферғана мәселесі» деген тарихи шығармалары бар. Өзбек мектебі үшін 
алғашқы оқулықтар жазды. 1923 жылы «Темірқазық» журналын шығара бастады. Журнал 
қазақ әдебиетіндегі кенжелеп қалған сын мәселесіне көңіл аудара бастады. «Нәзір жолдастың 
сыны қазақ әдебиетіндегі алғашқы сын деп айтуға болады». (С.Мұқанов. «Қызыл Қазақстан». 
№ 16, 1923 ж). 

Көп    ұлтты    Түркістан    Республикасының    саяси    тынысында Нәзір   Төреқұлов   
партиялық   және   мемлекеттік   жоғары   билік тұтқаларын    ұстаған.     Жергілікті     ұлт    
өкілдерінің    алғашқылары қатарында    Түркістан     компартиясы     Орталық     Комитетінің     
бірінші хатшылығына сайланған. Одан кейін де Түркістан Республикасы Орталық Атқару    
комитетін     (ЦИК),     Оқу-ағарту   халық    комиссариатын    басқарды.       Түркістан 
майданы революциялық әскери кеңесіне мүше болды. Сондай-ақ партия тарихы 
институтын өз қолымен ұйымдастырып, оның органы «Түркістанның қызыл жылнамасы» 
журналын аяғынан қаз бастырып тұргызып жіберді. Сауаттылығы төмен елде қоғам құрып, 
мемлекеттік құрылысты енгізудің қиыншылығын түсінген Т.Рысқұлов, С.Қожанов, 
М.Тынышбаев, Х.Досмұхамедовтар оқу–ағарту ісіне аса мән беріп, Ташкентте тұңғыш қазақ 
жоғары оқу орнын ашты, бұл істің басында Нәзір Төреқұлов болды. Ірі лауазымды қызметтер 
атқара жүріп, саяси ғана емес мәдени шаралар бойынша да оң шешімдер қабылдаған. 
Адамзаттық құндылықтарды игеруді қадір тұтуды өз ұлтының дәстүрімен ұштастырған. 

Н.Төреқұловтың оқу–ағарту саласындағы атқарған жұмыстары, айтқан 
сөздері, жазған мақалалары бүгінгі күнге дейін күн тәртібінен түспей келеді. Кезінде ол 
елді сауаттандыруға баса назар аударып, бірінші кезекте жергілікті ұлттық  мамандарды 
даярлауға ерекше мән берген еді. Осы ұлттық мамандар арқылы ұлттық мектептер ашуға, 
әр ұлттың өз тілінде білім алуына баса назар аударды. 

Түркістаннан тысқары кеткен соң Нәзір Мәскеудегі КСРО халықтарының Орталық 
баспасын басқарды, ғылыми–педагогикалық жұмысқа араласты. КСРО Ғылыми 
академиясы түркология секторын басқарып, ғылымға біржолата ден қояды.  

Н.Төреқұлов 1922–1926 жылдары Мәскеуге шақырылып, КСРО халықтарының 
Орталық баспасын басқарды, ғылыми–педагогикалық жұмысқа араласқан. Шығыс 
еңбекшілерінің Коммунистік университетінде (КУТВ) дәріс оқып, біраз уақыт осы оқу 
орнында проректорлық қызмет атқарған. Осы жылдары Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев сияқты ақыл–ой алыптары, "алашордашылдарды" 
қамқорлығына алып, қолдау көрсеткені үшін ұлтшыл атанды. Осылайша, өкінішке орай, 1937 
жылы нақақтан жала жабылып атылған. 

Өзінің қысқа өмірін Нәзір Төреқұлов толығымен ұлтына, оның болашағына арнады. 
Сол бір аласапыран заманда Кеңес Үкіметінің басшылық қызметтерін атқарды. Соның ішінде 
Түркістан Орталық атқару комитетінің төрағасы ретінде халқымыздың жағдайын, әл–ауқатын 
жақсарту, олардың рухани мәдениетән арттыру, мәдениет, білім ошақтарын көбейту, 
жастарды тәрбиелеудегі еңбегі ұшан теңіз. Ол тек қана қазақ халқы емес, бүкіл түрік тілдес 
халықтардың мақтанышына айналды. Өмір жолының қай кезеңінде болсын, халықтармен 
етене араласып, оларды мәдениетке, әдебиетке баулы. Өзі шығарып отырған газет, журналдар 
беттерінбегі жарияланған мақалалары езілген халықтарды жігерлендіріп, бойларына күш–қуат 
берумен болды.  
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Түркістан Орталық комитетінің төрағасы болып жүріп жерді пайдалану жөніндегі 
шығарған қаулы – қарарлары бүгінгі күнге дейін өз маңызын жойған емес. Әсіресе, жеке 
қожалықтар құру жөніндегі ойлары бүгінгі нарық заманында іске асуда. 

1927 жылы Нәзір Төреқұлов БКП(б) ОК–нің және КСРО Сыртқы істер халық 
комиссариатының резервіне алынады. Яғни, Сыртқы істернаркомы тәжірибесі мол, біліміді 
адам ретінде оны осы іске лайықты деп тапты. Сол жылдары  Нәзір Төреқұловтың 
кандидатурасын жақтаған КСРО Сыртқы істер халық комиссариаты Сталиннің атына ресми 
хат жолдайды. Сталин Оны осы орынға лайықты деп тауып, келісімін береді. 1927 жылдың 24 
қарашасындағы Саяси бюроның мәжілісінде (№137 хаттама) жолдас Н.Төреқұловты Хиджаз, 
Неджд және біріктірілген аймақтарға елші етіп жіберу жөнінде шешім қабылданады.  

1928 жылы небәрі 36 жасында ол Хиджаздағы (Сауд Аравиясы)  КСРО–ның өкілетті 
уәкілі болып тағайындалады. Ол кезде мұндай жауапты қызметке жас адамның тағайындалуы 
дипломотиялық тәжірибеде өте сирек кездесетін жайт. Араға екі жыл салып, Нәзір Төреқұлов 
КСРО–дағы тұңғыш қазақ елшісі атанды. Жаңадан іргесі қаланып, әлемді тек мұнайымен ғана 
емес, рухани байлығымен аузына қаратқан Сауд Аравиясына КСРО–ның елшісі болу 
әншейінгі кезекті қызмет емес еді. Бұл елге елші таңдаудың өзі үлкен саясаттың жемісі 
болатын. Тағайындау алдында мұсылмандығы, қабілеті, білім дәрежесі, қазақ халқының өкілі 
екендігі бәрі–бәрі ескерілген. Оның үстіне Түркістан Автономиясында оқып, білім алғаны, 
қызмет істегені еске алынды. Осылай ол алып империяның өкілі ретінде шетелде 8 жыл бойы 
қайраткерлік көрсетті.  

Н.Төреқұловтың есімі тұңғыш қазақ елшілерінің бірі ретінде Қазақстан 
дипломатиясында мәңгілікке жазылған. Халқымыздың «Елдестірмек – елшіден, жауластырмақ  
–  жаушыдан» деген қанатты сөзіне сай, Н.Төреқұлов Кеңестер Одағының Таяу Шығыстағы 
саясатын ілгерілету үшін маңызды ел болған Сауд Аравиясымен дипломатиялық қарым–
қатынастарының бастау –бұлағында тұрып, өзінің миссиясын жоғары деңгейде атқарғаны 
белгілі.  

Өзінің жоғары білімділігі мен біліктілігіне қоса, шығыстың діні мен тілін түсініп, терең 
құрметтеген Н.Төреқұлов шығыс адамына тән мәмілегерлік талантын толық ашып көрсете 
алды. Сауд Аравиясы Королінің отбасына ықпал етудегі Ұлыбритания өкілі мен Кеңестер 
Одағының өкілі арасындағы бәсеке біздің  қандасымыздың үлесіне шешулі оның  табиғи 
мәмілегерлік қасиеттерін, қажырлы еңбегін көрсетеді.  

Қазір бір жарым миллиардқа жеткен мұсылмандар ол кезде сан жағынан аз болып, 
Мекке мен Мединеге қажылыққа барғандар арқылы құн санап молайып, әсіресе білім мен 
ғылымның шыңына шыққандардың ислам дінін қабылдауы арқасында абыройы артуының 
арғы бастауында қазақ азаматы Нәзірдің пәрменді  қайраткерлігі  жатқанын әркім біле 
бермейді.  Мемлекет пен мемлекеттің жақындасуы, қолайлы      сәтке      ғана      емес,      соны 
ыңғайластыра білетін елшіге байланысты. 

Сауда-саттық, шаруашылық саласында жасаған ұланғайыр қызметімен қатар,  Король 
отбасымен жақын араласып игілікті көп істер атқарады, Король Әбдел Әзиз әл–Саудтың 
мұрагері Ханзада Фейсалдың КСРО–ға 10 күн бойы сапар шегуін ұйымдастыруы да елшілік 
қызметіндегі үлкен табысы, айрықша қайраткерлігі еді. Оның терең білімі мен кәсіби 
дағдысына, адами болмысына тәнті болған король мен оның отбасы оған ерекше құрмет 
көрсетті. Ауғанстан, Түркия, Иран, Ирак, Сирия, Иордания елшілерімен де араласып, достық 
қарым–қатынас орнатуға мүмкіндік туғызуы, сол кезде елшілікке қазіргідей жағдай 
туғызылмағанын ескерсек, адам сенбейтін ерлік еді. 

Н.Төреқұловтың еңбекқорлығы, батыл ойы, жергілікті шейхтермен қатар 
«антагонистердің» – Англиядан, басқа да Батыс Еуропа елдерінен келген дипломаттардың 
тілін тапқан шеберлігі қайран қалдырады. Өкілетті өкіл корольмен, оның ұлдарымен де 
етене жақындасады. Ең ауыр тапсырманың өзін орындауға дайын тұру, туындайтын 
мәселелерді шын мәнінде мемлекеттік тұрғыдан шешуге ұмтылу Н.Төреқұловты кеңестік 
«алғашқы толқын» дипломаттары арасындағы жарқын тұлғаның бірі деуге толық негіз 
береді.  
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Н.Төреқұловтың Сауд Аравиясындағы сегіз жылға созылған дипломатиялық 
қызметі бірнеше ғасырлық тәжірибесі бар Ресейдің дипломатиясында да жоғары 
бағаланып отырғаны қуанышты. Сонымен қатар оның елшілік таланты мен күш–жігері 
Сауд Аравиясы тарапынан да өте жоғары бағаға ие болғаны аян. 

Еуропалық білім алған, шығыс мәдениеті мен мәнерін бойына дарытып өскен, 
жергілікті салт–дәстүрлерді  сыйлап, өзі мұсылмандықты ұстануы елші Н.Төреқұловтың 
дипломатиялық корпус арасында шоқтығы биік болуына өз ықпалын тигізді.   

Сонымен, Н.Төреқұловтың КСРО дипломатиясы мен саяси тарихындағы алар      
орны ерекше екендігіне ешкім шүбә келтірмес. Бірақ, осыншама еңбек    атқаруына     
қарамастан,     Алаштың     абзал     арыстары С.Қожанов, Т.Рысқұлов, С.Сейфуллин 
сияқты Н.Төреқұлов та кеңес үкіметінің солақай саясатының құрбаны болды. Бір 
айырмашылығы, Н. Төреқұлов      дербес     мемлекет      құруды      армандаған      алаш  
ордалықтардың    құрамында болғаны үшін емес, мұсылман елдер  өкілдерімен тығыз 
байланыста болғаны және мұсылмандьқ дінді сақтап қалуды үгіттегені  үшін кеңестік 
жендеттердің қолдарынан мерт болды. Бірақ, кеш болса да 1958 жылы толығымен ақталды. 

Халқына қалтқысыз қызмет етіп, соңына өшпейтін мол мұра қалдырған алаштың 
адал перзенті, мемлекет және қоғам қайраткері  Н.Төреқұлов жұлдызы жыл өткен 
сайын нұрланып, жарқырай бермек. Оның өнегелі мұрасы тек қазақ дипломатиясына ғана 
емес, келешек сабырлы да салиқалы саясатымызға үлкен жол ашары анық. Ұлт рухын 
ұлықтаған халқымыздың осындай тұғыры биік асыл ұлы дала тұлғасын кейінгі ұрпақ 
жадында мәңгі сақтағаны абзал.  
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Резюме 

    В статье рассматриваются жизнь и деятельность первого профессионального 
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дипломата из казахского народа, политика, видного государственного и общественного 
деятеля, реформатора-просветителя, журналиста-издателя и сына нации Назира 
Торекулова. Жизнь и деятельность господина Торекулова служат примером для будущих 
поколений, и его имя для  современного Казахстана достойно любого рода. Также 
предлагается о его великом наследии не только в казахской дипломатии, но и о 
прекрасном пути к нашей политике. 

  
Summary 

 The article discusses the life and work of the first professional diplomat from the Kazakh 
people, a politician, a prominent state and public figure, a reformer, enlightener, journalist-
publisher and son of the nation Nazir Torekulov. The life and activities of Mr. Torekulov serve 
as an example for future generations, and his name for modern Kazakhstan is worthy of any 
kind. It also proposes his great legacy not only in Kazakh diplomacy, but also on the beautiful 
way to our politics. 

 
 

НЕОИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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В статье рассматривается о неоисламских движениях в Республике Казахстан. 
Объективная оценка религиозной ситуации в Республике Казахстан затруднена, что 
объясняется достаточно вескими причинами. Во-первых, государство, хотя 
законодательно и отделила себя от религиозных объединений, не проводит четкой и 
ясной политики в религиозной сфере. Во-вторых, реальная оценка уровня религиозности 
затруднена в силу того, что согласно закону Республики Казахстан «О свободе 
вероисповедания и религиозных объединениях», верующие вправе не предоставлять 
данные о своей религиозной принадлежности.  

Ключевые слова: религиозная ситуация, неоисламские движения, свобода 
вероисповедания, угроза экстремизма, национальная безопасность.  

 
Конец 80-начала 90-х годов XX века занимает особое место в истории 

постсоветских республик Центральной Азии. Он известен в истории как «переходный 
этап», характер этого времени ознаменовался не только серьезными политическими 
событиями, но и глубокими социальными сдвигами и идейными трансформациями. 

Кризисные явления 90-х гг. повлекли за собой появление и формирование на 
территории Казахстана новых религиозных организаций и движений. В условиях 
отсутствия общенациональной, воспринимаемой и поддерживаемой населением 
идеологии, низкого образовательного уровня среди священнослужителей различного рода 
миссионеры активно проводили воспитательную и идеологическую работу среди 
населения, особенно среди молодежи. В республике с начала 90-х гг. активно отмечался 
рост численности сторонников нетрадиционных религий и движений, проповедующих 
религиозно-мистические и реакционные учения. Возникшие и действовавшие в 
Казахстане религиозные организации были весьма разнородными по характеру, структуре 
и идейным принципам [1].      

Опасность распространяемого нетрадиционными исламскими течениями учения 
т.н. «чистого ислама» в казахстанской среде заключается в том, что большинство 
населения, имея слабое представление о традиционном для Казахстана исламе, 
подразумевают под «возрождением» веры принятие ислама в его первоначальном виде, в 
т.н. кораническом исламе времен пророка Мухаммеда. Распространители данной версии 
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ислама в лице, прежде всего, различных радикальных религиозных организаций 
небезосновательно полагают, что, играя на религиозных чувствах, акцентируя внимание 
людей на разнице между местным («неправильным») и кораническом исламом времен 
пророка Мухаммеда, можно легко направить деятельность населения на достижение 
поставленных политических целей – создание исламского государства. Данное 
сообщество наших граждан становится не просто отчужденным от остального общества, 
но и социально опасным, учитывая изначально известную антигосударственную, 
антисоциальную направленность деятельности данных организаций.  

Одной из первых подобных организаций, которая начала вести свою активную 
пропаганду в регионе, в том числе и в РК была партия Хизб-ут-Тахрир. В своих работах 
религиозного содержания авторы делают больше ссылки на собственные умозаключения 
и обоснования «разума», чем на основы религии и доказательства Корана и Сунны. Что 
уже, по сути противоречит принципам вероучения и фикха [2]. Изучение экспертами 
имеющейся учебно-методической и пропагандистской литературы партии Хизб-ут-Тахрир 
показало ее экстремистский характер. Деятельность религиозной партии Хизб-ут-Тахрир в 
Казахстане начала проявляться еще в 1990 годы в южных областях республики. С конца 
1990-х гг. вплоть до 2004 г., согласно данным МВД, она продолжала действовать в юге 
страны. Начиная с 2005 г. деятельность его адептов начала распространяться по всей 
республике. Основными методами работы данной партии было распространение листовок, 
книг и брошюр религиозного содержания, видео- и аудиокассет экстремистского 
содержания.  

Большинство членов партии Хизб-ут-Тахрир было привлечено к уголовной и 
административной ответственности за хранение и распространение листовок, книг и 
брошюр названной партии. В связи с участившимися арестами, рядовых ее членов и 
пристального внимания со стороны правоохранительных органов, в настоящее время 
деятельность Хизб-ут-Тахрир имеет имплицитный скрытный характер. Строгая 
дисциплина, беспрекословное подчинение младших старшим и простых членов – лидерам, 
сплоченность и взаимопомощь, в особенности ярко выраженная антигосударственная 
направленность делают Хизб-ут-Тахрир весьма опасной для дестабилизации ситуации как 
в Казахстане, так Центральной Азии [3]. Другая религиозная миссионерская организация 
«Таблиги Жамаат» появилась в конце 1990-х гг.  

В Казахстане члены этой организации базировались практически исключительно в 
мечетях и исламских центрах спонсируемых пакистанскими религиозными 
организациями. Это миссионерское направление, которое видит развитие ислама через 
«дауат» (призыв) к исламу, доведение основ ислама от дома к дому. При этом у «Таблиги 
Жамаат» отсутствует четкая организационная структура, его представители избегают 
всяческих контактов с прессой – так же, как и сами они ничего не публикуют ни о сфере 
своей деятельности, ни о членстве или финансах организации.  

Наряду с распространением движений нетрадициционных исламских течений 
суннитской направленности, в Казахстане в 90 гг. активизируется деятельность суфийских 
общин. Наиболее известными, из которых являются суфийская группа «Исматуллах-
максум». О деятельности данной группы стала известно из сообщений казахстанской 
прессы, когда ее лидер был выдворен за пределы республики в связи с не регистрацией в 
ДУМК. Параллельно шло распространение других суфийских групп, таких как 
«Сулейменши», «Хазрат Ибрахим», «Нурджулар» и других разнообразные по структуре, 
по целям и методам достижения. Основным местом базирования данных групп является 
южные регионы республики.  

Рассмотрение динамики событий и хода развития нетрадиционных течений 
позволяет условно выделить три этапа распространения: 1990-1996 гг. – период начала 
проникновения и деятельности данных движений в Казахстане и их распространение. При 
этом первоначально силовые структуры еще не предпринимали никаких действий по 
противодействию; 1997-1998 гг. период относительной стабильности и роста 
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приверженцев нетрадиционных течений. В этот период происходит активное 
распространение псевдоисламских учений среди населения; 1999-начало 2007 гг. – спад 
активности вследствие усиления действии со стороны государственных органов; 
Приведенная периодизация не является абсолютной, так у каждого из течений имеют свои 
временные отличия и специфические особенности развития. Основным направлением 
государственных органов по противодействию и борьбе со сторонниками 
нетрадиционных исламских течений явились уголовные преследования и наказания в виде 
длительного отбывания срока в местах лишения свободы. Как свидетельствует мировая 
практика, подобная методика имеет как положительные моменты, так и отрицательные. 
 Объективная оценка религиозной ситуации в Республике Казахстан затруднена, что 
объясняется достаточно вескими причинами. Во-первых, государство, хотя 
законодательно и отделила себя от религиозных объединений, не проводит четкой и ясной 
политики в религиозной сфере. Имеет место государственная поддержка отдельных 
конфессий, аттакже вмешательство государственных органов в деятельность религиозных 
объединений. Наряду с этим, государство необладает теми знаниями о реальном 
положении в религиозной области, какими оно располагало до 1991 года. 
Подтверждением тому является отсутствие единых данных по количеству конфессий в 
Казахстане, по числу религиозных объединений и культовых зданий и т. д. Во-вторых, 
реальная оценка уровня религиозности затруднена в силу того, что согласно закону 
Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», 
верующие вправе не предоставлять данные о своей религиозной принадлежности.   

В-третьих, не поддается строгому контролю финансовое, организационное, 
педагогическое, пропагандистское и иные формы влияния на религиозную ситуацию 
извне. В-четвертых, целый ряд новых для Казахстана религиозных течений, около 
религиозных направлений и духовных школ не регистрируются в качестве религиозных, 
предпочитая функционировать как учебные центры, группы оздоровления, коммерческие 
организации. Подобная тактика крайне затрудняет учет влияния таких объединений на 
общую религиозную ситуацию в Республике Казахстан. Какими бы далекими от 
достоверных не были количественные данные, характеризующие религиозную ситуацию в 
Республике Казахстан, их следует, все же, привести. За год число религиозных 
формирований увеличилось на 189 и составляет на 1 июля 2010 года 4362 объединений и 
малочисленных групп, представляющих свыше 40 конфессий и деноминаций. Число 
религиозных объединений, зарегистрированных в качестве юридических лиц и филиалов, 
составляет 3656. В распоряжении верующих находится 3235 культовых сооружений.  

Характерной чертой в деятельности религиозных объединений в последние годы 
стал заметный рост объемов изданий по религиозной тематике: печатаются 
периодические издания (журналы, газеты), а также листовки, буклеты. Активизация в 
сфере печатной пропаганды затронула буквально все конфессии. Если раньше печатной 
агитацией и просвещением занимались так называемые нетрадиционные и подпольные 
конфессии и деноманиции, то сейчас ислам и православие также наращивают количество 
наименований своей периодики и ее тиражи. Заметно возросло число учебных заведений, 
готовящих священнослужителей для разных конфессий [4]. Функционирует Исламский 
университет, несколько десятков медресе, епархиальное духовное училище; практически 
каждая большая деноминация имеет свое образовательное заведение. Ведется обучение и 
за границей. Открыты постоянно действующие курсы при крупных мечетях (для 
желающих получить начальное духовное образование), действуют церковно-приходские 
школы. Социально значимой является благотворительная деятельность, которой в 
Казахстане занимаются практически все конфессии и деноминации, помимо прочего 
рассматривающие эту деятельность как форму миссионерства.  

Казахстан во все времена являлся религиозной «провинцией». Таков он и сейчас. 
Создание ДУМК позволило иметь свое «управление», но духовные центры ислама по-
прежнему расположены за границей. То же и с православием: все три епархии 
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(Астанинско-Алматинская, Чимкентская и Уральская) принадлежат ведению Московской 
Патриархии. Сказанное относится абсолютно ко всем конфессиям и деноминациям, 
существующим в Казахстане. Положения религиозной «провинции» имеет свои 
положительные моменты, заключающиеся в том, что ислам и православие, как две 
доминирующие конфессии в Казахстане, вынуждены не только соотноситься со своими 
духовными центрами, но и считаться с общественно-историческими религиями своего 
существования. Эти обстоятельства делают и ислам и православие более терпимыми, 
более лояльными, менее склонными к фундаментализму, в сравнении с теми формами, 
какие они зачастую принимают в странах, являющихся их духовными центрами.  

Несколько иначе дело обстоит с «нетрадиционными» конфессиями, которые как бы 
не имеют своей «духовной родины», повсюду практически единообразны, что, в конечном 
счете, делает их более цельными и даже «агрессивными». Следует отметить, что в 
буквальном понимании понятия «традиционный» ни одна из конфессий не является 
традиционной для Казахстана, все они возникли вне республики. Но по времени 
существования на территории Казахстана к традиционным можно отнести ислам, 
христианство, буддизм, иудаизм.        
 Ряд из представленных на сегодня в Казахстане конфессий и деноминаций пришли 
в Республику Казахстан недавно и в этом смысле могут быть отнесены к 
«нетрадиционным» для страны. В годы независимости религии сыграли в Казахстане 
этноконсолидирующую роль, особенно это касается ислама, который выступил формой 
этнокультурной самоидентификации казахского народа. Уже на этом уровне были 
заложены возможности политизации религии в Республике Казахстан, соотнесение 
различных конфессий с разными этносами, что противоречит интернациональной 
сущности большинства крупных конфессий. Можно указать ряд тенденций в религиозной 
сфере в Республике Казахстан. Большой процент незарегистрированных мусульманских 
объединений говорит либо о несогласии части мусульман Казахстана со стратегией и 
тактикой ДУМК, либо о наличии в этих объединениях элементов так называемого 
ваххабизма, фундаментализма и склонности к политическому разрешению религиозных 
проблем, либо том и другом вместе. Тенденция политизации ислама в Казахстане 
представляет определенную опасность. Ведется активное миссионерская деятельность 
представителями ряда мусульманских стран (Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан, 
Турция). Чаще всего эти миссии слабо связаны или не связаны со всем с ДУМК, что не 
позволяет оценить характер проведений, меру воздействия на население и даже 
количество приглашаемых на учебу в зарубежные духовные учебные заведения.  

Неоднозначно по своим последствиям попытка «очистить» ислам в Казахстане от 
«народных» и «языческих» наслоений и приблизить его к чистому, классическому 
варианту, взяв за образец Саудовскую Аравию и иные страны. Вместе с «очищенным» 
исламом могут прийти и его политические претензии на власть и отправление правосудия. 
Если же говорить о религиозной ситуации в целом, то еще одной тенденцией является 
нарастание влияния т.н. нетрадиционных конфессий и деноминаций. Здесь играет роль 
миссионерская активность, деньги, игра на религиозной демократичности, отсутствие у 
государства и населения опыта и информации об отдаленных целях подобных 
объединений и последствиях их деятельности. Заключая характеристику религиозной 
ситуации в Республике Казахстан, необходимо подчеркнуть, что эта ситуация напрямую 
связана и определяется общим социально-политическим и экономическим положением 
Республики Казахстан. Целый ряд настораживающих тенденций в религиозной области 
исчезнет со стабилизацией экономики и демократизацией страны. И, напротив, ухудшение 
в этой общей сфере с очевидностью будет способствовать нарастанию 
межконфессиональной напряженности, радикализации и росту религиозного экстремизма 
[5].     

Сегодня в Казахстане, с учетом сложной международной ситуации, риска 
осуществления террористических акций на территории нашей страны, масштабов 
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распространения радикальной идеологии в регионе Центральной Азии необходимо 
осуществление комплексной программы превентивного противодействия данным угрозам 
современности. Опыт наших соседей свидетельствует, опираясь лишь на 
административные методы, решить еене просто невозможно, но и опасно.  

В противодействии этому явлению должны участвовать не только силовые 
ведомства, но и другие государственные органы, общественные и религиозные 
объединения, средства массовой информации. Учитывая, что зона нестабильности 
подошла вплотную к границам Казахстана, существует настоятельная необходимость 
усиления профилактики угрозы религиозно-политического экстремизма. В целом, 
учитывая перспективы усиления исламского фактора на общественно-политические 
процессы в странах региона, в том числе и посредством радикального ислама, Казахстану 
уже сегодня в целях эффективного обеспечения национальной безопасности, важно 
учитывать необходимость повышения эффективности механизмов противодействия 
угрозе религиозно-политического экстремизма, особенно в рамках построения грамотной 
религиозной политики.     

Обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан в контексте 
угрозы распространения религиозно-политического экстремизма должно стать 
важнейшим компонентом государственной политики. Диссертантом был предложен ряд 
практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности механизмов 
обеспечения национальной безопасности Казахстана:       

Одним из наиболее эффективных способов снижения проблемы исламского 
религиозно-политического экстремизма является воспитательная религиозно-
просветительская политика среди населения. Государственная религиозная политика 
должна стать краеугольным камнем в стратегии Казахстана в отношении различных 
религиозно-политических экстремистских организаций. В этом русле среди населения 
стоит вести активную разъяснительную работу по теме ислама, экстремизма в исламе, 
вреде идеи т.н. «чистого ислама», несостоятельности идеи строительства «исламского 
государства» и т. д. 

В целом, только путем повышения эффективности механизмов обеспечения 
национальной безопасности Республики Казахстан в контексте угрозы религиозно-
политического экстремизма возможно осуществление стабильного развития 
казахстанского общества. 
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Түйін  

Мақалада Қазақстан Республикасындағы нео-исламдық ағымдар туралы айтылады. 
Дәлелді себептерге байланысты Қазақстан Республикасындағы діни ахуалға объективті 
баға беру қиын. Біріншіден, мемлекет өзін діни бірлестіктерден заңды түрде бөлгенімен, 
діни салада нақты және нақты саясат жүргізбейді. Екіншіден, «Діни сенім бостандығы 
және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, дінге 
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сенушілердің өздерінің діни көзқарастары туралы мәлімет бермеуге құқығы 
болғандықтан, діндарлық деңгейін нақты бағалау қиын. 

 
Summary 

The article discusses neo-Islamic movements in the Republic of Kazakhstan. An 
objective assessment of the religious situation in the Republic of Kazakhstan is difficult, due to 
fairly good reasons. Firstly, the state, although it has legally separated itself from religious 
associations, does not pursue a clear and precise policy in the religious sphere. Secondly, a real 
assessment of the level of religiosity is difficult due to the fact that, according to the Law of the 
Republic of Kazakhstan “On Freedom of Religion and Religious Associations,” believers have 
the right not to provide data on their religious affiliation. 

 
 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАФИЗЫ КИРБАЕВОЙ 
 

Жапаркулова К., 
Племянница Н.Кирбаевой, 

 заслуженный деятель науки  
 
В статье рассматривается о жизни и деятельности Нафизы Кирбаевой. Н. 

Кирбаева является первой женщиной-казашкой – водителем трамвая, ветераном ВОВ – 
тружеником тыла, Ветераном Труда, а также автор учитывает многолетнюю 
безупречную, безаварийную работу, добросовестный труд, преданное отношение к 
работе, активное участие в общественной жизни граждан, становлении и развитии 
родного трамвайного депо. 

Ключевые слова: Н.Кирбаева, жизнь, деятельность, водитель трамвая, Ветеран 
Труда, личность.  

 
Хочется рассказать вам о Нафизе Кирбаевой, о ее безграничной любви к нашей 

Алма-Ате, наверно вам будет интересно узнать о личности, которая внесла весомый вклад 
в жизнь города.      

 
Кирбаева (девичья фамилия Абдыкасымова) Нафиза Абдыкасымовна родилась 02 

января 1923 года в с. Амангельды Джамбулского района Алма-Атинской области в семье 
простых сельских тружеников. Отец Абдыкасым занимался животноводством, мать 
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Шайбуби была занята домашним бытом и воспитанием пятерых детей. Нафиза была 
вторым ребенком в семье после старшей сестры Нагизы, которая была выдана замуж в 
очень юном возрасте за киргизского взрослого парня во времена голодомора 30-х годов, 
когда семья вынуждено находилась на территории Киргизской ССР. После возвращения 
на свою Родину семья испытывала острую нужду, растеряв по пути практически весь свой 
скот, к тому же вскоре скончался отец и маленькой Нафизе теперь пришлось стать 
старшей для своих маленьких братьев и сестры. Окончив сельскую неполную среднюю 
школу, она была вынуждена впервые одна приехать в тогдашнюю столицу Алма-Ату, но 
не для поступления в ВУЗ, а чтобы поскорее устроиться на любую работу, с помощью 
которой она хоть как-то сможет содержать себя в большом городе и при этом помогать 
своей семье в ауле. Нафиза, которой шел шестнадцатый год, обошла весь город в поисках 
работы, нигде не хотели принимать из-за юного возраста. Волею судьбы она оказалась на 
пороге отдела кадров трамвайно-троллейбусного управления, тогда и пришлось прибавить 
себе три года и ее наконец-то приняли билетным кондуктором трамвая. Через некоторое 
время предложили учиться на водителя, так она поступила на курсы вагоновожатых и 
успешно окончила их. Вскоре,  Нафиза самостоятельно повела звонкий трамвай по улицам 
родного города и так началась ее большая дорога в жизнь. Уже в 1948 году, несмотря на 
свой юный возраст, в 25 лет она была выдвинута и избрана депутатом Алма-Атинского 
Городского Совета депутатов трудящихся КазССР. В течение последующих лет 
многократно избиралась на эту должность, а также членом Центрального Комитета 
профсоюза рабочих коммунального хозяйства СССР. А в 1963 году за активную 
деятельность в жизни своего коллектива и трамвайного депо, безаварийную, 
стахановскую работу на производстве, доблестный труд в тылу в период Великой 
Отечественной Войны, достигнутые высокие показатели в работе, успехи и победы в 
социалистических соревнованиях была избрана депутатом в Верховный Совет Казахской 
ССР. В ходе депутатской деятельности она проводила приемы граждан г. Алма-Ата и 
помогала им и жителям родного аула в решении различных общественных вопросов, 
участвовала в работе многих съездов, перенимая опыт и делясь им в своей работе, 
посещала социалистические республики, в частности, лично встречалась с Яношом 
Кадаром – государственным и политическим деятелем, фактическим руководителем 
Венгерской народной республики (ВНР) на посту генерального секретаря Венгерской 
социалистической рабочей партии, премьер-министром ВНР. 

 
Также ТОО «АлматыЭлектроТранс», которое является правопреемником 

Трамвайно-троллейбусного управления Трамвайное депо г. Алматы и в соответствии с 
архивными данными подтверждает, что Кирбаева Нафиза действительно была принята на 
работу 08 июля 1942 года в Алма-Атинский Трамвайтрест (позже Трамвайно-
троллейбусное управление Трамвайное депо г. Алматы) и в итоге, проработав вплоть до 
01 марта 1993 года, вышла на пенсию. Ее общий непрерывный трудовой стаж составил 
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около 51 года, менялись за полвека названия одной организации, а Н. Кирбаева 
продолжала с большой отдачей самоотверженно трудиться, всю свою жизнь посвятив 
вождению трамваев и передаче своего опыта при обучении большого количества 
учеников-водителей трамваев, для которых она стала достойным наставником. В годы 
жизни Н. Кирбаева не требовала к себе внимания и вела скромный образ жизни. Все ее 
заслуги подтверждаются архивными документами, которые включают в себя 
сохранившиеся бумажные, газетные и кинематографические носители и фотографии. 

 
Принимая во внимание, что Н. Кирбаева является первой женщиной-казашкой – 

водителем трамвая, ветераном ВОВ – тружеником тыла, Ветераном Труда, а также 
учитывая многолетнюю безупречную, безаварийную работу, добросовестный труд, 
преданное отношение к работе, активное участие в общественной жизни граждан, 
становлении и развитии родного трамвайного депо, заслуживает возможность 
увековечить ее память присвоением имени Кирбаевой Нафизы одной из улиц г. Алматы, 
присвоением ее имени нынешнему трамвайному депо и созданием в нем музейного 
уголка, присвоением ее имени одной из будущих станций планируемого в данный момент 
ЛРТ (легкорельсового транспорта). 
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Кроме того, ссылаясь на слова главы нашего государства К. Токаева на 

расширенном заседании по социально-экономическому развитию города Алматы 29 
октября 2019 года, где он назвал ликвидацию трамваев в мегаполисе спорным решением, а 
также слова акима города Алматы Б. Сагинтаева в ходе брифинга в службе центральных 
коммуникаций 29 ноября 2019 года, что трамваи окончательно ликвидировали и их не 
вернуть, хочется в свете этих событий сохранить хотя бы историческую память, дающую 
будущим нашим потомкам помнить и привести выдержку из статьи А. Володева из газеты 
«Огни Алатау» № 134 (11239) от 15 июля 1980 года, что кроме своей главной задачи по 
перевозке пассажиров на плечи классического деревянного трамвая в годы ВОВ легли все 
тыловые заботы, трамваи должны были работать на оборону: «… доставлять с вокзалов 
оборудование эвакуированных из центра страны заводов, транспортировать к 
железнодорожным составам готовую продукцию. Так и помнят военный трамвай 
тружеником, неутомимым электрическим грузовиком».  

А весь свой текст хочу закончить еще одной очень актуальной для нынешнего 
времени выдержкой из этой же статьи «… Сегодня трамвай и троллейбус – быстрые и 
комфортабельные – обычное для нас, необходимое. Ждем мы появления в недалеком 
будущем других видов электротранспорта. И, может быть, вечером покажется кому-
нибудь из нас, как идет по улицам, помигивая желтым слабеньким фонарем, древний 
«Бреш». Тогда мы вспомним, должны вспомнить, всех тех, кто дал возможность 
электрическому транспорту Алма-Аты набирать скорость и уверенно идти в будущее». 

 
Из личных архивов племянницы 

 
Түйін 

Мақалада Нафиза Кирбаеваның өмірі мен шығармашылығы туралы 
қарастырылады. Н.Кирбаева - тұңғыш қазақ әйелі - трамвай жүргізушісі, ҰОС ардагері - 
тыл еңбеккері, Еңбек ардагері және автор көптеген жылдар бойындағы керемет, 
қиындықсыз, адал еңбекке деген көзқараспен, азаматтардың қоғамдық өміріне белсенді 
қатысумен, трамвай депосы мен оның қалыптасуы мен дамуына қосқан үлесін ескереді. 

 
Summary 
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The article discusses the life and work of Nafiza Kirbaeva. N. Kirbaeva is the first 
Kazakh woman - a tram driver, WWII veteran - a home front worker, Veteran of Labor, and the 
author takes into account many years of excellent, trouble-free work, conscientious work, a 
dedicated attitude to work, active participation in the public life of citizens, the formation and 
development of their own tram depot. 

 
 

ТАРИХ ПӘНІ АРҚЫЛЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

АСТАРЛАРЫ 
 

Бейбітова Р.А., 
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы,  

Н.Ақшабаев орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 
 
Мақалада білім алушылардың шығармашылық қабілетін дамытудың 

педагогикалық және психологиялық астарлары туралы қарастырылады. Бұл 
зерттеулердің ерекшеліктерінің бірі – шығармашылық феноменінің басымдылығы. 
Сонымен қатар, терминологиялық аппарат жетілдіріле бастады. шығармашылық, 
шығармашылық потенциал, шығармашылық қабілеттер, шығармашылық процесс, 
шығармашылық ойлау, шығармашылық тұлға, шығармашылық әрекет тағы басқа 
терминдерге талдау жасалып, олардың қолдану аясы, жіктелуі негізделе бастады. 

Түйін сөздер: шығармашылық, қабілет, дамыту, педагогикалық-психологиялық 
астарлары, шығармашылық әлеует.  

 
Адамзат қоғамының бүгінгі даму қарқыны дүние жүзінде өзара бағыныштылық пен 

өзара әсерлесумен сипатталады. Экономика мен мәдениетке тән жаһандану үрдістері, 
қоғамның ақпараттануы білім беру жүйесіне де өз әсерін тигізеді. Қазақстан 
Республикасындағы білім беруді дамыту саласында жалпы орта білім берудің жаңа 
сапасына қол жеткізуде мектептегі оқытудың мақсатын және білім берудің жоспарланған 
нәтижелерін қайта қарауды талап етеді.   

Білім берудің бағыты өз кезегінде білім берудің жаңа моделін және соған сәйкес 
білімдік технологияларды айқындайды. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауында «Ұлттық 
бәсекелестің қабілеті бірінші кезеңде білімділік деңгейімен айқындалады» деп атап 
өтілген [1]. Жедел дамып отырған технологиялар заманында білім берудің басты 
ұстанымы «өмір бойы білім алу, адамның сапалық кәсіби және ғылыми дайындығы, өз 
бетінше іздене білуі және өзін-өзі жетілдіруге қабілеттілігі болуы қажет». Осыған орай 
Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің ұлттық моделін қалыптастыру үшін білім 
беруді дамытуда стратегиялық басымдықтар белгіленген.  

Білім алушының бейімділіктері мен қабілеттерін есепке ала отырып, білім беру 
траекториясын барынша даралау бүгінгі мектептің күн тәртібіне қойылып отыр. Әсіресе, 
тіл білімін үйретуші пәндерді оқытудағы инновациялық технологиялар, оны жүзеге асыру 
оның философиялық, педагогикалық-психологиялық негіздерін терең зерттеуді қажет 
етеді.  

Ғылыми еңбектерде және әдебиеттерде тұлға дамуындағы ізгіліктік туралы ой-
пікірлер А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, 
Ж.Аймауытов және т.б., білім беруді ізгілендіру Ш.А.Амонашвили, М.Н. Берулава, В.А. 
Караковский, А.А.Бейсенбаева, Ә.М.Мұханбетжанова және т.б.; адам және оның дамуы 
туралы философиялық көзқарастар Н.А.Бердяев, М.М.Бахтин, А.Маслоу, Д.Дьюи,  адам 
тұлғасының дамуына психологиялық көзқарастар К.Роджерс, С.Л.Рубинштейн, Ж.Пиаже, 
Л.Выготский және т.б., тұлғалық-бағдарлы оқыту В.В.Сериков, Е.В.Бондаревская және 
т.б.; тұлғалық-бағдарлы технология негізінде мектепті басқару З.С.Абрамова, 
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Ю.А.Конаржевский, С.М.Бахишева және т.б.; тұлғалық-бағдарлы оқыту негізінде білім 
алушылардың негізгі құзыреттілігін дамыту А.В.Хуторской, Д.А.Иванов, Е.Я.Коган және 
және т.б. еңбектерінде зерттелген. 

Қандай да болмасын бір нәрсеге қабілеті жоқ адам болмайды. Ол біреуде күшті, 
біреуде шамалы болып келеді. Қабілеттің өлшемі – белгілі бір істің нәтижелі болып 
орындалуында.  

Қабілет адамның іс-әрекетінің белгілі бір түріне, өнер саласының біреуіне 
жарамдылығын жақсы көрсете алады. Белгілі бір істі үздік орындауға мүмкіншілік беретін 
адамның әртүрлі жеке қасиеттерінің (музыкалық саңылау, түстерді жақсы ажырата алу, 
қолдың икемділігі) т.б. қиысып келеді. Яғни адам қасиеттерінің синтезін қабілет деп 
атайды. 

Әрқандай іс-әрекетке байланысты адам қандай да қызметті орындауы және сол 
істің тиімді нәтижесін қамтамасыз етуге жәрдем беретін  сапаларға ие болуы тиіс. Мұндай 
дара психологиялық ерекшеліктер міндетті түрде, бір жағынан, өзіндік психикалық 
табиғатына ие болудан, екіншіден - әркімде өз алдына қайталанбас көрінісінен жеке адам 
қабілеті деп аталады.    

Қабілет өз ішіне әртүрлі психофизикалық қызметтер мен психикалық процестерді 
ғана емес, сонымен бірге жеке тұлғаның барша даму деңгейін қамтыған әрі оларға тәуелді 
күрделі бірігім. Қабілет адамның іс - әрекетінің түрлеріне әлеуметтік факторлардың әсер 
етуімен пайда болады [2].  

А.Леонтьев: «Қабілет деп – іс-әрекетті талаптарын қанағаттандыратын және үлкен 
жетістіктерге жеткізетін адамдар қасиеттерінің синтезі» - деген [3]. Қабілеттер - білім 
алуға қажеттілік адамдардың психологиялық ерекшелігі деген. Ал, Ә.Тәжібаев болса: 
«Қабілет деп – іс-әрекеттің белгілі бір түрін ойдағыдай, нәтижелі орындауға көрінетін 
адамның жеке қасиеті» [4] - деп айтқан. М.Алдамұратовтың айтуынша: «Қабілет дегеніміз 
- әдетте, бір нәрсенің сырын ашып көрсету үшін, оған қатыссыз өзге нәрсенің көмегімен 
ашуға мүмкіншілікті туғызу» - деген болатын [5].  

Н.Гоноболиннің анықтамасы бойынша: «Қабілет деп – адамның білімді, ептілікті, 
дағдыны біршама жеңіл меңгеруіне және қандайда бір іс - әрекетпен ойдағыдай 
айналысуына көмектесетін негізгі психологиялық қасиеттер» - деп тұжырымдама берген 
[6]. 

Қабілет теориясы бойынша өз ойларымен еңбектерін көптеген ғалымдарымыз бен 
психологтарымыз А.Выготский, А.Замков, Рубинштейн, В.Крутецский, А.Леонтьев, 
А.Люблинская, В.Мухина, ал өзіміздің республикамыздағы көрнекті ғалымдар 
Ж.Әбділдин, Қ.Жарықбаев, Қ.Мұқанов, С.Сабыров еңбектерін айта кетуге болады.  

Философияда «қабілеттерді» тұлғаның белгілі бір әрекетті орындауға жағдай 
жасайтын жеке ерекшеліктері екендігін, олар қоғамдық тарихи іс-әрекеттердің 
нәтижесінде қалыптасып, әрі қарай дамып отыратынын атап көрсетеді [7].   

С.Л.Рубинштейн шығармашылық iс-әрекет қызығушылықтан туындап, соның 
негiзiнде белсендi iс-әрекетке деген қажеттiлiктi сезiнуден пайда болады деп түсiндiредi 
[8]. 

Бірқатар психолог ғалымдар іс-әрекеттің мынадай құрамдас бөліктерін атап 
көрсетеді. 

1. Мақсат – құрал – нәтиже  
2. Іс-әрекет – қимыл – нәтиже. 
3. Түрткі – норма – білім – дағды – құрал.  
4. Мақсат – себеп – дағды - нәтиже - іс-әрекет пен нәтиже арасындағы байланыс. 
Қ.Жарықбаев «Іс-әрекет деп түрлі қажеттерді өтеуге байланысты түрлі мақсатқа 

жетуге бағытталған үрдісті айтамыз» [9] дейді.  
Шығармашылық танымдық әрекетке оқушылардың өзіндік жұмысы, бақылауы 

мен тәжірибесі, ойлау амалы нәтижесінде алған білімі, дағдысы, танымы мен ғылыми 
түсініктері жатады [10]. 
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Жеке тұлға белгiлi бiр әрекеттер нәтижесiнде қалыптасады десек, ол тәрбиенiң 
әсерi ғана емес, өзінің ойлау қабiлеттерiн жүзеге асыру үрдiсiнде дамиды. Тұлғаның өзi 
қажет етуi бойынша дамуы – бұл  iшкi белсендi ойлау әрекетi. Ол тұлғаның өзiндiк оқу 
әрекетiне, дербестiгiне, өзiн-өзi бақылауына, бағалауына бастау болады.  Оқушының оқу 
әрекеті – білім  алу мақсатына жетуге арналған әрекет.  

Психолог В.М.Теплов қабілеттің 3 түрін ашып көрсетті [11]. 
1. Қабілет деп – бір адамды екінші адамнан айыратын жеке психологиялық 

ерекшеліктер. 
2. Қабілет деп - қандай да бір іс-әрекетті табысты орындау ерекшеліктері. 
3. Қабілет деген ұғым – адамда бұрыннан қалыптасқан деген. 
Оның пікірінше адам бойындағы қабілетті дамытпай, көрсете білмеу, яғни, өз 

бойындағы қабілеттен біртіндеп айырылу деген сөз.  
Адам қабілетінің әр қилы болып келуі сигнал жүйесінің ерекшеліктеріне 

байланысты. Нерв әрекетінің жеке көріністерінде сигнал жүйелерінің бір – бірінен басым 
келуін И.П.Павлов адамға тән нерв қызметінің 3 түрлі типі болады деп тұжырымдады. 

И.П.Павлов қабілетті 3 типке бөлді. 
1. Орта тип – егер адамның нерв әрекетінде бірінші және екінші сигнал жүйелері 

әлсіз байқалса. Бұған дәрігерлер, мұғалімдер жатады. 
2. Ойшыл тип – егер адамның нерв әрекетінде екінші сигнал жүйесінің жұмысы 

басым болса. Сигнал жүйесінде қиялдың басымдылығымен сипатталады. Бұларға 
философтар, математиктер, экономистер жатады. 

3. Суретші тип – егер адамның нерв әрекетінде бірінші сигнал жүйесінің жұмысы 
басым болса. Сигнал жүйесінде қабылдау мен есту образдылығы, бұларға суретшілер мен 
музыканттар жатады. 

Қабілеттің осы аталған түрлері іс - әрекеттің басты салаларында (ғылым, өнер) 
орайлас көрініп отырады. 

Қабілеттің дамуы мыналардан тұрады: 
1. Қоғамның дамуы, оның әлеуметтік сипатына, ғылыми техникалық – прогреске 

байланысты. 
2. Адамда тиісті икемділік пен дағдының болуына байланысты. 
Психологтар қабілеттің деңгейін 2 түрге бөлді. 
Репродуктивті - өнімсіз, бұл айтылған әңгімені, ертегіні қабылдау, меңгеріп 

шығару деген сөз. 
Шығармашылық – жаңа нәрсені өз ойынан шығару, ойлап табуға бағытталады. Осы 

деңгей бір- бірімен тығыз байланысты. 
Репродуктивті элементте шығармашылықтың элементтері ғана жүрсе, ал 

шығармашылық әрекет өзіне репродуктивті әрекетті қосады, онсыз ол жүзеге асуы мүмкін 
емес. 

Әрбір адамның өзіне тән даралық қабілеттері де болады. Мысалы: адамда 
ыждағаттылық, баяулық пен әбжілдік, жайдарлық пен ашуланшақтық, сезгіштік пен 
аңқаулық, өзгелердің сезіміне сыншылдық пен нанғыштыққа байланысты қабілеттілік 
мынандай бөлшектерден құралады; ойдың ширатылып, бұрынғы әрекеттерге ауысып 
отыру икемділігі, ойдың ұшқырлығы немесе қажет болған кезінде бұрынғы пікірден 
қайтқыштығы т.б. Ал, адамның күрделі істерді меңгеруі мен оларды шеше білу 
қабілеттілігі көптеген ұсақ қабілеттерден құралады.  

Әйгілі психолог С.Л.Рубинштейн: «Қабілеттің шығу тегі психологиялық 
процестерден пайда болады» - дегендей қабілет адамның тума бойындағы психологиялық 
процестердің әсерінен және адамға ұрпақтан–ұрпаққа берілетін табиғи жеке дара қасиет.  

Шындығына келгенде, қандай да бір іс - әрекеттің дұрыс және нәтижелі орындалуы 
бұл адамның қабілеттілігіне байланысты. Сондықтан да, барлық психологтарымыз бен 
ғалымдарымыз осы пікір, тұжырым төңірегінде қаншама істер атқарды [8, 33 б.].   
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Өмір бақылаулары мен арнайы  зерттеулер қабілеттің табиғи берілетінін қалтықсыз 
дәлелдеп отыр. Қабілеттердің тума берілмейтінін мойындаумен бірге психология белгілі 
іс-әрекетті табысты орындаудың шарты болатын ми құрылымының тума ерекшеліктеріне 
шек келтірмейді. Қабілеттер дамуының табиғи негізі болған мидың құрылымы, сезім 
мүшелері мен қозғалыстардың анатомиялық-физиологиялық нәсілдік ерекшеліктері 
нышан деп аталады.  

  Шын мәнінде, адамдар арасындағы табиғи айырмашылықтар оларда қалыптасқан 
дайын қабілеттерде емес, дәл осы нышандар көрінісінде. Нышандар қабілет дамуының 
бастауы болғандықтан, адамның барынша жетіліп, кемелдену жолы осы екі құбылыстың 
өзара ұштасып, байланысқа келуінен болады.  

  Нышанның арқасында дамығанмен, қабылет  сол нышанның өзіндік қызметінен 
туындамайды, ол нышаннан бастауынан ғана алған даму процесінің нәтиже жемісі. 
Мысалы, ақыл-ес қабілеттері ең алдымен ми қызметінен - қарқынды не бәсең қозулардан, 
жүйке процестерінің қозғалмалылығынан, уақытша байланыстар түзілімінің шапшаң не 
баяулығынан т.б. яғни И.П.Павлов генотип (жүйке жүйесінің тума ерекшеліктері) деп 
атаған құбылыстан көрінеді. Мидың қанмен қамтамасыз етілуі де ақыл-сана қабілетіне 
ықпал жасайды. Толық қан айналымы - ми қызметінің ақыл-ой, зейін шоғырландыру, 
жақсы есте қалдыру, жүйке байланыстарының тез жүруінің, сана жұмысымен шаршамай, 
мүлтіксіз жоғары тиімділікпен орындалуының кепілі. 

Мидың тума қасиеттері адамның типологиялық ерекшеліктерінде екі түрде 
көрінеді (И.П.Павлов): 

1. Жоғары жүйке жүйесіне тәуелді; 
2. Бірінші және екінші сигналдық жүйелердің арақатынасына байланысты. 
Адам қабілеттерінің дамуында жоғары жүйке жүйесі қызметінің типі (күші, тепе-

теңдігі, қозғалмалылығы) үлкен маңызға ие. Осыдан, жүйке процестерінің күші, тепе-
теңдігі және қозғалмалылығымен (белсенді тип) байланыса отырып, адамның 
ұйымдастырушылық қабілеттерінің қалыптасуына қажет көптеген еріктік және тілдестік 
қасиеттердің түзіліп, орнығуына жәрдемін тигізеді. 

Өздеріне тән бейнелеу мүмкіндіктеріне орай бірінші не екінші сигнал жүйелерінің 
аз немесе көп әрекетке қатысуынан қабілеттердің 3 типі ажыратылады: көркемөнерлік 
(көбіне бірінші сигналдық жүйеге негізделген); ой-саналық (көбіне екінші сигналдық 
жүйеге негізделген); аралас (екі жүйе де бірдей қатысқан). Осыдан, «суреткерлер»-обьекті 
тұтас бейнелеуге бейім, «ойшылдар»-талдаумен, элементтерге ажырата тануға шебер, ал 
«аралас» қабілеттер қалыпты дамыған адамдардың бәріне тән құбылыс. 

Нышандардың әртүрлі қабілеттерге байланысты маңызы бірдей емес. Көбіне 
нышандық қасиеттер музыкалық және суреткерлік өнерде қажет. Тума берілген нәзік есту 
қасиеті - музыкант болудың, ал түр-түс айыра білу- болашақ суреткер болудың алғы 
шарты. 

Нышандар дамуы әлеуметтік процестерге тікелей тәуелді. Егер қоғамда белгілі бір 
кәсіпке сай нышандық белгісі болса (музыкантқа қажет нәзік есіту қабілеті), онда оның 
нақты еңбекке араласуға болған қабілеті тез әрі жоғары деңгейде қалыптасып, дамиды 
[12]. 

«Шығармашылық қабілет - бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға 
ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді 
шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. 

Шығармашылық қабілеттердің белгілері ретінде:  
• мәселені қарастырудағы қырағылық, көрегендікті;  
• ақпаратты жүйке жүйесі арқылы хабарлауды;  
• тасымалдай білуді;  
• ақылдың икемділігі, ойдың орамдылығын;  
• әрекетті бағалай білуді қарастырады.  
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Шығармашылық туралы айтылған ойлар мен жасалған тұжырымдамаларды талдай 
отырып, ол төмендегідей ерекшеліктермен сипатталатын адам әрекеті деген қорытынды 
жасаймыз:  

 • шығармашылықта қарама-қайшылықтардың болуы;  
 • әлеуметтік немесе жеке адамға деген мәнінің болуы;  
 • шығармашылыққа арналған шарттардың, жағдайдың болуы;  
 • нәтиженің жаңалығы, сонылығы.  
Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу оның 

рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Адам туынды ғана 
емес, жаратушы да. Ол өзіне-өзі, өзінің шынайы болмысына бастайтын жол іздеуі 
керек. Ол өзін-өзі жетілдіруге де, сонымен қатар өзімен-өзі жойылуға қабілетті.  

Адамның өз болмысын тануға ұмтылысына көмектесіп, тереңде жатқан 
талап-тілеген, қабілеттерін дамыту, сол арқылы толыққанды өмір сүру үшін рухани 
күш беру - білімнің басты мақсаты болып табылады, - деп Қазақстан Республикасы 
Орта білімді дамыту Тұжырымдамасы жобасында айтылған. 

«Шығармашылық» сөзінің төркіні (этимологиясы) - «шығару «ойлап табу», 
«іздену» дегенге келіп саяды. Демек, бұрын тәжірибеде болмаған жаңа нәрсе ойлап табу, 
жетістікке қол жеткізу деген сөз.  

Көрнекті психолог Л.Выготский: «Шығармашылық» деп -жаңалық ашатын 
әрекетті атаған [13]. Ал Я.Пономарев оны «даму» ұғымымен қатар қояды. Өйткені, әрбір 
жаңалық, әсіресе парасаттылық тұрғыдағы баланы жаңа психикалық сапаға көтереді. 

Шығармашылықтың мәні, шығармашылық іс -әрекет туралы әр кезде, әр түрлі 
пікірлер болған. Мысалы, XX ғасырдың басында  философиялық сөздікте 
«шығармашылық» деп жаңа нәрсені ойлап табу жаңалық ашу», - дей келе ол әр адамға 
тән нәрсе емес, құдайдың құдыретімен болады. Ал адам шығармашылығы тек 
салыстырмалы түрдегі әрекет» деген. 

Шығармашылық қабілеттің жалпыдан айырмашылығы белгілі бір іс-әрекетті жүзеге 
асыру үшін пайлаланылады. Орыс психологтары көркемөнер, музыкалық және 
математикалық деген түрлерге бөлсе, батыс зерттеулері оны сенсорлық, моторлык, 
техникалык, сондай-ақ кәсіптік деп тарқатады. Оқушылардың өзіне ғана тән жеке 
ерекшеліктері оқу, еңбек, өзге де үрдіс үстінде жарқырай көрінеді. Осыған орай 
зерттеушілер оларды әр түрлі топтарға бөліп қарастырады. Ғылыми зерттеулерге 
қарағанда, дарынды, талантты балалардың биохимиялық, электрлік белсенділігі жоғары 
келеді. Олардың миы қабылдаған мәліметтерді қорытуға қабілетті.  

Демек, шығармашылық қабілет — бала бойында тәрбие мен алған біліміне 
байланысты қалыптасқан қасиет. Ол отбасы, жолдастары, айналасына байланысты 
әрқилы калыптасады. Осы орайда балалардың да ынтасы, іскерлігі, ізденгіштігі 
қоғам негізінде игерілетінін естен шығармаған жөн [14].          

Бала тәрбие үрдісінің субъектісі ретінде табиғи күш пен қабілет нышандарының 
негізінде алғашқы қажеттіліктер мен түрткілерге және қызығушылығына байланысты 
дамиды. Оның қабілеті мен қажеттіліктерінің қалыптасуына мүмкіндігі мол, ол әлеуметтік 
орта және тәрбиемен тығыз байланысты.  

Шубинский бала бойындағы қабілеттің нышандарын қалыптастыру мен жетілдіру 
үшін шығармашылық үрдістен өту сатыларын 3 бөлген [15]. 

1. Жаңаны өзгеше тың дүниені сезе білу. Шығармашылық. Ой талдауға бейімделу, 
жан дүниесіндегі ішкі тартысты оята білу қабілеті, танымдық, яғни, қызығушылығы. 

2. Евристикалық саты. Бұған интуиция, шығармашылық қиял, әдемілікті сезіне 
білу, сөз ұшқырлығы, қарама-қайшылықтарды түсіну, батылдық, шығармашылыққа деген 
құштарлық. 

3. Дәлме – дәл сын сатысы. Бұнда өздік сынның болуы, бастаған істі аяқтағанға 
дейін жеткізу. 
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Оқыту үрдісінде балалардың шығармашылық қабілеттілігінің дамуына жағдай 
жасайтын жеке адамды даярлауда – мектепте  бастауыш сыныптан оқу үдерісін тиімді 
ұйымдастырудың алатын орны ерекше екендігі даусыз. Сондықтан бала бойындағы 
шығармашылық қабілеттің жандануына жол ашу, жағдай жасау керектігі жайында ғұлама 
психолог-педагог ғалымдардың еңбектерінде ерте кезден-ақ баяндалып жүр. Бала 
бойындағы қабілетті ашу оқушының шығармашылық бағытта дамуына жете мән беру 
болып табылады. 

Оқушының шығармашылық ойлауы мен шығармашылық әрекетін жаңа 
технологиялардың   көмегімен ұйымдастыруда, оқушы өз тарапынан белсенділік, 
дербестік көрсетуі, өзіне деген сенімділігі арқылы ғана шығармашылық әрекетке бет 
бұрады. 
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Резюме  
В статье рассматриваются педагогические и психологические аспекты развития 

творческого потенциала обучающихся. Одной из особенностей этого исследования 
является приоритет творческого феномена. Кроме того, терминологический аппарат был 
улучшен. Термин «творчество», «творческий потенциал», «творческие способности», 
«творческий процесс», «творческое мышление», «творческая личность», «творческая 
деятельность» и т. Д. Были проанализированы, а также использовались сфера применения 
и классификация. 

 
Summary 

The article addresses pedagogical and psychological aspects of developing students' 
creative potential. One of the features of this research is the priority of the creative phenomenon. 
In addition, the terminological apparatus has been improved. terms, creativity, creative potential, 
creative process, creative process, creative thinking, creative personality, creative activity and 
other terms are analyzed and the scope and classification of their use are justified. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Набиева А., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматривается об особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
определяются не только возрастными и социально-психологическими условиями 
формирования личности, но и криминологическими её предпосылками и оценкой личности 
несовершеннолетнего как преступника. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, право, 
личность, предпосылки.  

 
Несовершеннолетний, впервые  совершивший преступление небольшой  

или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если 
будет признано, что его исправление  может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия.  

Статья 82 УК РК предусматривает следующие виды принудительных мер 
воспитательного воздействия:         

а) предупреждение;          
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа;      
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;     
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего.           
д) помещение в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное 

учреждение для несовершеннолетних. 
Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированный государственный орган обязанности по воспитательному 
воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением. При применении 
данной принудительной меры родители ограничиваются в способах выполнения этой 
обязанности: обязанность родителя конкретизируется, и ему поручается, например, 
обеспечить контроль за свободным временем ребенка, не позволять ребенку покидать дом 
после определенного часа и др. Данная мера является своеобразным предупреждением 
родителям и другим лицам о возможности привлечения их ребенка (подопечного) к 
ответственности, с тем, чтобы побудить их к более активной воспитательной 
деятельности. В случае, когда родители и другие лица не согласны принять обязанность 
по надзору либо не способны должным образом выполнить эту обязанность, отдается 
предпочтение специализированному государственному органу.    Обязанность загладить 
причиненный вред назначается с учетом имущественного положения и трудовых навыков 
несовершеннолетнего. Гражданское законодательство предусматривает имущественное 
возмещение морального вреда, однако, в некоторых случаях с согласия потерпевшего 
моральный вред может быть заглажен извинением нарушителя (пункт 3 статьи 83 УК 
РК).          

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 
несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, 
использование определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением 
механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после 
определенного времени суток, выезд в другие местности без разрешения 
специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть 
предъявлено требование возвратиться в общеобразовательное учреждение либо 
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трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. В отношении 
несовершеннолетнего могут быть предъявлены и другие требования, необходимые для его 
исправления. Требования эти должны быть целесообразными, не должны быть 
жестокими, причинять вред  несовершеннолетнему, целью их не может быть уничтожение 
достоинства несовершеннолетнего.  

Так как принудительные меры воспитательного воздействия не делятся на 
основные и дополнительные, несовершеннолетнему может быть назначено одновременно 
несколько мер воспитательного характера. 

Предусмотренная законом система принудительных мер воспитательного 
воздействия создает основу для применения к несовершеннолетним освобождения от 
уголовной ответственности и наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия. Основанием для применения принудительных мер 
воспитательного воздействия является совершение несовершеннолетним впервые 
преступления небольшой и средней тяжести, возможность достижения исправления путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия.    По общему правилу 
факт совершения лицом преступления может быть установлен только вступившим в 
законную силу приговором суда. Поскольку в этом случае допускается исключение из 
общего принципа, то уделяется особое внимание установлению факта совершения 
преступления. Данную меру нецелесообразно применять к лицу, не признавшему своей 
вины в совершении преступления, при этом следует учитывать, что признание, как и 
любое другое доказательство, должно оцениваться критически. У несовершеннолетнего 
могут быть веские основания для самооговора (например: страх перед уголовным 
наказанием или перед действительным преступником).       Возможность исправления 
несовершеннолетнего может быть установлена исходя из характера и степени опасности 
данного конкретного преступления, личности виновного, условий его жизни и воспитания 
и других обстоятельств дела.         

Часть первая статьи 81 УК РК предусматривает норму об освобождении 
несовершеннолетнего от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия, предусмотренных часть второй статьи 82 УК РК. Статья 82 УК РК 
предусматривает возможность помещения несовершеннолетнего в специальное 
воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 
Данная мера также является принудительной мерой воспитательного воздействия. 
Уголовный закон предусматривает в статье 83 особый порядок и основания применения 
этой меры.            

Пребывание в специальных воспитательных и лечебно-воспитательных 
учреждениях может быть прекращено до истечения срока (максимального срока 
наказания), по достижению лицом совершеннолетия, если по заключению 
специализированного государственного органа, обеспечивающего исправление, 
несовершеннолетний не нуждается более для своего исправления в дальнейшем 
применении этой меры. Продление пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учреждении после истечения срока допускается только в случае необходимости закончить 
общеобразовательную или профессиональную подготовку.  

Совершение лицом преступления, от наказания за которое он был освобожден по 
статье 82 УК РК, не влечет судимости несовершеннолетнего и не может учитываться при 
назначении наказания и при квалификации в случае совершения нового преступления, но 
факт совершения преступления после освобождения от наказания по статье 82 УК РК 
является обстоятельством, характеризующим личность преступника, личность же 
учитывается как при назначении наказания, так и при решении вопроса о возможности и 
виде освобождения лица от уголовной ответственности или наказания.  
 К несовершеннолетним применяются как специальные виды освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, так и общие виды освобождения от уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних.         Несовершеннолетний может быть 
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освобожден от уголовной ответственности по общим нормам в связи с деятельным 
раскаянием ( статья 65 УК РК), в связи с примирением с потерпевшим (статья 67 УК РК) в 
связи с изменением обстановки (статья 68 УК РК), в связи с истечением сроков давности 
(статья 69 УК РК).         

Несовершеннолетний может быть освобожден от наказания по общим нормам об 
условном осуждении (статьи 70 УК РК), освобождении от наказания в связи с болезнью 
(статья 73 УК РК).     Условное осуждение целесообразно применять к совершеннолетним 
и близким к достижению совершеннолетия лицам, совершившим преступление до 
достижения совершеннолетия, если назначив наказание в виде лишения свободы или 
исправительных работ, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без 
отбывания наказания.      Статья 84 УК РК устанавливает сокращенные сроки, после 
отбытия, которых несовершеннолетний может быть условно-досрочно освобожден от 
отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может 
быть применено к несовершеннолетним, осужденным к исправительным работам или к 
лишению свободы, после фактического отбытия:  

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление 
небольшой или средней тяжести;  

б) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое 
преступление;  

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое 
преступление.           

На несовершеннолетних распространяются предусмотренные в статье 70 УК РК 
общие нормы об основании применения условно-досрочного освобождения (часть первая 
статьи 70 УК РК, которая гласит: "Лицо, отбывающее исправительные работы, 
ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной 
воинской части или лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если 
судом будет признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично 
освобождено от отбывания дополнительного вида наказания"), о возложении на условно-
досрочно освобожденного определенных обязанностей (часть вторая статьи 70), об 
обязательном минимальном сроке отбытия наказания (часть четвертая статьи 70 УК РК) и 
о применении условно-досрочного освобождения к лицам, ранее условно-досрочно 
освобождавшимся (п "в" части третьей), о контроле за поведением условно-досрочно 
освобожденного (часть шестая), об отмене условно-досрочного освобождения и 
назначении наказания в случае совершения условно-досрочно освобожденным нового 
преступления в течение неотбытой части наказания (часть седьмая статьи 70 УК РК).      

В соответствии со статьей 85 УК РК срок давности, предусмотренный статьей 69 и 
75 УК РК, при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 
наказания сокращается наполовину. Так как к несовершеннолетним не применяется 
наказание в виде смертной казни и пожизненного лишения свободы, максимальный срок 
давности уголовной ответственности несовершеннолетнего составляет 7,5 лет. Истечение 
сроков давности, установленных вышеперечисленными статьями в отношении 
несовершеннолетнего, не препятствует возбуждению уголовного дела по факту 
совершения преступления и производству необходимых действий для установления 
истины по делу, в частности, установления возможного участия в преступлении взрослых 
лиц.     Предусмотренные статьей 85 УК РК сокращенные сроки давности могут быть 
применены при наличии оснований, предусмотренных, статьей 87 УК РК, к лицам в 
возрасте от 18 до 20 лет. При этом суд должен учитывать, что преступление было 
совершено лицом, психически и социально незрелым ввиду юного возраста. К 
несовершеннолетним, как и к взрослым преступникам, могут применяться амнистия и 
помилование.  
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Из всех нарушений  законности, допускаемых несовершеннолетними, наиболее 
опасными являются уголовные  преступления. Правильная, чётко организованная борьба 
с преступностью несовершеннолетних является одной из наиболее актуальных задач. 
Говоря о структуре преступности среди несовершеннолетних, необходимо отметить, что 
совершается большое количество тяжких преступлений: умышленные убийства, 
бандитские налёты, разбойные нападения и грабежи. Около 80% всех преступлений 
совершено несовершеннолетними группами.      По сводным статистическим данным 
Прокуратуры РК рост преступности среди несовершеннолетних продолжается и в 
настоящее время.  

К тому же следует учесть проявление новых, неизвестных ранее черт 
криминогенного характера, характеризующих преступность среди несовершеннолетних:  

• более широкое применение холодного и огнестрельного оружия;  
• неоправданная жестокость, даже садизм при совершении преступлений против 

личности;          
• рост числа заранее организованных, групповых преступлений;  
• стремление создать для себя материальные выгоды путём совершения корыстных 

преступлений.          
Во всём этом содержится потенциальная возможность совершения этими лицами в 

будущем ещё более опасных преступлений, если их преступное поведение не будет 
своевременно пресечено. В то же время следователи органов внутренних дел, 
расследующие преступления несовершеннолетних, и прокуроры, осуществляющие надзор 
за законностью производства расследования, должны учитывать особенности правовой 
регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних.  

К числу таких особенностей необходимо отнести:        
• установление возрастного предела в определении уголовной 

ответственности;             
• определение более узких пределов уголовной ответственности;  
• ограничения срока наказания в виде лишения свободы независимо от тяжести 

совершённого преступления;         
• установление иных видов уголовного наказания в их сопоставлении с 

ответственностью взрослых правонарушителей;       
• установление единого во всех случаях производства следствия - 

предварительного, с исключением различных форм дознания;     
• определение специфики при исполнении наказания и некоторые другие 

существенные особенности при судебном рассмотрении уголовных дел 
несовершеннолетних.      Несовершеннолетние не могут быть привлечены к 
ответственности за некоторые преступления, субъектом которых может быть только лицо, 
достигшее 18-летнего возраста. Речь идёт о воинских и должностных преступлениях, а 
также о некоторых преступлениях против порядка управления и правосудия.  

В отношении несовершеннолетних запрещено применять:              
• смертную казнь;           
• срок лишения свободы не может превышать 12 лет;      
• нельзя применить лишение свободы в виде заключения в тюрьму.  
При признании лица особо опасным рецидивистом не учитывается судимость за 

преступление, совершённое в возрасте до 18 лет.  
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних определяются не 

только возрастными и социально-психологическими условиями формирования личности, 
но и криминологическими её предпосылками и оценкой личности несовершеннолетнего 
как преступника. В генезисе преступности несовершеннолетних решающее место 
занимают недостатки воспитания и влияния среды. Однако это не исключает 
правомерности возложения на них уголовной ответственности. Во-первых, эта 
ответственность устанавливается при наличии социально-психологических предпосылок. 
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Во-вторых, она сама как социальный и правовой институт призвана выступать в качестве 
объективного фактора, противоборствующего преступным проявлениям и 
способствующего воспитанию подрастающего поколения, привитию ему необходимого 
правосознания.  Вместе с тем криминологическая сторона вопроса влияет и не может не 
влиять на характер и объём уголовной ответственности несовершеннолетних. Поскольку 
главными детерминантами преступных проявлений несовершеннолетних являются 
недостатки воспитания и слияние среды, общество вынуждено определённую долю 
ответственности брать на себя или возлагать её на малые социальные группы и 
конкретных лиц, не обеспечивающих должное воспитание или оказавших прямое 
отрицательное влияние, смягчая уголовную ответственность самих правонарушителей. 
Действующее законодательство закрепляет положение о том, что граждане обязаны 
заботиться о воспитании детей, готовить их к общественно-полезному труду, растить 
достойными членами общества. Забота о воспитании молодёжи, в особенности 
несовершеннолетних, рассматривается как конституционная обязанность всех граждан, 
всех государственных органов и общественных организаций. Реализация правовой 
реформы предполагает улучшение трудового, идейно-политического и нравственного 
воспитания молодёжи.  

В настоящее время, когда решение социальных проблем по воспитанию молодёжи 
стало первоочередной задачей государственных и общественных органов, неизмеримо 
возросли возможности правового воздействия на совершенствование воспитания и 
образования подрастающего поколения, его гражданское, трудовое и интернациональное 
становление. Совершаемые подростками преступления - сигнал обществу о 
существующих недостатках в нравственном воспитании молодого поколения.  

Успех нравственного воспитания зависит от многого:          
• от создания здоровой моральной атмосферы как в масштабах общества, так и в 

отдельных коллективах, а также в семье;      
• от органического сочетания массовой и индивидуальной работы с людьми;  
• создания атмосферы непримиримости к любым отклонениям от нормы 

нравственности.          Задача эта тем более важна, что речь идёт о формировании граждан 
правового государства, которые сами призваны создавать законы, обеспечивать их 
исполнение, совершенствовать законодательство, участвовать в управлении делами 
государства и общества. 
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Түйін  

Мақалада кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығының ерекшеліктері 
қарастырылған. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығының ерекшеліктері 
жеке тұлғаның қалыптасуының жасына және әлеуметтік-психологиялық жағдайларына 
ғана емес, сонымен бірге оның криминологиялық негізіне және кәмелетке толмағанның 
қылмыскер ретінде жеке басын бағалауға да байланысты. 

 
Summary 

The article discusses the features of the criminal liability of minors. Peculiarities of 
juvenile criminal liability are determined not only by the age and socio-psychological conditions 
of personality formation, but also by its criminological background and assessment of the 
identity of the juvenile as a criminal. 

 
 

«АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛ ТУРАЛЫ» ЗАҢНЫҢ 
ҚАБЫЛДАНУ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Жумашхан Н., 

Қайнар академиясының магистранты 
 

Мақалада «Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы» заңның қабылдану 
маңыздылығы мен мәселелері туралы қарастырылады. Адам құқықтарының 
проблемасын тиімді шешу, әсіресе заң шығарушылық және институционалдық 
тәртіптегі реформалар сияқты шаралар кешенін жүзеге асыруды талап етеді. Адам 
құқықтары саласындағы халықаралық стандарттарды тану соңғысының сақталуына 
кепілдік бермейді, неғұрлым жетілдірілген, құқық қорғау стандарттарына сай келетін 
заңдар қажет.  

Түйін сөздер: адам құқықтары, заң, құқық, Әлеуметтік кеңес, құқық 
институттары, халықаралық стандарттар.  

 
Адам құқықтарын толыққанды іске асыру арнайы құқық қорғау мекемелері енетін 

біртұтас құқық қорғау инфрақұрылымы болған жағдайда ғана қамтамасыз етіледі.  1946 
жылы БҰҰ-ның Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесі адам құқықтарына назар арттыру 
жөніндегі өз шешімінде «өз елдерінің шегінде адам құқықтары жөніндегі ақпараттық 
топтар немесе жергілікті комитеттер құру қажеттілігіне» ерекше тоқталды, 1960 жылы – 
адам құқықтарын қорғауда және көтермелеуде ұлттық мекемелелер атқара алатын бірегей 
рөлді мойындайды. 1991 жылы қазанда Парижде адамның құқықтарын көтермелеумен 
және қорғаумен айналысатын ұлттық мекемелердің мәртебесін айқындайтын әрі жұмысын 
реттейтін Қағидаттар (Париж қағидаттары) қабылданды. 1993 жылы Париж қағидаттарын 
БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы бекітті [1]. 
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Құқықтық және жедел дербестігі, яғни Конституцияда не парламент бекіткен 
заңдарда мәртебесінің бекітілуі, қаржылық дербестігі, қызметкерлердің тәуелсіздігі, 
мекеме құрамы, сондай-ақ қызметке тағайындау мен шығарудың ерекше (айқын және 
тәуелсіз) рәсімі арқылы қамтамасыз етілетін институттың тәуелсіздігі Париж қағидаттары 
бойынша ұлттық мекемелер қызметінің алғашқы қағидаты болып табылады. 

Өкілеттіктің кең көлемі, конституциялық немесе өзге заңда бекіту, нақты 
регламенттеу сияқты Уәкілдің құзыретіндегі үш талапқа қатысты блок Париж 
қағидаттарының екінші маңыздысы болып табылады.  

Осыған байланысты ұлттық мекеме орындалатын функциялдарға: құзыреті 
шеңберінде кез келген мәселені еркін қарау, кез келген адамды тыңдау және кез келген 
ақпартты алу, жұртшылыкпен байланыс жұмыс топтарын құру консультациялар бүргізу, 
үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастықта болуға қатысты бостандықтың ең жоғарғы 
дәрежесіне ие болуға тиіс.  

Көп жағдайларда Омбудсмен мен адам құқықтары жөніндегі Комиссияның 
өкілеттіктері бір-біріне ұқсас болып келеді яғни, шағымдарды қабылдап, қарау. Екі 
институттың да функиялары азаматтардық құқықтарын қорғау, бірақ та, еш біреуінің 
шешімі міндетті түрде орындау сипатына емес. Омбудсменнің мәртебесін заңнамалық 
бекіту қажет және оның мүмкіндіктерін 1993 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеяның 
бекітуімен жалпы қабылданған Париж қағидаттарына сәйкес кеңейту керек [2].   

2000 жылдың ақпанында Қазақстан Республикасының Президент әкімшілігінің 
жетекшісі С.С.Калмурзаеваның өкімімен «Қазақстан Республикасының адам құқықтары 
жөніндегі Уәкіл туралы» Заң жобасын дайындау мақсатында жұмысшы топ құрылды. 
Жұмысшы топқа ҚР Президент әкімшілігінің, ҚР Парламентінің және басқа да 
мекемелердің көрнекті өкілдері кірді. Оның ішінде Ж.М.Абдильдин, Б.К.Байқадамов, 
Н.В.Белоруков, А.Н.Котлов, С.К.Журсумбаев, Р.Ж.Мукашев, Е.К.Нурпеисов, 
З.Л.Федотова кірді. 

Жұмысшы топ заң жобасын дайындауда қомақты жұмыс атқарды, жұмыс 
барысында БҰҰ даму бағдарламасымен, адам құқықтары жөніндегі БҰҰ-ның жоғарғы 
қомиссар басқармасымен және басқа да халықаралық ұйымдар мен сарапшылармен тығыз 
байланыста болды. Нәтижесінде, жоба министрліктер мен ведомстволардың анализі мен 
жеке ережелерін терең талқысына душар болды. 

Әрине мүлде жаңа мекеме туралы заң жобасы көптеген сұрақтарды туғызды. Бірақ-
та, мемлекеттің жоғарғы лауазымды тұлғалары жаңа құқық қорғау институтын құруға 
шақырғанымен, көптеген шешілмеген сұрақтары болды. Мысалы, омбудсменнің құзыры 
мен мәртебесі. Әр мемлекетте омбудсмен әр түрлі өкілеттік пен мәртебеге ие – 
скандинавия елдерінде омбудсмен мемлекеттің ең жоғарғы лауазымды тұлғалардың біріне 
кіреді және кең өкілеттік спектірге ие, тіпті қылмыстық іс қозғайтындай. Швеция мен 
Финляндияда омбудсмен ұзақ жылдар бұрын пайда болып, тарихи тамырлары мен салт-
дәстүрге ие болған, ол мемлекеттік жүйе мен құқықтық мәдениеттің бір бөлігіне айналған 
[3]. Қазақстанда ол туралы айту әлі ерте. Осыған сәйкес талқылауларда омбудсменнің 
қазақстандық моделін ұсыныс беруші функцияларын атқарушы омбудсмен ретінде 
қарастырылған.  

Әрине, омбудсменнің классикалық моделі, әлемде кеңірек таралған – бұл мекеме, 
адам құқықтары бұзылған құқықты қалпына келтіруде ресми ұсынымдар беру құқығына 
ие. Ал омбудсмен қандай биліктік өкілеттікке ие? Бұл сұрақ осы күнге дейін ашық қалуда. 
Көптеген елдерде омбудсменнің ұсынымдарына қарсылық пен қабылдамаушылық бар. 
Мұндай жағдайларда нақты нәтижелерге жету қиын, егер омбудсмен биліктік құзыретке 
ие болмаса. Бірақ мемлекеттік органдар, әсіресе құқыққорғау органдары әдетте 
омбудсменді мұндай биліктік құзыретін кеңейтуге қарсы шығады. Олар сот бұзылған 
құқық туралы істі шешетін негізгі инстанция, ал Прокуратура заңдылықты қадағалаушы 
саты екеніне сілтеме жасайды, яғни бұл жүйеде омбудсменге орын жоқ дегенге келтіреді. 
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Бұл жағдай Қазақстанда да орын алған және бүгінгі күні аталған институттың даму жолын 
бөгеп тұр. 

Осы себепті 2001-2002 жылдары жұмысшы топпен дайындалған заң жобасы 
өзгерістер мен талқыға тап болды. Омбудсменнің құзыры мен мәртебесі, жұмысының 
ұйымдастырушылық-құқықтық жағдайының қамтамасыз етілуі және тағы басқада  
мәселелер бойынша ескертулер жасалды. 

2002 жылдың тамызында ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев ҚР Конституциясының 7 
жылдығына орай демократиялық елдерде омбудсменнің бар екенін, сонымен қатар 
Қазақстанда да жақын уақытта осы мекемені құру керектігін айтып өтті. 

Адам құқықтары жөніндегі Уәкіл қызметін заңға тәуелді актімен белгілеу жалпы 
қабылданған стандартқа және принциптерден шегіну болды. Париж принциптері бойынша 
омбудсмен Конституция немесе заңмен бекітілу керек және ол тәуелсіз, нақты міндеттер 
мен өкілеттікке ие, қол жетімді, басқа органдармен қарым-қатынаста болу, жедел әрі есеп 
беру қасиетіне ие болу керек. Қазақстанның атақты құқық қорғаушысы Е.Жовтис өзінің 
«Время» газетіне берген интервьюінде: «Қазақстан ҚР Президенті жанындағы адам 
құқықтары жөніндегі Комиссияның құрылғанынан бастап, одан кейін адам құқықтары 
жөніндегі Уәкіл қызметінің құрылуы барысында БҰҰ мен ЕҚЫҰ «Париж принциптеріне» 
сәйкессіздігін айтып жүр және адам құқықтары жөніндегі ұлттық мекемеге қатысты және 
оның тәуелсіздігін қамтамасыз ететін заң қабылдау керектігіне шақырады» [4].   

2002 жылдың 19-қыркүегіндегі ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген адам 
құқықтары жөніндегі Ережеде Уәкілдің құқықтық беделін анықтайтын базалық, негізгі 
тұстары бекітілген. Оның қызметіне байланысты көптеген сұрақтар ашық қалуда. Бұл 
мәселелер өз өміршеңдігін үдейтуді, сондықтан қазақстандық адам құқықтары жөніндегі 
Уәкілдің құқықтық беделі болашақта анықталып, толықтырылады, ал механизмі – 
жетілдіріледі деген сенімдеміз. 

Адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау мезанизмінің тиімділігін арттыру 
мақсатында Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің конституциялық-құқықтық 
мәртебесін көтеру керек. Қазақстан Республикасының омбудсмені бес жылға Перзидент 
тағайындайды бірақ, бұл институтты толыққанды кірістіру үшін омбудсменнің қызметі 
мен құзыры Конституциямен бекітілуі керек. Ал бұл үшін конституциялық өзгерістер 
жалпыұлттық референдумда қабылдануы қажет. 

Азаматтар құқығын бұзғаны үшін жауапқа тарту мәселесі де өзектілігін көрсетіп 
отыр. Ұлттық құқыққорғау институтының қызметі мәселесі бойынша заңнаманы 
жетілдіру келесі жолдармен мүмкін болып отыр: Уәкіл шешіміне әсер ету мақсатында 
қызметіне араласу сонымен қатар, лауазымды тұлғаның өз міндеттерін қажетті дәрежеде 
орындамау фактілеріне қатысты жауапкершілікке таныту. 2002 жылғы «Адам құқықтары 
жөніндегі Уәкіл туралы» Ережеде омбудсменнің ұсыныстарын  лауазымды тұлғалардың 
ескермеуіне қатысты жауапкершілік қарастырылмаған. Байқадамов Болат ҚР адам 
құқықтары жөніндегі Уәкіл қызметін атқарып отырған кезінде «Әкімшілік 
құқықбұзушылықтар туралы» Заңға омбудсмен қызметіне кедергі келтірген лауазымды 
тұлғаны жауапқа тартуды бекітетін нормаларды енгізу туралы ойларын жеткізген [5]. 
Көптеген елдерде омбудсмендер өз ұсынымдарының орындалу кепілдіктеріне ие. Фвеция 
омбудсмені, француз медиаторы ақпарат беруден жалтарған мемлекеттік қызметкерлерге 
өтем ақы төлетуге мәжбүрлеген. Сонымен қатар, Испания, Ұлыбритания, Австралия 
елдерінде омбудсмен қызметінің обструкциясы мен ескемеуіне қатысты қылмыстық 
жауаптылық қарастырылған [6]. 

Бүгінгі әлем талабына орай, халықаралық және ұлттық дәрежеде құқық пен 
бостандықтың өрісінің кеңеюіне байланысты омбудсмен қызметін мамандандырудың 
қажеттілігі туып тұр. Бұл көптеген елдердің тәжірбиесінде кездеседі. Мысалы, әйелдер 
мен ерлер құқықтарының теңдігі мәселесі бойынша омбудсмен (Финляндия), ұлттық және 
этникалық аз халықтардың істері бойынша (Венгрия), кәмелет жасқа толмағандардың ісі 
бойынша (Норвегия), денсаулық сақтау ісі бойынша (Ұлыбритания) және тағы басқалары. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2019 ж. 
 

46 
 

Ресей Федерациясында азаматтарды таратылмайтын ақпаратты жариялаудан қорғау 
мәселесі бойынша омбудсмендерді құру перспективасы алға қойылған, сонымен қатар, 
салық төлейшілердің құқықтарын қорғау, емделу және аурухана мекемелеріндегі, 
психиатриялық ауруханалардағы аурулардың, эмигранттардың, жұмыссыздардың, 
қоршаған ортаны қорғау бойынша мамандандырылған омбудсмендерді құру тәжірбиеде 
кездеседі (мысалы, АҚШ, Канада, Норвегия елдерінде) [7].  

Әлемдік тәжірбиеде сонымен қатар, квазиоомбудсмендік қызметтің құрылуы орын 
алады соның ішіне атқарушы омбудсмендер де кіреді.     

ҚР Президенті жанындағы әлеуметтік-саяси зерттеулер бөлімінің жетекші ғылыми 
қызметкері Д.Р.Галямова ханымның «Условия и факторы эффективности института 
Уполномоченного по правам человека (омбудсмена)» деген мақаласында өз ойын былай 
келтіреді: «Біздің ойымызша, адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заңнаманы 
жетілдіру төмендегідей бағытта жүруі мүмкін: 

1) бүгінгі таңда адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы Ережеде уәкіл қызметінің 
тәуелсіздігі жалпылама көрсетілген, сондықтан оны нақтылау мен толықтыру заңды 
құбылыс. Жекелеп айтқанда: 

- Уәкілді сот тәртібімен салынатын қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа 
тартудың ерекше тәртібін қарастыру, ұстау, қамау, тінту, жұмыс істеу орны мен тұрғын 
үй, көліктік құралдары, жазбаша және басқада байланыс түрлеріне, құжаттарға қол 
сұғылмауы. 

- Уәкіл қызметіне заңсыз араласқан, жұмысына кедергі келтірген, лауазымды 
тұлғаның уәкілмен ынтымақтастығында іске қатысты өз міндеттерін атқармау фактілеріне 
қатысты жауапқа тарту шараларын қарастыру. 

- Қызметтік міндетін атқару барысында оған белгілі болған жағдайларда уәкілдің 
азаматтық немесе қылмыстық істер бойынша куәлік етуден босату мүмкіндігі. 

Қазақстанда уәкіл Парламент Палаталары Комитетінің кеңесінен кейін Президент 
тағайындайтыны белгілі. Алғашқы сатыда уәкіл институтының пайда болуының биліктік 
алғышарты оған қажетті күш беруі мүмкін. Шет ел тәжірбиесі көрсеткендей, Президент 
пен Парламенттің саяси қолдауы институттың қалыптасу мен даму процессінде баға 
жетпес қолдау болар еді. 

2) Шағымдарды қараудың қатаң тәртібі мен шағымдарды қарау кезіндегі билік 
органдарымен жұмыс істеудің регламентін жаса керек. 

3) Ережеге сәйкес уәкіл Президент, Парламент оның депутаттарына, Үкімет, 
Конституциялық Кеңес, Бас Прокуратура, Орталық сайлау комиссиясы, ҚР соттарының 
әрекеттеріне түскен шағымдарды қарастырмайды. Сонымен қатар, аталған органдармен 
уәкілдің бірігіп әрекет етуі маңызды. Олардың ынтымақтастығынан уәкіл қызметінің 
тиімділігінің артуы және қоғам мен билік арасындағы сенімгершілікті нығайтуға 
мүмкіндік болар еді.  

Ереже уәкілдің Президент, Паралмент және Үкіметпен бірігіп әрекет етудің екі 
жағдайын бекіткен: уәкіл жыл сайын атқарған қызмету туралы Президент алдында есеп 
береді, сонымен қатар ол Президент пен Парламент, Үкіметке жолдануға құқылы 

Шет ел тәжірбиесінен шыға отырып, Омбудсменнің биліктік құрылымдармен 
ынтымақтастығының жетістікке деткен бағыты ол: 

- биліктік құрылымдар мен қызметкерлерге адам құқықтары мен бостандықтарын 
қамтамасыз ету мен әкімшілік процедураларды жетілдіру туралы өз ұсынысын беру; 

- Заңнамадағы кемшіліктің орнын толтыру туралы немесе толықтырулар мен 
өзгертулер енгізу туралы өзінің ұсынысын Парламент пен Үкімен мүшелеріне жолдауы; 

- Қоғамдық маңызы бар жағдайлар бойынша Парламент отырыстарында 
баяндамамен шығу; 

- Арнайы баяндамаларын жіберу мен парламенттік тыңдаулар өткізу» [8, с.37-38].        
Осы орайда Г.С. Калиеваның да ойы тұстас келді: «адам құқықтары жөніндегі 

Уәкіл мекемесін құру конституциялық дәрежедегі кепілдіктерге ие болу керек және онда 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2019 ж. 
 

47 
 

Уәкіл интитутының құзыры мен оны тағайындауда негізгі талаптар арқылы 
квалификацияланған көпшілікпен ҚР Парламентінде сайлау мәсеселері келтірілер еді. 
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Конституциясына адам құқықтары жөніндегі 
уәкілдің мүмкіндіктері  кеңейту туралы өзгертулер енгізетін уақыт келді, оның заңшығару 
бастамасымен шығуға, Конституциялық Кеңес пен Парламентке сұраныс хатымен 
жүгінуге мүмкіндігі болар еді. Сәйкес органдарға өтініш берушінің материалдық және 
моральдық шығындарын өтету шараларын қабылдау туралы ұсыныстарын енгізу құқығы 
маңызды».                

Венециялық Комиссияның Конституциялық құқық бөлімінің басшысы Шнутс 
Рудольф Дюр Қазақстан Республикасындағы омбудсмен институты жөнінде берген 
интервьюінде: «Қазақстанға омбудсменнің аумақтық офистер желісі керек», - дейді. 
Сонымен қатар Қазақстандағы омбудсменге қандай ұсыныстар бересіз деген сұраққа 
былай жауап берді: «Для начала я хотел бы разделить наши рекомендации. Есть две 
стороны: интитуциональная и практическая. И мы в основном за то, чтобы в Казахстане 
был принят закон об омбудсмене, который имел бы конституционный уровень. Это 
необходимо для повышения статуса и независимости самого омбудсмена» [9].   

2007 жылы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесінің өтініші бойынша Венеция 
комиссиясының сарапшылары Хортур Торфасон және Петер Пацалау Адам құқықтары 
жөніндегі уәкілдің құзыретін келешекте кеңейту мүмкіндігі туралы зерттеу жүргізген. 
Венеция комиссиясының 71-ші пленарлық отырысында мақұлданған сараптамалық 
қорытынды әртүрлі еуропалық елдердің тәжірибесін салыстырып зерттеуді қамтитын 
сараптамалық  жұмыстың нәтижесі болды. Сараптамалық қорытындыда Қазақстан 
Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесін реформалау 
мүмкіндігімен дамуына байланысты кейбір мәселелер бойынша мынадай қорытындылар 
келтірілді: 

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесі конституциялық деңгейдегі  
кепілдіктерге ие болуы керек, онда Адам құқықтары жөніндегі уәкіл мекемесінің 
сипаттамаларының және өкілеттіктерінің мәні және оны парламентте кәсіптік көпшілікпен  
сайлауды көздейтін тағайындаудың негізгі шарттары мазмұндалуы тиіс. 

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Конституциялық 
Кеңеске  жүгіну құқығына ие болуы керек. 

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл, егер ол заң шығаруға бастамалық ету құқығына 
ие болса артықшылықтарға ие болмайды, сондықтан ол заңнаманы  реформалау жөнінде 
Парламентке немесе Үкіметке немесе Президентке ұсыныс жіберу мүмкіндігімен 
шектелуі тиіс. 

Уәкіл заңнаманы және бекітілген  құқықтық қорғау шарттары бойынша өз пікірін 
білдіру мүмкіндігіне ие болуы тиіс екенін ескерсек, ондай қорытындылардың міндетті 
күші болмауы тиіс.  

 Уәкіл мекемесі нығаю және даму сатысында болғандықтан Қазақстанда 
мамандандырылған омбудсмендер функцияларын еліміздің жалпы Уәкіл мекемесінің 
шеңберінде жасау қажет. 

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл туралы заңнама осы мекеменің қызметіне 
бөлінген бюджеттік қаражат осы мекеме өзінің міндеттері мен  мақсаттарын толық, 
тәуелді  және тиімді атқаруын қамтамасыз етуі және алдыңғы жылы мекемеге келіп 
түскен  арыздар санын ескеруі қажет. Заңда немесе ережеде мекеме өз бюджеті туралы өзі 
ұсыныс береді деп бекітіп омбудсменнің бюджеттен тәуелсіз болуын көздеуге болады. 

Венеция комиссиясының қатысушы елдерге арналған қарарлары халықаралық 
шарттардың нормалары мен басқа мемлекеттердің жинақталған тәжірибесін қамтитын 
маңызды сараптамалық құжаттар болып табылады. Конституциялық құқық саласында 
белгілі сарапшылар болып табылатын  комиссия мүшелері қорытындыларда маңызды 
құқықтық қорғау мәселелерін шешу үшін әдіснамалық бағыттарды  қысқаша 
мазмұндайды. 
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Егер адамдар ұлттық институттың адам құқықтарын қорғайтынына сенімді 
болғысы келсе, олар омбудсменнің атқарушы биліктен тәуелсіз екенін көру керек. Оның 
тәуелсіздігі заңи, операциялық және қаржылық автономиясын беру арқылы қамтамасыз 
етуге болады [10].  

Біздің ойымызша, адам құқықтары жөніндегі уәкілдің өкілеттігін кеңейту 
мемлекеттік органдар мен лауазымды қызметкерлердің жауапкершілік деңгейін арттырар 
еді. 

Адам құқықтары жөніндегі уәкіл қызметінің ең басты принципі – ашықтық. 
Құқыққорағу органдарындағы жемқорлық пен әділетсіздіктің орын алуы, өз кезегінде 
оларға халықтың сенімсіздігін тудырғаны белгілі. Осыған байланысты Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл институтының пайда болуы халық арасында жылдам және кәсіби көмек 
алуға деген үміт ұшқынын тудырды [11]. 

Тұтас айтқанда, Қазақстандағы омбудсмен институты Париж қағидаларына сәйкес 
тәуелсіз, нақты юрисдикциясы мен өкілеттері бар, қол жетімді, басқа органдармен, 
үкіметтік емес құқықтық  қорғау ұйымдармен ынтымақтас, жедел мекеме болды. 

Сонымен бірге адамның құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету үшін 
оларды іске асыру  және қорғаудың  нақты үйлестірілген құқықтық механизмдері мен 
рәсімдер жүйесі қажет. Кешенді механизмді, барлық аумақта адам құқықтарын қорғау мен 
қамтамасыз етудің бірыңғай жүйесін құру мәселесі өзекті болып табылады,  оған өңірлік 
орталықтарды құру ықпал етеді [12]. 
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Резюме 

В статье рассматриваются важность и проблемы принятия закона по правам 
человека. Эффективное решение проблемы прав человека требует комплекса мер, в 
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частности таких, как законодательные и институциональные реформы. Признание 
международных стандартов в области прав человека не гарантирует последних, но 
требует более сложных и соответствующих стандартам в области прав человека. 

 
Summary 

The article discusses the importance and problems of adopting a human rights law. An 
effective solution to the human rights problem requires a set of measures, in particular, such as 
legislative and institutional reforms. The recognition of international human rights standards 
does not guarantee the latter, but requires more complex and relevant human rights standards. 

 
 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ДО ОБРАЗОВАНИЯ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА 

 
Тулемисова К., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматривается история возникновения и развития института 

представительства до образования независимого Казахстана. Институт 
представительства известен юристам еще со времен Древнего Рима. С движением 
времени и развитием общественных отношений институт представительства все более 
приобретал востребованность для участников тех или иных отношений. С образованием 
независимого Казахстана постепенно формировалось и его национальное 
законодательство, которое довольно подробно регламентировало отношения, связанные 
с обязательным и добровольным представительством. 

Ключевые слова: институт представительства, развитие, Казахстан, 
юриспруденция, законодательство, общество.  

 
Институт представительства берет свои истоки еще задолго до периода 

образования независимого Казахстана. Появление, первое применение, эволюция и 
постепенное развитие данного института прямо связано с эпохой Древнего Рима. Как 
отметил М.С. Крючков: «Исследование проблемы представительства на исторических и 
современных срезах обладает рядом преимуществ, позволяющих глубже и обстоятельнее 
раскрыть важнейшие черты одного из древнейших правовых институтов: природу, 
становление, эволюцию и развитие представительства как многопланового и сложного 
юридического явления, которое по сей день не утратило теоретического и практического 
значения. Знание же природы, истории становления и развития института 
представительства позволяет усовершенствовать материально-правовые слагаемые 
названного института и таким путем сделать его более эффективным в 
правоприменительной практике, использовать его преимущества для охраны и защиты 
жизненных благ и ценностей человека и гражданина, а также юридических лиц» [1]. 
Именно поэтому, исходя из всей важности обращения к историческому аспекту при 
изучении какого-либо правового явления, с целью полного и правильного понимания 
сущности института представительства, его правовой природы, значения и его 
дальнейшего закрепления, как одного из актуальнейших в настоящее время институтов 
гражданского права, - исследование следует проводить с точек зрения двух периодов: 
исторического, когда данное правовое явление находилось еще в зачаточном состоянии, и 
современного. 

Первоначально, когда юриспруденция и законодательство в обществе только 
начинали развиваться, устанавливаемые нормы права, вероятнее всего, на восприятие и 
понимание юридически неграмотной частью населения являлись довольно упрощенными. 
В этом случае отсутствовала необходимость в обращении к помощи/услугам грамотных 
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юридических специалистов и, фактически любое дееспособное лицо способно 
самостоятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности. 

С другой стороны, по причине постоянного развития культуры, изменения 
существующего порядка, правил поведения, общественные отношения становились более 
разнообразными и, тем самым осложнялись. С появлением нового круга общественных 
отношений, соответственно, параллельно модернизируются правовые нормы, 
регулирующие данные отношения. Данный феномен осложнения природы отношений на 
понимание и восприятие, неоспоримо, становится более сложным, а самостоятельное 
применение немыслимым для большинства людей. В этом случае возникает потребность в 
юридическом содействии представителя, как 3-го лица, обладающего необходимыми 
специальными знаниями для оказания той или иной юридической помощи. 

В гражданском праве Древнего Рима стороны долго не могли возлагать на третьих 
лиц защиту своих интересов, поскольку они должны были выступать лично [2, с. 76], то 
есть самостоятельно, без привлечения посторонних лиц. Это также являлось 
первоначальной и единственной формой вступления в гражданские правоотношения и 
дальнейшего участия в них. Участие каких-либо 3-х лиц (физических или юридических) 
по-своему осложняло складывающиеся отношения, так как, они становились менее 
определенными. С развитием общественных отношений, как в юридическом, так и в 
экономическом смыслах, личное представительство лицом своих прав и интересов в тех 
или иных правоотношениях, - становилось все более сложным, что, в итоге и 
предшествовало возникновению института представительства. 

Спустя долгий период действия данного запрета на какой-либо вид 
представительства в это правило были внесены исключения в отношении опекаемых и 
рабов. При этом отношения по представительству между так называемым “поверенным” и 
представляемыми нельзя охарактеризовать в существующей классической модели 
современной реальности. В этих случаях представительство осуществлялось не от имени 
опекаемых/рабов, а от имени хозяина (господина) и за его счет. Препятствием к 
самостоятельному представлению своих интересов могло являться множество различных 
факторов: несовершеннолетие, пол, состояние здоровья, а в случае с рабами - 
принадлежность к категории ”объектов прав”, что указывает на полное отсутствие 
правосубъектности, которое абсолютно исключает осуществление каких-либо действий, 
даже самых незначительных. 

Необходимо отметить, что становление и развитие представительства как 
отдельного института гражданского права в эпоху римского частного права происходило 
достаточно непросто. Невзирая на тот факт, что в римском праве существовало 
разграничение на обязательное представительство, иначе говоря, основанное на законе 
(представление домовладыкой интересов членов своей семьи, господином своих рабов) и 
добровольное (основанное на договоре), оно само по себе не существовало в той 
классической модели, в какой существует на сегодняшний день. Представительство 
допускалось в значительно узких рамках, а именно, как утверждал Г.Ф. Пухта: «только 
при приобретении владения, а вместе с тем и права, находящегося от него в зависимости, 
например, при traditio как способе приобретения права собственности» [3, с. 145]. По 
мнению Эннекцеруса в римском праве представительство допускалось лишь «при 
владении, вещных сделках и при вступлении в наследство, в сфере же обязательственного 
права оно не допускало представительства и только знало весьма несовершенный 
суррогат представительства – ответственность представляемого наряду с представителем» 
[4, с. 232]. Наряду с этим, недоверие к институту представительства и  его непринятие 
также можно обусловить тем, что римское частное право, воспринимало 
представительство как опасность для общественных отношений. Опасение имело место по 
причине совершения множества действий в этих отношениях через поверенных, что могло 
повлечь угрозу их осложнения, возникновения неразрешимых правовых казусов, проблем 
и т.д. и т.п. Особой необходимости в данном институте не находилось вследствие 
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возможности полной и безоговорочной эксплуатации каждым рабовладельцем своих 
рабов, в том числе, для приобретения им через них имущественных прав. 

Первые истоки так называемого “свободного” представительства проявились в том, 
что представитель мог лично приобретать права и обязанности от имени доверителя в 
отношениях с 3-ми лицами, а затем их же уступать своему доверителю посредством 
цессии. Данное право для доверителя требовать такой передачи всего приобретенного и, 
соответственно обязанность поверенного передать приобретенное, - обеспечивались 
правом доверителя на подачу соответствующих исков (actions quasi institoriae). К этим 
видам представительства в римском праве относятся Cura bonorum и Mandatum 
praesumtum, которые принадлежат к разновидности законного представительства. 

Первый вид (Cura bonorum) применялся в виде установления государством опеки 
над имуществом лица, которое безвестно отсутствовало в месте своего постоянного 
пребывания долгое время. Этот вид представительства никак не связан с личностью 
владельца, так как, достаточно, чтобы длительное время безвестно отсутствовал 
собственник. Еще одной примечательной особенностью является объем вещных прав, 
переходящих опекуну имущества, а именно, он не включает в себя право на пользование и 
распоряжение имуществом, а лишь право на его охрану, то есть непосредственное 
владение. Исключением из правила мог составлять лишь факт скорой неизбежной 
порчи/гибели имущества по причине естественного износа. Также данный вид 
представительства применялся в ситуациях: 

- охраны имущества лица, которое является несостоятельным; 
- охраны наследственного имущества, когда его наследник неизвестен или же еще 

не родился; 
- нахождения собственника имущества в плену; 
- принятия наследства, когда у малолетнего оспаривалась законность его рождения, 

и наследование и разрешение спора о наследстве должно быть отложено до его 
совершеннолетия в случаях, когда претор не считал необходимым принять решение 
немедленно. 

Второй вид (Mandatum praesumtum) предоставлял право представлять интересы 
друг друга в суде лицам, состоящим в родстве между собой. 

Исходя из утверждения Н.О. Нерсесова: «Институт представительства указывает на 
более или менее развитое состояние имущественного оборота - осложнение и 
разнообразие юридических отношений. Возникновение его обусловливается тем общим 
положением, что человек не может довольствоваться своими собственными действиями, а 
потому прибегает к услугам посторонних лиц» [5, c. 25], можно считать, что дальнейшая 
модернизация института представительства была неизбежна, по причине постепенного и 
всестороннего развития общественных отношений, чем они и осложнялись. Только в 
формулярном процессе институт представительства получил настоящее признание по 
существу [6, с. 78]. 

В формулярном процессе представителям поручали ведение дел в суде со стороны 
заинтересованных лиц под именем когниторов.  В дальнейшем своем развитии 
представительство выступало в форме назначения процессуального представителя-
прокуратора. 

В Древнем Риме одной из распространенных форм представительства являлся 
патронат. В патронате участвовали патрон (сам представитель) и, например, какой-нибудь 
чужестранец (доверитель/клиент). Суть патроната заключалась в оказании патроном 
какой-либо юридической помощи своему клиенту, как, допустим совершение сделок, 
защита интересов в суде и т.д. 

В дополнении к патронату можно указать на то, что в древних римских семьях 
некоторых людей, являвшихся членами одной семьи, связывало далеко не кровное 
родство, а так называемое агнатическое родство. Как верно отметил в свое время Ю.Ф. 
Лубшев: «определенное лицо могло быть принято в род римского гражданина на правах, 
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равных родственникам» [7, с. 69], то есть, любое постороннее лицо при своем 
волеизъявлении и, желании со стороны домовладыки могло стать членом его семьи с 
равными правами, как и у других.  Агнатическое родство характеризовалось 
подчиненностью всех членов одной семьи одному домовладыке (pater familias). В те 
времена он являлся единственным обладателем полной правосубъектности в сфере 
частного права, когда остальные члены его семьи хоть и являлись субъектами 
правоотношений, но были неспособны самостоятельно и независимо действовать. Данный 
вид агнатического родства, основанного на власти и подчинении, можно рассматривать 
как разновидность представительства, поскольку домовладыка был правомочен 
представлять интересы всей своей семьи в суде и каждого отдельного ее члена, совершать 
в во благо семьи определенные сделки, при этом, данный вид представительства являлся 
не договорным, а родственным (основанным на законе) [8]. 

Между тем патрон и патронат в Древнем Риме появились значительно позже и 
указывали на лицо, осуществляющее патронат, а также на патронат, как особую форму 
представительства, фактически устанавливавшую зависимость неполноправных или 
бедных граждан от богатых. Следовательно, в Древнем Риме патрон выступал, прежде 
всего, как покровитель. 

Исходя из наличия у патрона в тот период статуса “покровителя”, что более 
подразумевало власть, нежели какую-либо помощь или содействие, то следует считать, 
что термин “представительство” в нашем классическом понимании имел мало общего с 
существовавшим в прошлом. 

С течением времени сущность патроната стала меняться. С предоставлением 
патронам полномочий осуществлять функции, аналогичные функциям адвокатов, 
например, полноправно и самостоятельно представлять интересы заинтересованного лица 
в судебном процессе, - термин “патрон” со временем был заменен на термин 
“прокуратор”. 

За несколько веков до появления термина “прокуратор”, с выделением адвокатуры 
во времена Римской республики в отдельное сословие, роль института представительства 
по-настоящему возросла. Адвокатура стала считаться неотъемлемой частью данного 
института, а в законах императоров помимо адвокатов периодически упоминались и 
прокураторы, которые, если не считались самостоятельным звеном механизма 
представительства, то, однако, были правомочны участвовать в судебных 
разбирательствах. 

Благодаря положенному таковому началу деятельности прокураторов, институт 
представительства выделился в самостоятельный институт частного права, а 
представительство не требовало наличия статуса адвоката. С таковыми переменами 
впоследствии большое количество субъектов обладало правом на осуществление 
полномочий прокуратора (представителя). 

Если говорить о возможности представления интересов практически любым 
субъектом, то следует упомянуть об эволюции данного института в отношении 
юридических лиц. Для осуществления функций представителя юридическим лицом 
существовал круг специальных субъектов, правомочных действовать в качестве 
представителя. Такими уполномоченными субъектами являлись: доверенное лицо князя, 
поверенные церковью, королем, монастырем, монахи, старосты и др. Основными двумя 
требованиями к таким субъектам выступали: 

1) состояние в отношениях власти и подчинение с юридическим лицом, которые 
связывали бы тесно поданного, например, с королем; 

2) обладание поданным специальными знаниями законов, которыми н будет 
руководствоваться при представительстве. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, как указывается в 
исторических источниках, становлению договорного (наемного) представительства как 
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отдельной разновидности представительства способствовали опередившие его 
родственное (законное) и представительство юридических лиц. 

Далее в целях настоящего исторического анализа полагаем полезным обратиться к 
рассмотрению основных этапов развития института представительства в России. 

 В Российской империи представительство применялось широко уже с начала 
средних веков. В качестве примера представительства Н. Нерсесов приводил, в частности, 
заключение представителем от имени монастыря договора купли-продажи, по которому 
монастырь приобрел право собственности на проданную ему землю [5, с. 166-167]. 

До середины 1860-х годов в Российской империи функции представителей 
осуществляли ходатаи, заступники, поверенные, стряпчие. Свод законов Российской 
империи ненадлежащим образом регулировал институт представительства. Собственная 
обособленная организация у данных представителей  отсутствовала, как и отсутствовали 
императивные требования к соответствующему уровню образования и нравственности. 
Какой-либо контроль/надзор на законодательном уровне за правильностью и полнотой 
совершения представителями необходимых действий не проводился, следовательно, 
фактически профессию ходатаев и им подобных могли осуществлять лица, не только не 
обладавшие достаточной степенью квалифицированного юридического образования, но и 
лица без наличия даже начального уровня образования [9, с. 76]. 

В дореволюционном гражданском законодательстве России (т. X ч. 1 Свода 
законов) содержалось незначительное количество правовых норм, регулировавших 
институт представительства. Действовавшие нормы регулировали законное 
представительство (родителей своих детей, опекунов своих подопечных), 
представительство в отношениях наследования. 

За период времени до судебной реформы 1864 г. и незадолго до нее, несмотря на, 
казалось бы, бесперебойную работу поверенных (стряпчих, ходатаев и др.), состояние 
институт представительства по-прежнему оставалось шатким, по причине работы 
поверенных преимущественно на стороне господствовавшего класса (или по другому 
инквизиционной системы процесса) и в интересах последнего. Данный институт не 
находил положительного отношения со стороны членов простого населения и в их глазах 
деятельность поверенных дискредитировала справедливость и законность правосудия. 

Прогрессивные общественные круги в стране все более осознавали необходимость 
реформирования института представительства. Однако этому противились российские 
самодержцы, которые боялись и не желали реформировать данный институт [10]. Для 
урегулирования сложившейся неблагоприятной ситуации, было принято «Учреждение 
судебных установлений» от 20 ноября 1864 г.. Во введении к нему указывалось,  что 
судебная власть распространяется на лиц всех сословий и на все дела: гражданские и 
уголовные (статья 2 стр. 257). А раздел IX «Учреждения судебных установлений» 
определял круг лиц, состоявших при  судебных местах. В числе таковых указывались и 
присяжные поверенные, которые по избранию или назначению занимались делами 
тяжущихся, обвиняемых, других лиц (ст. 353). 

На модернизацию института представительства также повлиял и процесс 
разработки специального гражданского закона. Как отмечает Е.Л. Невзгодина: 
«Существенное развитие институт представительства получил в проекте гражданского 
уложения, разрабатываемом с последней четверти XIX в., где было разграничено 
обязательное и добровольное представительство, закреплен его личный характер, 
урегулирован безвозмездный и возмездный договор поручения (договор доверенности), 
определено юридическое значение полномочия и одобрения, пороков воли при 
осуществлении представительства, достаточно подробно определены основания 
прекращения представительства и правовые последствия его прекращения» [11]. 

Не смотря на то, что осуществлявшийся процесс разработки данного гражданского 
уложения не был принят в форме закона, ряд его положения был помещен в гражданских 
кодексах РСФСР 1922 и 1964 гг. Среди включенных в данные кодексы положений можно 
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указать, например, что между представительством и иными формами посредничества 
была проведена соответствующая грань по признаку конкретного результата, 
достигаемого поверенным в интересах доверителя путем совершения определенных 
юридических действий; ясность в различие между доверенностью и договором поручения 
также была внесена. 

Значительное влияние на эволюцию института представительства оказала 
систематизация советского гражданского законодательства 1922 года. Тот период времени 
охватывает процесс кодификации как гражданского, так и гражданского процессуального 
законодательства 1960-х гг. Наравне с гражданским кодексом РСФСР, в гражданский 
процессуальный кодекс 1964 г. было внесено множество норм права, которые, в своей 
совокупности составляли и конкретизировали институт представительства в целом. 
Способом интеграции данных норм в оба кодекса, регулирующих данный институт, было 
положено начало его перерождению и созданию полноценного нового цивилистического 
института представительства. 

После распада СССР, крепко закрепившийся в прошлом, уже новый институт 
представительства был востребован и применялся как никогда прежде. Даже созданные 
новые суверенные государства, при проведении уже своих самостоятельных судебных, 
судебно-правовых реформ, в особенности при формировании национального 
законодательства, - сохранили в своих законодательных положениях множество норм, 
существовавших и действовавших до развала СССР, что подтверждает стабильность и 
надежность действия данного института. 

Более детальное исследование института представительства уже с современной 
точки зрения, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан 
будет проведено в следующем подразделе настоящей дипломной работы. 
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Түйін  
Мақалада тәуелсіз Қазақстан қалыптасқанға дейін өкілдік институтының пайда 

болуы мен даму тарихы қарастырылады. Өкілдік институты ежелгі Римнен бері 
заңгерлерге белгілі. Уақыттың жылжуымен және әлеуметтік қатынастардың дамуымен 
өкілдік институты белгілі бір қатынастардың қатысушыларына деген сұранысқа ие болды. 
Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуымен оның ұлттық заңнамасы біртіндеп қалыптасты, ол 
міндетті және ерікті өкілдікке байланысты кейбір егжей-тегжейлі қатынастарды реттеді. 

 
Summary 

The article discusses the history of the emergence and development of the institution of 
representation before the formation of independent Kazakhstan. The institute of representation 
has been known to lawyers since ancient Rome. With the movement of time and the 
development of social relations, the institution of representation became more and more in 
demand for participants in certain relations. With the formation of independent Kazakhstan, its 
national legislation was gradually formed, which regulated in some detail relations related to 
mandatory and voluntary representation. 

 
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

Исаева С., 
Магистрант Академии Кайнар 

 
В статье рассматривается понятие и признаки алиментных обязательств. 

С появлением алиментных соглашений вновь встал вопрос о том, является ли 
существующий перечень алиментных обязательств, приведенных в законодательных 
актах, исчерпывающим. Ранее на него давался положительный ответ, поскольку 
существовавшие алиментные соглашения были безразличны для семейного 
законодательства. Сегодня алиментные обязательства возникают, изменяются и 
прекращаются на основании заключенного договора. Это послужило базой для 
вывода о возможности использования алиментных обязательств в случаях, прямо не 
предусмотренных семейным законом.  

Ключевые слова: алимент, алиментные обязательства, понятие, признаки 
алиментных обязательств, закон, семейное право.  

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

отцовство и детство находятся под защитой государства. Забота о детях и их воспитание 
являются естественным правом и обязанностью родителей. Совершеннолетние 
трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях [1]. 

Однако, несмотря на то, что прописано в  Конституции тема алиментных 
обязательств является  очень сложной и  животрепещущей.  Нередко случается так, что 
алименты невозможно взыскать хотя бы  потому, что алиментоплательщики зачастую 
либо скрываются сами, либо свою заработную плату или же просто не желают  выполнять 
свои обязанности по выплате алиментов. И именно поэтому в  Казахстане проблема с 
неплательщиками дошла до того, что фотографии лиц уклоняющихся от выполнения 
данной обязанности готовы печатать в прессе, как на доске позора. 

 К сожалению, неосведомленность большинства граждан о таком институте 
семейного права как алиментные обязательства приводит к тому, что люди просто не 
пользуются тем, что им положено по закону, не стремятся бороться за свои  права, 
гарантируемые Конституцией Республики Казахстан. Ведь  в понимании большинства 
обывателей «алименты» - это средства, направляемые на содержание несовершеннолетних 
детей одним из родителей после развода. И это мнение ошибочно, ведь на самом деле 
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алименты выплачиваются, даже если родители ребенка так и не узаконили свои 
отношения, в такой ситуации главную роль играет факт отцовства.  Так же многие 
граждане не знают о том, что алименты можно взыскать с супруга даже в период брака, о 
том, что если плательщик алиментов не сообщает достоверно о своих доходах, то 
алименты удерживаются из денег, находящихся на счетах в банках. Нет счета в банке? 
Тогда проверяется наличие средств в небанковских финансовых учреждениях, например, 
в страховой компании, а если и этих средств недостаточно, то на исполнение обязанности 
пойдет любое имущество нерадивого плательщика, на которое по закону может быть 
обращено взыскание. 

Важное место в системе права отведено Кодексу «О браке и супружестве» от 
27.12.2010г. (далее в тексте - КоБС), с которым практически соприкасаются все 
граждане нашего государства. Соблюдение правовых норм в сфере семейной жизни 
- серьезный фактор нравственного воспитания личности, так как по семейному 
законодательству в основе алиментного правоотношения всегда лежат те или иные 
семейные отношения, и устанавливается круг лиц обязанных платить алименты и круг лиц 
управомоченных на их получение. Законодательство так же определяет содержание 
алиментного обязательства, которым является обязанность по их уплате плательщиков 
алиментов и право получателя алиментов на их получение. Так же закон устанавливает, 
что алиментные обязательства носят строго личный характер, основной целью которых, 
является предоставление содержания нуждающимся в нем лицам и предусматривает 
ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Которая, регулируется Статьей 
157 Кодекса РК «О браке и супружестве» [2]. 

Алиментные обязательства известны еще с античности. В Древней Греции и Риме 
изначально существовала лишь моральная ответственность отца за своего ребенка. 
Позднее была установлена обязанность детей содержать родителей в старости или в 
случае болезни. В Риме постепенное уменьшение неограниченной власти отца над 
членами семьи привело к законодательному закреплению обязательного содержания 
одних родственников другими согласно законным бракам или кровному родству. 

Алименты (от латинского (Alimentum) - переводится как питание, содержание) а в 
современных юридических словарях определяются как средства, выдаваемые на 
содержание отдельно живущих нетрудоспособных членов настоящей или прежней семьи; 
средства на содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим. В 
семейном праве, это средства на содержание. Основой алиментного обязательства 
являются семейные отношения [3, 1]. 

В Кодексе О браке и супружестве Республики Казахстан термин «алименты» 
употребляется применительно к категориям «помощь», «твердая денежная сумма», 
«средства на содержание». Представляется, что наиболее верным является определение 
алиментов как « содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, 
имеющему право на его получение» в силу прямого указания закона. Долгое время 
дискуссионным оставался вопрос, являются ли алиментами только те средства, которые 
выплачиваются по решению суда или же все средства, включая те, что выплачиваются в 
добровольном порядке. Нормы КоБС сконструированы таким образом, что алиментами 
называются и те средства, которые уплачиваются в добровольном порядке, тем самым 
закон устанавливает презумпцию добровольности уплаты алиментов, и только в случае 
если обязанное лицо уклоняется, алименты взыскиваются в судебном порядке [2]. 

Таким образом, алименты представляют собой материальные средства на 
содержание, которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 
существующих между ними брачных и иных семейных отношений. Исходя из данного 
определения, алиментные обязательства необходимо определить как имущественное 
обязательство лиц о предоставлении алиментов, возникающее в силу существующих 
между ними брачных или других семейных отношений в случаях, предусмотренных 
законом. 
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Семейное законодательство советского периода и доктрина семейного права, 
рассматривали алиментное обязательство как «охранительную стадию в динамике 
регулятивного правоотношения по предоставлению содержания, берущую свое начало не 
с момента появления у одной из сторон самого субъективного права на получение 
содержания, а с возникновением у получателя потребности получать содержание 
принудительно, прибегнув к судебному, гражданско-процессуальному, механизму защиты 
субъективного права на содержание. Алименты соответственно выступали как 
материальное содержание, предоставляемое по судебному постановлению» [4, 35]. 

В настоящее время такой подход не имеет оснований для существования. 
Действующее семейное законодательство, закрепляет презумпцию обязанности 
содержания (оказания материальной поддержки),  однако алиментное правоотношение 
возникает в силу конкретного юридического  факта, к коим действующее 
законодательство относит: наличие между субъектами семейных отношений; наличие 
предусмотренных законом и (или) предусмотренных соглашением сторон условий; 
соглашение сторон или решение суда об уплате алиментов. В брачно-семейном 
законодательстве к алиментным обязанным первой очереди относят супругов, родителей 
и детей. Это значит, что их обязанность по уплате алиментов возникает независимо от 
того, имеются ли другие лица, которые также обязаны содержать членов своей семьи. К 
алиментным обязанным второй очереди относят бабушек, дедушек, внуков, внучек, 
Падчериц, пасынков, фактических воспитанников. Для них эта обязанность является 
санкцией. Обязательным условием возложения на них алиментной обязанности является 
невозможность получения содержания от алиментно-обязанных первой очереди. 
Алиментные правоотношения регулируются в основном диспозитивными нормами. 
Алименты взыскиваются и уплачиваются до наступления определенного времени или 
события. Эти сроки могут быть установлены соглашением сторон, либо установлены 
судом. 

 В настоящее время природа алиментного обязательства не вызывает особых 
сомнений. Отношение, существующее в рамках такого обязательства, является: 
имущественно - стоимостным; безвозмездным; строго личным; его   стороны  обладают  
формальной  независимостью  и автономией воли. Следовательно, алиментное 
обязательство представляет собой обычное относительное гражданское 
правоотношение, о последующее перемещение материальных благ из имущественной 
сферы должника (плательщика) в имущественную сферу кредитора (получателя). 
Алиментное обязательство сходно с рядом других гражданских обязательств. 
Содержание алиментного правоотношения напоминает некоторые договорные 
обязательства, связанные с длительными, а иногда пожизненными или бессрочными 
платежами в пользу граждан. В частности таковы договоры ренты (постоянной и 
пожизненной), а также пожизненного содержания с иждивением. Во всех этих 
договорах плательщик обязуется периодически выплачивать получателю ренты 
(денежные суммы или имущество в иной форме). Несмотря на внешнее сходство, 
между этими обязательствами существуют коренные отличия. 

Во-первых, указанные договоры являются возмездными, поскольку платеж 
ренты - это обязанность, которая возникает в обмен на передачу плательщику 
имущества получателя. Более того, они носят алеаторный (рисковый) характер. 
Алиментное обязательство, напротив, строго безвозмездное, оно никак не связано с 
каким - либо встречным предоставлением кредитора.  

Во-вторых, получателями ренты могут быть любые граждане, а иногда и 
некоммерческие организации. Алиментные же обязательства ограниченны 
фиксированным в законе кругом лиц, связанных семейно-правовыми узами. 

 В-третьих, рентные правоотношения возникают только на основании 
заключенного договора, а алиментные обязательства существуют и вне договорного 
обязательства, вытекая прямо из закона и решения суда [5, 125].  
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Имеет сходство с алиментным обязательством и договор дарения. Сходство 
этих институтов заключаются в их безвозмездности. Так консенсуальный договор 
дарения может быть снабжен долгосрочной обязанностью дарителя 
предоставлять одаряемому деньги с определенной периодичностью. От этого он не 
сливается с алиментным обязательством. Отличие здесь также можно провести по 
субъектам обязательства, так как даритель и одаряемый могут быть совершенно 
чужими лицами. Кроме того, алиментная обязанность возникает не только из сделки, 
но и по решению суда. Она может изменяться и прекращаться в определенных 
случаях: при увеличении или уменьшении размера алиментов; при достижении 
совершеннолетия; эмансипации получателя и пр. 

 Реальное дарение является так называемым «вещным» договором и не создает 
обязанностей дарителя. Дарение же бесповоротно, неизменно и бессрочно. Наконец 
дарение следует отличать от деликатных обязательств, которые так же могут 
порождать длительную обязанность платежей делинквента в пользу потерпевшего. 
Однако основанием возникновения последних является не правомерный юридический 
факт, а правонарушение (причинение вреда) [6, 185]. 

Основаниями возникновения алиментных обязательств сегодня могут считаться 
два вида юридических состава, каждый из которых, в свою очередь, включает 
факт - состояние и факт - действие.  

При уплате алиментов на основании соглашения сторон - это состояние 
родства или иное семейное состояние, вызывающее плательщика и получателя и 
двусторонняя сделка об уплате алиментов. 

В первом случае к названным семейным фактам - состояниям добавляется 
вступившее в силу решение суда. 

Как и всякое правоотношение, алиментное обязательство имеет свои элементы. 
К ним относятся: объект обязательства, стороны обязательства и его содержание. 
Объектом алиментного обязательства являются действия плательщика алиментов 
(обязанного лица) по передачи имущественного содержания получателю алиментов. 
Такие действия могут совершаться плательщиком на основании заключённого 
соглашения об уплате алиментов, а могут производиться в бездоговорном, 
принудительном порядке - на основании судебного акта.  

Стороны алиментного обязательства имеют возможность самостоятельно 
исполнять свою обязанность по уплате алиментов. Им может быть только 
дееспособное физическое лицо, состоящее в родственной или иной семейно-правовой 
связи с получателем алиментов.  

В ряде случаев при возникновении дееспособности ранее официального 
совершеннолетия плательщик и получатель алиментов должен обладать 
алментоспособностью. В частности, когда у родителей ребенка снижен брачный 
возраст, он является алиментно-обязанным в отношении своего ребёнка, даже если и 
не достиг совершеннолетия на момент рассмотрения вопроса об уплате алиментов.  

Получателем алиментов является признанное таковым по закону физическое 
лицо, состоящее в родственной или иной семейной связи с плательщиком, в том числи 
и недееспособное. Недееспособность получателя алиментов (малолетнего или 
страдающего душевной болезнью) восполняется его законным представителем 
(опекуном). Последний, не являясь стороной алиментного обязательства, совершает 
сделки от имени подопечного. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет как 
частично дееспособные лица совершают алиментные соглашения с письменного 
согласия их родителей (усыновителей, попечителей). В любом случае, 
управомоченной стороной в алиментном обязательстве является именно сам 
получатель алиментов, а не лицо, которое действует от его имени или санкционирует 
его сделки [7, 88]. 
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Содержание алиментного обязательства состоит в праве получателя требовать 
уплаты алиментов и встречной обязанности плательщика их платить. Право 
требования кредитора в алиментном обязательстве имеет строго определенный 
объем, соответствующий заключенному договору об уплате алиментов по решению 
суда. Этот объём не всегда является постоянным. При изменении материального 
или семейного положения любой стороны алиментного обязательства 
(субъективных факторов) или общего экономического положения в стране при 
индексации доходов граждан (внешних факторов) может происходить и 
соответствующие  

Антокольская М.В. отмечает, что эмансипированные или вступившие и брак ранее 
установленного срока дети не обязаны уплачивать алименты своим родителям [8, 55]. 
Представляется, что хотя ст. 131 КоБС и говорит лишь об обязанностях 
совершеннолетних детей по содержанию родителей, по смыслу закона следовало бы 
признать, что эмансипированный ребенок, зачастую имеющий весьма высокие доходы, 
равно как и ребенок, создавший свою семью (а иногда и уплачивающий алименты на 
своих детей), может и должен рассматриваться и качестве алиментно-обязанного лица. 
Изменения объёма прав и обязанностей сторон правоотношения. В такой ситуации 
заинтересованная сторона алиментного соглашения или об изменении судом размера 
алиментов. Изменение объема алиментного обязательства следует отличать от цессии 
и перевода долга. 

В силу строго личного характера алиментного обязательства передача прав и 
обязанностей в нем, включая наследственное преемство, а также новация по 
обязательству не допускаются. 

Одним из первых ученых юристов признаки алиментного обязательства 
сформулировала А.И. Пергамент, но с течением времени некоторые формулировки 
изменялись, появились новые. На сегодняшний день алиментные обязательства имеют 
следующие специфические признаки: 

1. Алиментное обязательство, как и все обязательства, возникают на основе 
юридических фактов: брак, родство, фактическое воспитание. В правовой литературе 
существует концепция, что некоторые правоотношения возникают непосредственно из 
закона. Алиментные обязательства - писала Пергамент А.И. могут возникнуть только в 
силу закона, но не в силу договора или односторонней сделки. Любое правоотношение 
возникает на основании юридических фактов. Закон лишь предусматривает сами эти 
факты. 

2.  Алиментные обязательства носят строго персональный характер: они не 
отчуждаемы от личности управомоченного и обязанного лица, прекращаются со смертью 
управомоченного и обязанного лица, не передаются по наследству, на них не 
распространяются правила об уступке требований и переводе долга. 

3.  Алиментные обязательства являются безвозмездными. Они не могут быть 
истребованы обратно, даже если взысканы ошибочно, за исключением случаев, когда их 
взыскание взыскивание базировалось на ложных сведениях. Взаимный характер 
алиментных обязательств, когда совершеннолетние и трудоспособные дети содержат 
своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, не делает их возмездными. 

На первый взгляд может показаться, что алиментное обязательство приобрело 
характер возмездности после того, как закон предоставил суду право освобождать 
обязанное лицо от уплаты алиментов при определенных условиях, например, при 
злостном уклонении родителя от выполнения в прошлом обязанностей родителей. Однако 
эти нормы не придают алиментному обязательству характер возмездности. Возмездность 
предполагает обязательное предоставление материальных благ самим получателем. 

4. Диспозитивное регулирование алиментных отношений. Лицо, обязанное 
уплачивать алименты вправе заключить соглашение об уплате алиментов с их 
получателем, а нормы закона применяются при отсутствии соглашения между сторонами. 
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5. Алиментные обязательства не является санкцией и тем более мерой 
ответственности, так как не связана для обязательного лица ни с какими 
дополнительными лишениями. Оно возникает независимо от вины обязательного лица. 

6. Алиментные обязательства никогда не являются возмещением убытка, 
Управомоченный на получение алиментов никакого убытка не несет. В алиментных 
обязательствах размер их не связан с прежним (или возможным) заработком 
алиментируемого. Размер алиментного платежа определяется законом, исходя из 
интересов воспитания детей и укрепления семьи, и ни в какой мере не связан с понятием 
убытков. 

7. Алиментные отношения являются длящимися. Лицо, имеющее право на 
получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов 
независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты. Алименты 
присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период могут быть 
взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд. 

8.Нормы об алиментных обязательствах защищены особыми средствами: 
а) управомоченное лицо вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании 

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

или ответчика (обязанного); 
в) истец освобожден от уплаты судебных расходов; 
г) по делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании 

алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу, а при 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до вынесения судом решения о 
взыскании алиментов; 

д) индексация алиментов [9, 66]. 
Итак, нормы семейного права, выражающиеся в алиментных обязательствах, 

содержатся не только в Гражданском и Семейном законодательстве, но и в 
Административном и Уголовном, так как злостные должники могут быть привлечены  к 
административной и  уголовной ответственности. 

Смысл охраны данных обязательств уголовно-правовыми средствами сводится к защите 
интересов лиц нуждающихся в алиментах, а именно, для обеспечения и сохранения условий 
нормального физического, психологического, интеллектуального и нравственного 
формирования  личности. В свою очередь эти условия зависят от благополучия семьи, которая 
основана на браке, родстве, усыновлении или принятии детей па воспитание и связана 
общностью жизни, интересов, взаимной заботой, а также взаимными правами и обязанностями.  
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Түйін  

Мақалада алименттік міндеттемелер түсінігі мен белгілері қарастырылады. 
Техникалық қызмет көрсету туралы келісімдердің пайда болуымен, заңнамалық актілерде 
көрсетілген алименттік міндеттемелердің тізбесі түпкілікті ме екендігі туралы мәселе 
қайта туды. Бұған дейін оған оң жауап берілді, өйткені қолданыстағы күтім туралы 
келісім отбасылық заңдарға немқұрайды қарады. Бүгінгі таңда техникалық қызмет 
көрсету міндеттемелері келісімшарт негізінде туындайды, өзгереді және тоқтатылады. Бұл 
отбасылық заңнамада тікелей көзделмеген жағдайларда алименттік міндеттемелерді 
пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға негіз болды. 

 
Summary 

The article discusses the concept and signs of maintenance obligations. With the advent 
of maintenance agreements, the question arose again whether the existing list of maintenance 
obligations contained in legislative acts is exhaustive. Previously, a positive answer was given to 
him, since the existing maintenance agreements were indifferent to family law. Today, 
maintenance obligations arise, change and terminate on the basis of a contract. This served as the 
basis for the conclusion about the possibility of using maintenance obligations in cases not 
expressly provided for by family law. 
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Институт представительства к настоящему времени является одним из самых 

актуальных институтов гражданского права. Актуальность связана с широким и 
возможным применением данного института в различных сферах общественных 
отношений, львиная доля которых основывается в секторе частных отношений. 
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Представительство в частных общественных отношениях классифицируется на 

несколько видов, в зависимости от специфики предмета складывающихся и (или) 
сложившихся уже отношений. Отношения по представительству могут возникать из 
заключения гражданско-правовых сделок в гражданском праве; осуществления функций 
представителя в гражданском процессе; отношений, возникающих из семейных 
правоотношений; отношений из трудовых, коммерческих и иных. 

Правовым основанием, порождающим отношения по представительству, может 
являться одно из следующих обстоятельств: 

а) Представительство, основанное на волеизъявлении представляемого, 
оформляемого в определенной материально-правовой форме (доверенность, договор 
поручения и т.д. и т.п.); 

б) Представительство, возникающее на основании издания акта соответствующего 
государственного органа, прямо обязывающее конкретное лицо действовать в качестве 
представителя другого конкретного лица; 

в) Представительство, устанавливаемое нормами законодательства в отношении 
определенной категории лиц (например, родители). 
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Можно выделить следующие виды представительства, исследование которых будет 
проведено поочередно: 

1) Законное (обязательное) представительство; 
2) Добровольное (договорное) представительство; 
3) Представительство без полномочий и с превышением полномочий; 
4) Обязательство из действий в чужом интересе без поручения. 
Законное представительство предназначено для представления интересов и, 

совершения необходимых юридически значимых действий от имени той категории лиц, 
которая, в-первом случае - обладает частичной (неполной) дееспособностью в виду ее 
ограничения; во-втором - еще не обладает полной или частичной дееспособностью в силу 
возраста; в-третьем - признана полностью недееспособной. Каждый случай объединяет 
тот неоспоримый факт, что лица не в состоянии самостоятельно своими действиями 
приобретать права и нести обязанности. Данный вид представительства призван 
восполнить таковой недостаток данных субъектов. 

Законное представительство направлено, прежде всего, на обеспечение защиты 
прав и интересов несовершеннолетних и лиц, страдающих определенными психическими 
недостатками [1]. Как в свое время говорил Г.Ф. Шершеневич: «В первое время своего 
существования человек, как и всякое другое существо, является совершенно 
беспомощным и без содействия других лиц должен бы быть обречен на гибель. 
Необходимая помощь может быть организована в обществе двояким образом: или она 
подается непосредственно обществом, среди которого человек рождается, или она 
возлагается на его родителей. Современное государство держится второго начала, 
возлагает на родителей обязанность вскормления и воспитания и передает им 
необходимую для этой цели власть» [2, с. 437]. В некоторых случаях законного 
представительства - волеизъявление таких представителей на возникновение 
представительства не требуется (если говорить о родителях, которые по умолчанию в 
связи с рождением ребенка считаются его законными представителями). В других же 
случаях, в частности с опекой, попечительством, усыновлением – такое волеизъявление 
является необходимым. Круг полномочий законных представителей определяется не по 
усмотрению представляемых, а нормами законодательства Республики Казахстан. 
Представляемые также не могут отменить представительство своих законных 
представителей или каким-либо иным способом влиять на их деятельность [3]. 

Юридическими фактами, порождающими законное представительство, выступают: 
1) наступление события, с которым закон автоматически связывает наступление 

отношений по представительству, например, рождение ребенка; 
2) вынесение судебного решения, устанавливающего отношение по 

представительству, например, решение о признании недееспособным, о назначении 
усыновителей ребенку и др. 

К первому случаю – обладанию частичной дееспособностью вследствие ее 
ограничения, - относятся лица, ограниченные в дееспособности решением суда по 
причине злоупотребления ими спиртными напитками, наркотическими веществами, 
психотропными веществами и (или) их аналогами, которые ставят свою семью таким 
злоупотреблением в тяжелое материальное положение. Ограничение в дееспособности 
производится в отношении только совершеннолетних лиц, так как, несовершеннолетние 
по умолчанию являются полностью или частично недееспособными, в зависимости от 
возраста. Необходимо указать на обязательное наличие всех следующих обстоятельств, 
для ограничения лица в дееспособности: 

- лицо должно систематически употреблять вышеуказанные вещества, что, и 
впоследствии указывает на злоупотребление. Злоупотребление – это систематическое 
употребление. Закон не устанавливает точное количество употребления таких веществ 
лицом или необходимый промежуток времени для признания такое употребления – 
злоупотреблением. Понятие “систематическое” является оценочным и поэтому факт 
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наличия злоупотребления определяется уже по усмотрению суда. Единичные случаи 
употребления спиртных, наркотических и др. указанных веществ – не может являться 
основанием для ограничения в дееспособности; 

- именно такое злоупотребление должно прямо отражаться на материальном 
положении семьи этого лица, делая его тяжелым. Если, например, гражданин употребляет 
дешевые спиртные напитки, при этом кто-либо из членов его семьи совершает ежедневно 
какие-либо покупки на несколько тысяч/миллионов тенге, то в данном случае не 
употребление спиртными напитками отражается на тяжести материального положения, а 
такие покупки. Тяжелое материальное положение также является оценочным понятием и, 
потому невозможно определить точную грань, разграничивающее нормальное положение 
от тяжелого. В комментарии к ст. 27 ГК РК профессора М.К. Сулейменов и Ю.Г. Басин 
определяют тяжелое материальное положение, как существенное снижение жизненного 
уровня семьи лица, злоупотребляющего спиртными напитками или наркотиками, так и 
невозможность существенного повышения этого уровня, обусловленные указанными 
злоупотреблениями; 

- В результате злоупотребления лицо должно ставить в тяжелое материальное 
положение именно свою семью. В случае, если такое лицо не имеет семьи, проживает в 
одиночестве и злоупотребляет, то основания для ограничения его дееспособности также 
отсутствуют, так как, его злоупотребление ни на ком, кроме него не отражается. 

Над гражданином, признанным судом ограниченно дееспособным, устанавливается 
попечительство [4], как одна из форм законного представительства. 

После ограничения дееспособности и установления попечительства, лицо вправе 
совершать лишь мелкие бытовые сделки. Понятие “мелкие бытовые сделки” также 
является оценочным, и единственным их так называемым “пространственным” признаком 
является – незначительная стоимость.  Совершение иных, более серьезных юридически 
значимых действий, в том числе заключение (кроме мелких бытовых) сделок, получение и 
распоряжение заработком, пенсией и иными доходами допускается лишь с согласия 
попечителя. 

Классический подход не относит институт попечительства к представительству. 
Это обуславливается преимущественно тем, что, в отличие от опекунов и иных законных 
представителей, в виду специфики природы ограничения дееспособности своих 
подопечных, которая не влечет полного ее отсутствия и, тем самым указывает на 
существующую способность ограниченного в дееспособности лица самостоятельно 
мыслить и частично действовать, - попечители не несут ответственности за какие-либо 
противоправные действия, совершенные их подопечными. Так вред, причиненный 
гражданином, признанным ограниченно дееспособным возмещается самим причинителем 
на общих основаниях (ст. 931 ГК РК). 

Также это объясняется тем, что попечители, в отличие от опекунов, уполномочены 
законом лишь давать своим подопечным согласие на совершение каких-либо сделок, 
которые те не вправе совершать самостоятельно. Они оказывают им определенное 
содействие в осуществлении ими своих прав и законных интересов, а также при 
исполнении ими своих обязанностей перед 3-ми лицами. Охранная функция 
попечительства обуславливается также защитой попечителем своего подопечного от 
неправомерных действий 3-х лиц. 

В то же время, считаем, что институт попечительства является составной частью 
института представительства по следующим причинам: 

- Попечительство возникает на основании решения местного исполнительного 
органа (административного акта), а полномочия прямо определяются законом. Законное 
представительство в форме опеки также основывается на административном акте. 

- Институт попечительства, совместно с институтом опеки, призван обеспечивать 
защиту имущественных и личных неимущественных прав и интересов своих подопечных 
(п. 2 ст. 119 Кодекса Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье (далее - КоБС 
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РК)) [42]. Одним из признаков представительства выступает непосредственно такая 
защита и содействие представляемым лицам. 

- Попечители вправе выступать в защиту прав и интересов своих подопечных в 
отношениях с любыми лицами, в том числе в суде, без специального подтверждения 
полномочий (п. 5 ст. 122 КоБС РК). Правомочие выступать в суде от имени и в интересах 
других лиц возникает также у других форм законного представительства (опека, 
усыновление и т.д.). 

- В результате согласия попечителя на совершение лицом, ограниченным в 
дееспособности, сделок, распоряжение им своим доходом, - права и обязанности 
возникают непосредственно у последнего. 

Попечителем ограниченно дееспособного лица может быть любое 
совершеннолетнее и полностью дееспособное лицо, за исключением случаев, 
определенных законом. Подробно о лицах, не способных быть как попечителями, так и 
опекунами – будет сказано в дальнейшем. 

В случае, если ограниченно дееспособный гражданин прекратит злоупотреблять 
вышеназванными веществами, то попечитель обязан ходатайствовать перед судом об 
отмене установленного над этим гражданином попечительства. Обратиться в суд с 
заявлением о признании полностью дееспособным вправе и сам гражданин, ограниченный 
в дееспособности, члены его семьи и близкие родственники. В дальнейшем, если суд 
установит факт прекращения злоупотребления, ранее вынесенное решение об 
ограничении дееспособности суд отменяет и, тем самым реабилитирует полную 
дееспособность. 

Ко второму случаю обладания неполной дееспособностью или ее полным 
отсутствием в силу возраста, - относят детей (несовершеннолетних). Закон определяет 
детей, как лиц, не достигших восемнадцати летнего возраста (совершеннолетия) (пп. 8 п. 1 
ст. 1 КоБС РК). 

Следует отметить, что при несовершеннолетии подразделяют детей на две 
категории: малолетние (дети до четырнадцати лет) и несовершеннолетние (дети от 
четырнадцати до восемнадцати лет). 

Законное представительство особо распространено в отношении детей, так как, их 
законными представителями могут являться по закону: родители, усыновители 
(удочерители), опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), 
патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан заботу, образование, воспитание, защиту прав 
и интересов ребенка (пп. 12 п. 1 ст. 1 КоБС РК). 

Все вышеуказанные законные представители имеют равные права и несут равные 
обязанности в отношении детей, представителями которых они являются. 

Полностью недееспособными закон признает малолетних. Несмотря на тот факт, 
что они являются субъектами гражданского права, законодатель считает, они лишены в 
силу своего юного возраста возможности правильно понимать и осознавать значение 
своих действий, следовательно, действовать самостоятельно и независимо они не могут. 
Возможность осуществлять права и обязанности малолетние реализуют через своих 
законных представителей: родители, усыновители (удочерители) и опекуны, а также 
приемные родители и патронатные воспитатели. В случае с детьми от четырнадцати до 
восемнадцати лет действует тот же круг законных представителей, за исключением 
опекунов, вместо опекунства устанавливается попечительство. Необходимо отметить, что 
основным критерием разграничения полной правосубъектности между недееспособными 
и дееспособными выступает такой элемент, как сделкоспособность – т.е. способность 
лица вступать и совершать сделки. 

С точки зрения гражданского права, законное представительство призвано в 
первую очередь содействовать участию несовершеннолетних в гражданском обороте в 
силу их неспособности самостоятельно совершать сделки по причине несовершеннолетия. 
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Самостоятельное совершение несовершеннолетним сделки, не подпадающей под 
категорию «мелких бытовых», по умолчанию влечет ничтожность такой сделки. Данная 
презумпция ничтожности вытекает из прямого законодательного запрета (п. 1 ст. 157 ГК 
РК). Пунктом 7 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О 
некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их 
недействительности» установлено: «В случае если будет установлено, что сделка 
недействительна в силу прямого указания закона (к примеру, недействительна сделка, 
совершенная лицом, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), кроме сделок, 
предусмотренных статьей 23 ГК (пункт 3 статьи 159 ГК), то суд оценивает сделку как 
недействительную полностью или в части ее отдельных условий, констатирует 
недействительность сделки и применяет последствия ее недействительности» [5]. 

Все полномочия законных представителей несовершеннолетних определяются 
специальным законодательным актом – Кодексом о браке (супружестве) и семье, а также 
договором о передаче ребенка на патронатное воспитание (в случае с патронатными 
воспитателями) и договором о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемную семью (в случае с приемными родителями). 

Ключевыми признаками, отличающими степень дееспособности малолетних от 
дееспособности детей с  четырнадцати до восемнадцати лет, являются: 

- Дети до четырнадцати лет (малолетние) являются полностью недееспособными и 
сделки от их имени совершают исключительно законные представители, за исключением 
совершения мелких бытовых сделок, которые должны исполняться при самом их 
совершении (например, покупка продуктов в магазине) (ст. 23 ГК РК). В случае с детьми, 
достигшими четырнадцати лет, они могут самостоятельно совершать сделки с согласия 
своих законных представителей; 

- Малолетние также лишены возможности осуществлять в полном объеме свое 
вещное право в отношении банковских вкладов, внесенных на их имя. Право на 
распоряжение вкладами они приобретают по достижению четырнадцати лет (ст. 25 ГК 
РК); 

- Ответственность за причиненный какой-либо вред, противоправные действия 
малолетних несут в полном объеме их законные представители, если последние не 
докажут, что вред причинен не по их вине. Аналогичное правило об ответственности за 
малолетних действует и в отношении воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других им аналогичных, которые в силу закона являются 
их опекунами или в силу заключенного договора обязаны осуществлять надзор (ст. 925 ГК 
РК). Обязанность по возмещению вреда не прекращается и с достижением малолетним 
совершеннолетия или появления у него имущества, достаточного для возмещения. 

В то же время, закон предусматривает и случаи причинения малолетним вреда 
жизни и здоровью, когда такой вред может быть колоссальным, требующим крупного 
возмещения, которое законные представители и (или) организации не в состоянии 
возместить. В этом случае, с учетом конкретных обстоятельств, при достижении 
малолетним-причинителем вреда совершеннолетия, суд может возложить уже на это 
совершеннолетнее лицо обязанность по полному или частичному возмещению такого 
причиненного вреда. 

Иное дело обстоит со сделками и иными юридическими действиями, 
совершаемыми лицами, достигшими четырнадцати лет. По сделкам и иным основаниям 
возникновения гражданских правоотношений все обязанности и ответственность за их 
исполнение несут сами несовершеннолетние. Аналогичное правило действует и в 
отношении обязательств, возникающих из причинения вреда. Исключение составляют 
ситуации, когда у такого ребенка не имеется имущества или иных источников дохода, 
достаточных для такого возмещения. В этом случае ответственность полная или 
частичная может быть возложена на законных представителей ребенка или организацию-
попечителя, при условии, если последние не докажут, что вред причинен не по их вине. 
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Между тем, в отличие от вреда, причиненного малолетними, ответственность за вред от 
детей, достигших к моменту такого причинения четырнадцати лет, снимается с законных 
представителей и организаций по достижению им совершеннолетия, появления у него 
имущества для возмещения причиненного вреда или досрочного признания дееспособным 
(эмансипация). 

При необходимости осуществления защиты прав подопечных опекуном или 
попечителем перед любыми 3-м лицами, в том числе и в процессе какого-либо судебного 
разбирательства, они выступают без специального подтверждения полномочий.  

Об особенностях при назначении опеки/попечительства над ребенком. При 
назначении опеки/попечительства над ребенком особое значение имеет непосредственно 
личность опекуна/попечителя для ребенка. В учет принимаются все заслуживающие 
внимания факторы, наряду с наличием материальной возможности для всестороннего и 
полного обеспечения ребенка всем необходимым, важны личные, нравственные качества 
предполагаемого опекуна/попечителя. Если у будущего опекуна/попечителя имеется своя 
семья, то необходимо определить и отношение к ребенку членов его семьи. При 
состоянии опекуна/попечителя в браке, перед передачей под его опеку ребенка, также 
необходимо письменное согласие другого (-ой) супруга (супруги). Данные требования 
связаны с тем, что данные факторы в совокупности могут максимально позволить 
определить насколько передача под опеку/попечительство именно этому лицу, именно в 
эту семью - будет соответствовать интересам ребенка и насколько ребенку будет в ней 
комфортно. При наличии возможности, допускается и учет мнения ребенка, достигшего 
десяти лет перед передачей под опеку/попечительство. 

Права и обязанности опекунов и попечителей детей. На опекунов и попечителей 
несовершеннолетних законом предоставляются права и возлагаются обязанности, 
соответствующие в большинстве своем правам родителей и усыновителей ребенка. Такое 
наделение широким перечнем полномочий объясняется тем, что на них возлагается некая 
ответственность за дальнейшую судьбу своих подопечных. Так опекуны и попечители 
детей обязаны, как и родители, заниматься надлежащим воспитанием детей, обеспечивать 
необходимый и достойный уход за их здоровьем. Помимо предоставления всех 
соответствующих нормальному образу жизни ребенка материальных средств, также 
важно и их непосредственное участие во всестороннем развитии ребенка, а именно: 
физическое, психическое, нравственное и духовное уровни развития. Иные права и 
обязанности для опекунов и попечителей установлены КоБС РК. 

О лицах, не способных являться опекунами и попечителями. По причине 
особой уязвимости детей перед внешним миром в виду их несформировавшейся до конца 
психики, недостаточно сформированного уровня интеллектуального, физического и 
духовного развития, а также из-за жизненной необходимости для законных 
представителей максимально участвовать в жизни ребенка для обеспечения его интересов, 
как в настоящем периоде его развития, так и в будущем, - закон устанавливает тем самым 
перечень лиц, осуществление которыми функций опеки и попечительства над детьми 
является недопустимым. В каждом конкретном исключении, законодатель преследует 
цель максимально по возможности оградить несовершеннолетних, с одной стороны, от 
возможного негативного воздействия опекунов и попечителей на его права и интересы. 
Перечень лиц, неспособных осуществлять функции опекуна/попечителя в виду 
законодательного запрета, определен ст. 122 КоБС РК. 

Так, например, лица лишенные или ограниченные судом в родительских правах не 
могут являться опекунами и попечителями детей (пп. 2 п. 1 ст. 122 КоБС РК). Данный 
запрет связывает личность таких лиц с существовавшим в прошлом прецедентом, когда 
они уже допускали нарушение прав и интересов ребенка, не исполняли и (или) 
ненадлежащим образом исполняли свои родительские обязанности, что в итоге 
отрицательно характеризует их как лиц, достойных являться опекунами и попечителями. 
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Во избежание повторения аналогичного прошлому прецеденту случая с другими детьми, 
законодатель установил данный запрет. 

Другой пример, опекунами и попечителями не могут быть лица, состоящие на 
учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах (пп. 11 п. ст. 122 КоБС 
РК). Данный запрет обуславливается существующей реальной угрозой негативного 
влияния такими лицами на психику ребенка, причинения вреда его здоровью или иное 
отрицательное воздействие. 

Прекращение полномочий законных представителей детей. Гражданским 
законодательством РК устанавливается возрастной ценз в восемнадцать лет, по 
достижению которого, ребенок приобретает полную дееспособность и, тем самым, как 
правило, считается взрослым и самостоятельным. Будучи лицом восемнадцатилетнего 
возраста, считается, что он в состоянии и вправе самостоятельно приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их. Так п. 2 ст. 68 КоБС РК установлено, что родительские права родителей 
автоматически прекращаются по достижению их ребенком совершеннолетия 
(восемнадцати лет). При этом необходимо, чтобы ребенок имел к такому достижению 
соответствующее психическое здоровье, в противном случае, может иметь место 
основание для признания его недееспособным и установления опеки, не смотря на его 
совершеннолетний возраст. 

В случаях с опекунами ребенка, по достижению им четырнадцати лет, лицо, 
являвшееся опекуном без каких-либо специальных разрешений автоматически становится 
его попечителем до достижения им совершеннолетия. 

В случае с попечителями, опекающими ребенка с четырнадцати лет, то их права 
как законных представителей также прекращаются по достижению ребенком 
восемнадцати лет. 

В ситуации, при которой ребенок с шестнадцати до восемнадцати лет вступает в 
брак при наличии установленных семейно-брачным законодательством оснований и 
соблюдении порядка, - права всех законных представителей таких детей прекращаются 
при вступлении ими в брак. 

К третьему случаю – признанию недееспособным, - относят душевнобольных 
(психически нездоровых) лиц, которые по причине наличия психической болезни 
(психического расстройства) не в состоянии понимать значение своих действий или 
руководить ими. При наличии такого основания, по заявлению членов семьи такого лица 
или иных лиц, установленных ГПК РК, суд признает его недееспособным и над ним 
устанавливается опека, как одна из форм законного представительства. 

Ключевыми отличиями установления опеки в виду признания недееспособным, от 
установления попечительства в связи с ограничением в дееспособности, являются: 

1) Опекун недееспособного полностью совершает сделки от имени своего 
подопечного, тогда как попечитель лишь дает или не дает свое согласие на их 
совершение; 

2) Опекун несет полную ответственность по обязательствам своего подопечного, 
включая и обязательства, возникающие из причинения вреда. 

К опекунству над недееспособным лицом применяются правила и опекунства над 
несовершеннолетними детьми, установленные КоБС РК, за некоторым исключением. 

Опекунство прекращается над недееспособным лицом лишь в том случае, если 
опекаемый выздоровел или состояние его психического здоровья значительно 
улучшилось. В дальнейшем опекун обязан ходатайствовать перед судом об отмене 
решения суда и снятии опеки. 
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Түйін  

Өкілдік институты қазіргі уақытта ең маңызды азаматтық-құқықтық 
институттардың бірі болып табылады. Бұл институттың қоғамдық қатынастардың түрлі 
салаларында кең және мүмкіндігімен байланысты, олардың көпшілігі жеке қатынастар 
секторында. 

 
Summary 

The Institute of Representation is currently one of the most relevant civil law institutions. 
The relevance is associated with the wide and possible use of this institution in various spheres 
of public relations, the lion's share of which is based in the private relations sector. 

 
 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ 

 
Исаева С., 

Магистрант Академии Кайнар 
 
В статье рассматривается алиментные обязательства  супругов и бывших 

супругов. Наряду с алиментными обязательствами, возникающими между 
лицами, состоящими в браке, закон также регулирует и аналогичные 
обязательства между бывшими супругами, официально прекратившими семейные 
отношения. Виды таких алиментных обязательств и условия их возникновения во 
многом сходны с обязательствами, существующими в браке. 

Ключевые слова: алимент, алиментные обязательства, понятие, признаки 
алиментных обязательств, закон, семейное право. 

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

поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право 
требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:  нетрудоспособный 
нуждающийся супруг; жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 
общего ребенка; нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-
инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет; нуждающийся супруг, 
осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 16 лет, 
а также в случае определения общему ребенку-инвалиду по достижении 16 лет I - II 
группы инвалидности [1]. 

На этом принципе строится правовое регулирование взаимных алиментных 
обязанностей лиц, состоящих или состоявших в браке. В большинстве семей не возникает 
необходимости в особом нормировании таких деликатных отношений, как вопросы 
взаимного материального содержания супругов. Однако вопреки распространенному 
среди народа мнению возникновение алиментных обязательств не всегда связано с 
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распадом семьи. Лица, состоящие в зарегистрированном браке, могут 
формализовать свои обязанности по взаимному содержанию, заключив для этого 
специальное алиментное соглашение. Соответствующие обязанности могут включаться 
и в брачный договор. Содержание таких алиментных обязательств может варьировать в 
очень широких пределах, но сторонами в них выступают только лица, состоящие в 
зарегистрированном браке. Все остальные вопросы, касающиеся оснований 
возникновения и прекращения алиментных обязательств, размера алиментов, 
ответственности, решаются по усмотрению самих сторон. 

Пока алиментные соглашения не получили широкого распространения на 
практике. Вероятно, этого не произойдет и в ближайшем будущем. Наше Сложнее дело 
обстоит с так называемыми фактическими супругами, не зарегистрировавшими свой брак. 
Какие-либо соглашения между этими лицами формально выпадают из сферы семейного 
права и напрямую регулируются лишь общими ивилистическими положениями о 
договорах. Однако, как справедливо полагает, алиментные соглашения между 
фактическими супругами все-таки могут регулироваться и нормами семейного 
законодательства по аналогии закона  мировоззрение еще не готово с легкостью 
принять тот меркантильный тип отношений между супругами, который распространен 
на Западе. Однако не мог законодатель и совсем обойти вниманием те случаи, когда 
супруги не в состоянии самостоятельно урегулировать свои финансовые 
взаимоотношения. Вмешательство государства в этих случаях необходимо если и не 
для сохранения семьи, то для принудительного поддержания необходимого уровня 
жизни одного из ее членов [2, 189]. 

При отсутствии между супругами алиментного соглашения (или алиментных 
обязанностей в брачном договоре) нетрудоспособный нуждающийся супруг, не 
получающий необходимой материальной поддержки, вправе потребовать через суд 
предоставления ему алиментов от другого супруга, если последний обладает 
необходимыми для этого средствами. Таким образом, здесь для возникновения 
обязанности по алиментированию необходимы следующие условия: 

1. Наличие зарегистрированного брака; 
2. Оотказ одного из супругов от материальной поддержки другого; 
3. Нетрудоспособность управомоченного супруга; 
4. Его нуждаемость в материальной помощи; 
5. Наличие у обязанного супруга  необходимых   для   предоставления 

содержания средств. 
Рассмотрим эти условия подробнее. Для приобретения права на 

получение алиментов супруги должны состоять в зарегистрированном браке. Эта 
позиция традиционна для нашего законодательства. Только формальное заключение 
брака может налагать на супругов взаимные имущественные обязанности. 
Фактические же брачные отношения таких правовых последствий не порождают. 
Вероятно, законодатель учел традиционное противопоставление духовного и 
материального мира и не счел возможным осложнять неофициальные (и подчас не 
очень длительные) отношения формальными имущественными обязанностями. 
Сыграло свою роль и то,  что придание юридической силы фактическим 
брачным  отношениям породило бы сложные морально-этические проблемы. Судебные 
разбирательства в тех странах, где взыскание алиментов допустимо и в отношении 
фактических супругов, в том числе однополых (Израиль, Швеция), далеко не 
бесспорны с нравственной точки зрения [3]. 

Недостаточный, по мнению одного из супругов, материальный уровень его 
жизни сам по себе не дает права на взыскание алиментов. Буквальное толкование п. 2 
ст. 133 КоБС приводит к выводу о том, что условием взыскания алиментов 
является именно отказ одного из супругов от материальной поддержки другого. 
Чаще всего он выражается в соответствующих фактических действиях, а точнее, в 
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бездействии одного из супругов, когда тот длительное время без уважительных 
причин не предоставляет содержания партнеру. Вряд ли можно считать отказом от 
материальной поддержки супруга перерыв в его «финансировании» на несколько 
дней, ставший результатом семейной размолвки или пребывания супруга в 
командировке [1]. 

Обязательными условиями для взыскания алиментов являются 
нетрудоспособность и нуждаемость супруга, лишенного материальной поддержки. 
Законодательство не раскрывает содержания понятий нетрудоспособности и 
нуждаемости, поэтому ведущая роль, в их определении принадлежит доктринальному 
и судебному толкованию [4, 477]. 

Возможность взыскания алиментов лишь при наличии у супруга-плательщика 
необходимых для этого средств принципиально отличает данный вид обязательств от 
отношений по алиментированию между родителями и детьми. Формулируя это 
условие, законодатель учел тот факт, что супруги - равноправные члены семейного 
союза, ни один из них не может быть поставлен в условия худшие, чем другой. По 
этой причине уплата алиментов не должна ухудшать имущественное положение 
плательщика по сравнению с получателем. Кроме того, отношения между 
супругами не основаны на родстве и поэтому подчас лишены той степени 
духовной близости и стабильности, которые присущи отношениям родителей с 
детьми. То, что допустимо (в виде исключения, если говорить об алиментных 
обязательствах в  целом)   в  родственных  отношениях,   вряд  ли   было   бы  
оправданно  в отношениях между супругами. Как определить, достаточно ли у лица 
средств для предоставления содержания супругу? В отсутствие легальных критериев 
этот вопрос приходится решать доктрине. При этом возможны как минимум два 
основных подхода. С одной  стороны,  под  наличием  средств,  необходимых для  
уплаты  алиментов,  можно  понимать  «такой  уровень  обеспеченности,   при   
котором   плательщик   после   выплаты   алиментов   сам окажется  обеспеченным  в 
размере  не  менее прожиточного минимума».  

Однако в малообеспеченных семьях такое  «бронирование»  от алиментов, 
средств в размере прожиточного минимума может поставить другого супруга в 
крайне тяжелое положение: он может оказаться вообще без средств к 
существованию.   

 Поэтому  более  оправдан  другой   критерий   определения достаточности   
средств для уплаты   алиментов.   Если   один   из   супругов материально более 
обеспечен, чем другой, его следует считать способным к уплате   алиментов.   При   
этом      конечно,   размер   алиментов   не   должен превышать разницы в уровнях 
обеспеченности супругов. Иными словами, если один из супругов обеспечен ниже 
прожиточного минимума, а другой не имеет и этого, взыскание алиментов 
допустимо, и результатом его будет выравнивание уровней обеспеченности 
супругов. Если это не устраивает плательщика, тогда ему, вероятно, следует 
подумать о расторжении брака. Разумеется, такое «равенство в нищете», 
осуществляемое принудительно по решению суда, весьма ущербно с точки зрения 
морали, но таковы уж реалии нашего общества, в котором миллионы людей живут за 
чертой бедности. 

Следующей  разновидностью   алиментных   обязательств  между   супругами 
является обязательство по содержанию мужем жены  в  период беременности и в 
течение трех лет со дня рождении общего ребенка. Оно также возникает при наличии 
ряда условий, включающих:  

- зарегистрированный брак;  
- отказ мужа от материальной поддержки жены; 
- беременность жены от потенциального плательщика алиментов, либо 

воспитание ею общего ребенка до трехлетнего возраста;  
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- наличие у мужа необходимых для предоставления содержания средств.  
Как видим, эта совокупность условий отличается от рассмотренной выше 

отсутствием указаний на нетрудоспособность и нуждаемость жены. Это не означает, 
что указанные факторы вообще не принимаются во внимание. Однако они влияют 
лишь на размер назначаемых алиментов, а само алиментное обязательство 
возникает независимо от их наличия [1]. 

Беременность жены от ответчика или воспитание ею общего ребенка - 
обязательное условие для взыскания алиментов. Но возможны и случаи рождения в 
браке детей, отцом которых муж истицы не является. Установить происхождение 
ребенка либо оспорить отцовство можно лишь после рождения ребенка, что 
следует из ст. 47 и 50 КоБС. До этого момента муж практически не имеет законных 
средств отказаться от уплаты алиментов даже при явной недобросовестности 
супруги. Общий для супругов ребенок, о котором говорит КоБС, не обязательно 
является их биологическим ребенком, то есть их генетическим потомком. 
Алиментное обязательство может возникать и в случаях воспитания ребенка, 
усыновленного (удочеренного) обеими или одним из родителей либо появившегося на 
свет благодаря искусственным методам репродукции человека. На содержание 
алиментного обязательства эти особенности никак не влияют. Следует подчеркнуть, 
что алименты в указанных выше случаях присуждаются именно в пользу жены 
ответчика, даже если основанием их уплаты является воспитание ею ребенка. 
Алименты на самого ребенка могут взыскиваться отдельно вне всякой связи с 
уплатой алиментов жене. 

Еще одна разновидность алиментных обязательств, впервые предусмотренная 
КоБС, регулирует вопросы содержания нуждающегося супруга, осуществляющего 
уход за общим ребенком-инвалидом. Взыскание алиментов в этом случае обусловлено: 
наличием зарегистрированного брака; отказом одного из супругов от материальной 
поддержки другого; нуждаемостью управомоченного супруга; осуществлением   
одним   из   супругов   ухода   за   общим   ребенком - инвалидом   до   достижения   
им   восемнадцати   лет   или   за   общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 
наличием  необходимых для  предоставления  содержания  средств  у обязанного 
супруга [1]. 

В отличие от общих условий возникновения алиментных обязательств между 
супругами в данном случае право на получение алиментов в первую очередь связано с 
тем, что трудоспособный супруг не может обеспечить себя, поскольку занят уходом за 
ребенком-инвалидом. До достижения ребенком-инвалидом совершеннолетия степень 
его инвалидности не имеет значения для присуждения алиментов. По достижении 
ребенком восемнадцати лет право на получение алиментов сохраняется лишь в 
случае ухода за инвалидом с детства I группы. Следует иметь в виду, что 
определенная группа инвалидности может быть установлена ребенку решением 
медико-социальной экспертизы лишь по достижении им 16 лет. А до этого возраста 
ребенку может быть установлена категория «ребенок-инвалид». 

К сожалению, КоБС обходит молчанием вопрос о возможной конкуренции 
исков, основанных на различных видах алиментных обязательств между супругами. 
Такое положение может возникнуть, если в отношениях между одними и теми же 
супругами присутствуют одновременно все указанные выше основания 
возникновения алиментных обязательств. Например, нетрудоспособная 
нуждающаяся жена осуществляет постоянный уход за ребенком-инвалидом, не 
достигшим трех лет. В этом случае  Термин «инвалид с детства 1 группы» не 
известен праву социального обеспечения. В соответствующих нормативных актах обычно 
говорится либо об «инвалидах с детства», либо об «инвалидах I группы». Смешение этих 
понятий в КоБС может породить значительные проблемы, ибо остается открытым вопрос, 
в каком возрасте инвалиду с детства должна быть установлена  группа инвалидности. 
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Например, возможно ли взыскание алиментов по случаю ухода за ребенком-инвалидом с 
детства, которому в 16 лет была установлена II группа инвалидности, а в 20 лет -I группа? 
Формально она может требовать взыскания в свою пользу алиментов, основанных 
на любом из трех рассмотренных выше юридических составов. Но возможно ли 
одновременное предъявление трех различных исков с последующим суммированием 
назначенных алиментов? Думается, нет. Ведь основное назначение алиментных 
обязательств между супругами состоит в том, чтобы предоставить одному из них 
необходимое материальное содержание, которого он не получает от другого супруга 
в добровольном порядке. Поэтому удовлетворение одного из предъявленных исков 
означает, что необходимое содержание будет предоставляться истцу по решению суда. 
Это ведет к отпадению оснований для удовлетворения других аналогичных исков, 
поскольку уже нельзя говорить об отказе другого супруга от предоставления 
необходимой материальной поддержки. Что же касается выбора одного из 
возможных исков и соответственно алиментного обязательства, то, по общему 
принципу, право такого выбора должно принадлежать истцу - получателю алиментов. 

Наряду с алиментными обязательствами, возникающими между лицами, 
состоящими в браке, закон также регулирует и аналогичные обязательства между 
бывшими супругами, официально прекратившими семейные отношения. Виды 
таких алиментных обязательств и условия их возникновения во многом сходны с 
обязательствами, существующими в браке. Так, право требовать предоставления 
алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеют: 

1. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня 
рождения общего ребенка; 

2. Нуждающийся   бывший   супруг,   осуществляющий   уход   за   общим 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за 
общим ребенком-инвалидом с детства I группы; 

3. Нетрудоспособный      нуждающийся      бывший      супруг,      ставший 
нетрудоспособным  до  расторжения     брака  или   в  течение года с момента 
расторжения брака; 

4. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 
пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное 
время [5]. 

Основное различие между алиментными обязательствами супругов и бывших 
супругов сводится к тому, что нетрудоспособное нуждающееся лицо, состоящее в 
браке, вправе претендовать на алименты во всех случаях. Тогда как право 
нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга на получение алиментов 
зависит от  времени наступления его  нетрудоспособности (пенсионного 
возраста) по отношению к моменту расторжения брака. Сужение сферы действия 
алиментных обязательств между бывшими супругами вполне оправданно. Ведь с 
момента расторжения брака этих лиц подчас уже ничего не связывает (тем более при 
отсутствии общих детей). 

Рассмотренные условия возникновения права на алименты между супругами 
(в том числе бывшими) носят более или менее формальный характер. Возраст 
ребенка, момент расторжения брака, срок наступления нетрудоспособности - эти и 
другие критерии ничего не говорят о том, что же представлял собой сам брачный 
союз, ставший основанием для уплаты алиментов. А ведь причины, по которым 
возникло формальное право на получение алиментов, могут быть самыми 
различными. Так, нетрудоспособность одного из супругов может наступить в 
результате злоупотребления алкоголем или наркотиками. Его поведение в семье 
может граничить с хулиганством. Да и сама продолжительность брака может 
исчисляться несколькими месяцами или неделями. Справедливо ли в этих случаях 
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возлагать на другого супруга (тем более бывшего) какие-либо алиментные 
обязанности? Разумеется, нет. По этой причине закон и не ограничивается 
перечислением чисто формальных критериев возникновения права на алименты. 
Статья 536 КоБС определяет ряд условий, при наличии которых суд может освободить 
супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничить эту 
обязанность (как в период брака, так и после его расторжения) некоторым сроком. Это, 
в частности, возможно, если нетрудоспособность нуждающегося супруга наступила в 
результате злоупотребления спиртными напитками, наркотиками или в результате 
совершения им умышленного преступления, либо срок пребывания супругов в браке 
непродолжителен, либо в случае недостойного поведения в семье супруга, 
претендующего на алименты. Последние два обстоятельства нуждаются в 
пояснении. 

Непродолжительность пребывания супругов в браке принимается во внимание 
лишь в отношении бывших супругов, расторгнувших брак к моменту 
возникновения спора об алиментах. Такой вывод опирается на буквальное 
логическое толкование соответствующей нормы. Ведь длительность не 
расторгнутого брака - величина постоянно меняющаяся, поэтому она и не может 
лежать в основе судебного решения. Непродолжительность семейного союза 
оценивается судом в каждом конкретном случае. Каких-либо формальных критериев 
ее определения закон не устанавливает. 

Недостойное поведение супруга в семье - фактор еще более субъективный. 
Как определить ту грань, за которой некорректное, недостаточно уважительное 
отношение к другому супругу перерастает в «недостойное» поведение? Закон 
оставляет решение и этого вопроса на усмотрение суда, что, несомненно, 
правильно. Ведь то, что в одной семье привычно и не вызывает особых возражений, 
в другой может считаться шокирующим, оскорбительным. Поэтому КоБС и не 
устанавливает каких-либо общих критериев, характеризующих поведение супругов.  

Айтжан Б.Е. полагает, что супружеская измена, ставшая причиной расторжения 
брака, является примером недостойного поведения супруга в семье по смыслу ст. 136 
КоБС. С этим мнением можно согласиться, однако абсолютизировать аморальный 
характер адюльтера все же не стоит: ведь измены бывают и взаимными [6, 59]. Бывшие 
супруги, так же как и лица, состоящие в браке, вправе по своему усмотрению 
определить условия алиментирования в соответствующем соглашении. Это касается и 
оснований, и порядка уплаты, и размера алиментов. Причем алиментное соглашение 
может быть заключено как во время пребывания в браке, так и после его расторжения. В 
последнем случае возникает сложная проблема разграничения собственно 
алиментного соглашения и сходных с ним типов договоров, урегулированных частью 
второй ГК РК. 

В отсутствие специального соглашения между супругами об уплате алиментов 
(или соответствующих норм в брачном договоре) их размер устанавливается судом. При 
этом должны учитываться материальное и семейное положение обоих супругов, а 
также другие заслуживающие внимания интересы сторон. Способ платежа (в твердой 
денежной сумме) и порядок уплаты алиментов (ежемесячно) установлены в ст. 135 
КоБС императивно. 
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Түйін 
Мақалада ерлі-зайыптылардың және бұрынғы ерлі-зайыптылардың алименттік 

міндеттері қарастырылады. Некеде тұрған адамдар арасындағы алименттік 
міндеттемелермен қатар, заң отбасылық қатынастарды формальды түрде тоқтататын 
бұрынғы ерлі-зайыптылардың арасындағы ұқсас міндеттемелерді де реттейді. Осындай 
күтім бойынша міндеттемелердің түрлері және олардың туындау шарттары көбінесе 
некедегі міндеттемелерге ұқсас. 

 
Summary 

The article discusses maintenance obligations of spouses and former spouses. Along with 
maintenance obligations arising between married persons, the law also regulates similar 
obligations between ex-spouses who formally terminate family relations. The types of such 
maintenance obligations and the conditions for their occurrence are in many respects similar to 
the obligations existing in a marriage. 

 
 

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ 
 

Төлегенқызы Ж., 
Қайнар академиясының магистранты 

 
Мақалада сыбайлас жемқорлық және оның пайда болуы туралы қарастырылған. 

Көптеген мемлекеттік және жекелеген құрамдас жүйелерде сыбайлас жемқорлық  
төңірегінде қалыптасқан  жағдай бөлек алып  бара жатыр. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ғаламдық және ұлттық деңгейлердегі маңызды қадамдарға қарамастан оның  
халықаралық  қауымдастықтың алдына қойып отырған  кедергілері  әлі де бар. Сыбайлас 
жемқорлықтың  қылмыстық-құқықтық көрініс түрлері туралы да көптеген пікірлер бар. 
Көптеген професорлар сыбайлас жемқорлыққа анықтама берген.  

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, қылмыстық-құқықтық көрініс, құқық, 
жауапкершілік, дамуы, антик қоғамы.  

 
Бүгінде сыбайлас жемқорлық секілді  дертпен   жекелеген  мемлекеттер   өз    

бетімен  күресе  алмайды. Әсіресе, жаһандану  заманында   сыбайлас   жемқорлықтың иегі 
жоқ, ол бір  елден   екіншісіне   оңай көшіп   жүре береді. Бұл оңай   іс емес.  Бұл  дерттің 
тамыры тереңде жатыр. Мұның дәлелі XV ғасырдың өзінде Британ  парламенттінде    осы 
мақсатта     шулы   даулар орын  алған.   

Профессор  Н. Кузнецов [1]  сыбайлас  жемқорлықты әлеуметтік   көлеңкелі  
құбылыс  деп    көрсетіп, оның    бір  тұлғаны    екінші  бір  тұлғаның    сатып   алуынан   
тұратынын   анықтайды. Профессор   А.И. Долгова  [2] осындай    пікірді  қолдай   
отырып,  коррупцияны    мемлекеттік  немесе   басқада   қызметкерлердің  жеке басының   
пайдасы үшін   ресми    қызметтік  өкілеттіліктерін  және    соған   байланысты    беделдері  
мен    мүмкіндіктерін    сатуы    немесе  сол   үшін  сатылуы    деп    атап   көрсетеді. Бұл   
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дегеніміз   коррупция  ұғымын   парақорлықпен  теңестіру    деген сөз.  Басқалар   
коррупцияны   шенеуніктердің  өз  қызмет бабын   жеке   пайдасы үшін   қолдануға   
негізделген   басқару    аппаратының  іріп – шіруі  деген   анықтама  береді. Бұл  жағдайда  
олар «cor»   (дене) сөзін негізге    алып   коррупция    деген   сөзге  латын  тілімен   сөзбе   
сөз   дененің   іруі іріп – шіруі  процесі    деп   анықтама   келтіреді. Осы  мәселені 
түбегейлі  зерттеп жүрген   профессор   В.В. Волженкин  «сыбайлас    жемқорлық  
дегеніміз – әлеуметтік   құбылыс  болып   табылатын биліктің іріп – шіруі, мемлекттік   
функцияны  атқаруға өкілетті    мемлекеттің немесе басқа  да соларға теңестірілген  
адамдардың  өз  қызмет бабын, қызмет   статусы  мен беделін жеке басының   баюы  
мақсатында  немесе  топтық   мүдде  үшін   пайдалануы» [3]  деп  анықтама   берді.      

Осы  анықтамаға  сүйенсек, сыбайлас   жемқорлықтың    парақорлық  шегінен   
шығып   кететіні  байқаймыз.  

Сыбайлас    жемқорлық – мемлекеттік    лауазымды    адамның   өзінің    билік   
өкілеттігін  және   өзіне    берілген   құқықтарын   белгілелеген   ережелерге    қайшы   
жеке  басының    пайдасына  қолдануы. Бұл  термин   көбіне    бюрократиялық  аппаратқа    
және саяси элитаға    қатысты    қолданылады.  

Көне заман тарихына көз жүгіртетін болсақ, алғашқы және ерте таптық қоғамдарда 
абыздарға, көсемдерге, әскербасыларына олардың көрсеткен көмегі, қызметі үшін 
төлемақы беру әдеттегідей норма болып қабылданғаны мәлім. Жоғары шенде тұрған 
басшылар қарамағындағы төменгі шендегі қызметкерлердің белгіленген бір төлемақыға 
риза болғанын талап ете бастады, яғни олар белгілі бір көлемде жалақы алатын болды. Ал 
төменгі шендегі қызметкерлер лауазымдық міндеттерін орындау барысында көрсеткен 
қызметі үшін жасырын түрде қосымша төлем талап еткен. Біздіңше осы құбылысты 
сыбайлас жемқорлықтың алғашқы белгілері деп қарастыруға болады. 

Антик қоғамы (көне грек қала-мемлекеттер, республикалық Рим) тарихының ерте 
заманында кәсіби мемлекеттік шенеуніктер болмаған, сондықтан сыбайлас жемқорлық 
құбылысы да жоқтың қасы еді. Бұл құбылыс антик қоғамы құлдыраған дәуірде кең өріс 
ала бастады. Осы кезде рим құқығында «corrumpire» деген термин пайда болып, 
«бүлдіру», «біреуді сатып алу» деген мағынаны білдіріп, билікті асыра пайдаланушылық 
жағдайы болған кезде қолданылған [4]. Мемлекет неғұрлым орталықтандырылған болса, 
соғұрлым азаматтардың мемлекеттік деңгейдегі істі өз бетінше шешуі шектеулі болады, 
осыған орай төмендегі және жоғарыдағы шенеуніктер қатаң қадағалаудан босағысы 
келген адамдардан жасырын түрде пара алып, сөйтіп заңды бұзушылыққа жол беріледі. 
Сыбайлас жемқорлықтың осындай «төзімді нормасы» әсіресе өндірістің азиялық тәсілінде 
байқалады. Сөйтіп, Артхашастраның авторы сараң шенеуніктердің мемлекеттік мүлікті 
талан-таражға салудың 40 тәсілін көрсеткен. 

Сыбайлас жемқорлықтың жаңа қарқынмен кең өріс алуы ХІХ ғасырдың соңы мен 
ХХ ғасырдың басына келеді. Бір жағынан, іс-шараларды мемлекеттік реттеу дәрежесі 
көтеріліп, осыған орай шенеуніктердің билігі күшейе түсті. Екінші жағынан, ірі 
кәсіпкерлік пайда болып, олар өз мақсатына жету үшін «мемлекетті сатып алуға» кірісті. 
Дамыған елдерде (Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Батыс Еуропа елдерінде) саяси 
партиялардың маңызы өскен сайын партиялық сыбайлас жемқорлық кең етек ала бастады. 
ХХ ғасырдың екінші жартысында «үшінші әлем» елдері саяси дербес ел болып дамыған 
кезде, олардың мемлекеттік аппараты алғашқы кезден бастап сыбайлас жемқорлық 
жолына түскен еді. «Үшінші әлем» елдерінде «төменнен жоғары жаққа қарай» сыбайлас 
жемқорлық түрі кездеседі, бұндай жағдайда парақор басшы өз кінәсін мойындамай, 
қарамағындағы қызметкерлерді жазаға тартады. Сондай-ақ «жоғарыдан төменге қарай» 
сыбайлас жемқорлық түрі де болған, бұндай жағдайда жоғары қызметте тұрған 
шенеуніктер ашық түрде пара алып, алған парасымен қарамағындағы қызметкерлермен 
жартылай бөліскен (сыбайлас жемқорлықтың осындай жүйесі Оңтүстік Кореяда 
байқалады). «Үшінші әлем» елдерінде (Филлипинде, Парагвайда, Гаитиде, Африканың 
кейбір елдерінде) клептократиялық тәртіп орнаған, бұл елдерде сыбайлас жемқорлық 
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барлық әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынасты қамтыған және пара бермесе ешбір іс 
орындалмайды. 1990 жылдары сыбайлас жемқорлық мәселесі аса өзекті мәселеге 
айналды. Осы кезде бұрынғы социалистік елдерде сыбайлас жемқорлық аса үлкен 
қарқынмен дамыды.  

Сыбайлас   жемқорлықтың   тарихи      жаныры  жақсы  жағдайға   ие   болу  үшін    
сыйлық   жасау    дағдысынан    бастау  алады.   Қымбат   сыйлық   адамды өзге   
сұраушылардың    арасынан   бөліп  алып, оның   өтініші    орындауына    мүмкіндік   
беретін   болған.   Сондықтан   алғашқы    қауымдық   қоғамда   дінбасыларға    көсемге    
ақы   төлеу   қалыпты    жағдай   саналған.   Мемлекеттік   аппараттың  күрделенуі    мен  
орталық   үкімет   билігінің  күшеюі   нәтижесінде  кәсіби    шенеуніктер  пайда болды, 
олар    билеушілердің   ойынша    белгіленген   жалақыға    қанағаттануына    тиіс   еді.   Ал   
іс   жүзінде    шенеуніктер   өзінің   қызмет   жағдайын  өз жағдай  өз  кірістерін   құпия  
түрде   көбейтуге    қолдануға  ұмтылды.  

Қазақстан    Республикасы   Кеңестік  үкіметінің  өз   тәуелсіздігін   алағанан   кейін    
ақ   біліне   астады.   Мемлекеттік   аппарат   шенеуніктерінің    сыбайластыққа   
салынуына  бастап  белгілі  бола  бастаған   еді.   Қазіргі    әлеуметтік    проблемелерға   
байланысты   Қазақстан  Республикасының   қылмыстық   кодекстің   13   тарауы    
мемлекеттік    қызмет  пен    басқару  мүдделеріне   қарсы    сыбайластық   жемқорлық  
және   өзге де   қылмыстарға     арналған  1959  жылғы    Қазақ  ССР    Қылмыстық  
кодексінде  мұндай   тарау    жоқ еді, керісінше   «Лауазымды   қылмыстар»   деген   тарау  
(V)  бар  болатын [5]. Қоғамызда   орын   алған   күрделі   әлеуметтік-экономикалық, саяси    
өзгерістердің    нәтижесінде   мемлекеттік    қызметтер   атқаруға   уәкілетті    адамның  не  
оған   теңестірілген   адамның   лауазымды   адамдардың    қылмыстары    мемлекеттік    
органның  аппараты   жүйесінде   немесе    коммерциялық   және   өзге   де    ұйымдар   
жүйесінде    айқындалды.  

Қылмыстық  кодекстің 13-тарауы "Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы 
қылмысқа" арналған. 1959 жылғы Қылмыстық кодексте мұндай тарау жоқ еді, керісінше 
"Лауазымды кылмыстар" деген тарау (V) бар болатын. Қоғамымызда орын алған күрделі 
әлеуметтік-экономикалық, саяси өзгерістердің нәтижесінде лауазымды адамдардың 
кылмыстары мемлекеттік органның аппараты жүйесінде немесе коммерииялық және өзге 
де ұйымдар жүйесінде істелетіні айқындалды [6]. Осыған орай бұрынғы Кодекетегі 
лауазымдық қылмыстар деген тарау лауазымды адамдардың қызмет бабын пайдалана 
отырып істейтін қоғамға қауіпті іс-әрекеттерінің мәніне қарай коммерциялық және өзге де 
ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы және мемлекеттік қызметкерлеріне қарсы 
қылмыстар болып жеке екі тарауға бөлінеді. Мұндай бөлінудің негізгі қылмыстың 
объектісі мен субъектісі болып табылады. Мемлекеттік емес ұйымдардың лауазымды 
адамдарының қылмысты іс-әрекеті сол ұйымдардың бір қалыпты жұмысына кедергі 
келтіреді және олардың мемлекеттік аппарат қызметіне еш қатысы болмайды. 

Осы екі органның — мемлекеттік немесе коммерциялык және өзге ұйымдардың 
лауазымды адамдарының атқаратын функцияларында елеулі өзгерістер бар. Сондықтан да 
осы тұрғыдағы кылмыстар үшін жауаптылық Кодекстің арнаулы 8-тарауында көзделген. 
Жалпыға мәлім бірқалыпты дұрыс қызмет атқаратын мемлекеттік органдардың қызметі 
ғана қоғамның экономикалық дамуына, оның мүшелерінің құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз етуге қабілетті. Осыған орай мемлекеттік аппараттың 
қызметін корғау, оған қылмыстық қол сұғуды болдырмау ең маңызды мәселе болып 
табылады. Өйткені мемлекеттік аппарат қоғамды басқару жүйесінің қажетті белгісі болып, 
ондағы жүріп жатқан процестердің реттеушісі болып табылады. Жаңа Қылмыстық 
кодексте қызмет борышын адал атқаратындардың мүдделерін қорғайтын көптеген баптар 
баршылық, сонымен бірге өз қызметтеріне қиянат жасайтындарға заң алдындағы қатаң 
жауаптылықта көзделген. 
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Мемлекеттік қызмет – мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік органдарда 
мемлекеттік биліктің міндеттерін және функцияларын жүзеге асыруға бағытталған 
лауазымдық өкілеттіліктерді атқару бойынша ресми қызметі. 

ҚР мемлекеттік қызмет екі деңгейде жүзеге асырылады: республикалық және 
жергілікті.  

ҚР мемлекеттік қызметі 1999 жылғы 23 шілдедегі “Мемлекеттік қызмет туралы” 
ҚР заңымен реттеледі. Осы заңға сәйкес "мемлекеттік қызмет" - бұл мемлекеттік 
қызметкерлердің мемлекеттік органдардағы мемлекеттік биліктің міндеттері мен 
функцияларын іске асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттілігін атқару жөніндегі 
қызмет. Заң әдебиеттерінде мемлекеттік қызмет ұғымын тар және кең мағынада 
қарастырылады [7].  

Мемлекеттік қызмет (кең мағынасындағы түсінігі) - бұл жұмысшылар мен 
шаруалардың жұмысынан бөлек, мемлекеттік органдарда, кәсіпорындарда, мекемелерде 
және ұйымдарда жүзеге асырылатын жұмыс, ал тар мағынасында - бұл мемлекеттік 
органдардың (мемлекеттік аппараттың) қызметкерлерінің күнделікті еңбек қызметі. 
Сонымен, мемлекеттік қызмет - бұл құқық нормасымен реттелген, кәсіби негізде, ақылы 
түрде мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің мемлекет міндеттері мен функцияларын 
жүзеге асыру мақсатында жүзеге асырылатын, мемлекеттің шегіндегі адамдардың еңбек 
етуінің жеке дербес түрі. Сол үшін мемлекеттік лауазымдар белгіленеді. Мемлекеттік 
лауазым - бұл мемлекеттік органның нормативтік-құқықтық актілерімен белгіленген 
лауазымдық өкілеттілік пен лауазымдық міндеттердің ауқымы жүктелген құрылымдық 
бірлігі.  

Мемлекеттік лауазымды жүзеге асыру үшін лауазымдық өкілеттіліктер беріледі. 
Лауазымдық өкілеттілік - бұл заңда белгіленген құқықтары мен міндеттері бар 
мемлекеттік қызметшілер өз қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың алдында 
қойған мақсат-міндеттерге жауап беретін, нақты мемлекеттік лауазыммен қарастырылған 
өкілеттілік. Осы лауазымды өкілеттілік лауазымды тұлғаларға жүктеледі. Лауазымды 
тұлға - үнемі, уақытша немесе арнайы өкілеттілік бойынша мемлекет өкілінің міндеттерін 
жүзеге асыратын немесе мемлекеттік органдарда ұйымдастырушылық - шаруашылық 
қызметтерді атқаратын адам.  

Мемлекеттік қызметтің негізгі белгілері:  
1) мемлекеттік ұйымдастырушы қызметінің бір түрі; 
2) әкімшілік, еңбек, азаматтық, қаржы және басқа да құқық салаларының 

нормаларымен реттеледі; 
3) ақылы түрде кәсіби негізде жүзеге асыралады, яғни арнайы даярланған 

қызметкерлрмен - мемлекеттік қызметкерлермен жүзеге асырылады;  
4) олардың қызметінің мәні - мемлекеттің міндеттері мен функцияларын 

практикада жүзеге асыру.  
Мемлекеттің қызметтің қағидалары – мемлекеттік қызметтің негізіне қаланатын 

және оның мәнін білдіретін негізгі идеялар, басшылыққа алынатын бастаулар ("ҚР 
мемлекеттік қызметі туралы" заңының 3 бабында бекітілген). Оларға мыналар жатады: 

1) заңдылық;  
2) қазақстандық патриотизм;  
3) мемлекеттік биліктің заң шығарушылық, атқарушылық және сот тармақтарына 

бөлінуіне қарамастан, мемлекеттік қызмет жүйесінің біртұтастығы;  
4) азаматтар құқықтарының, бостандықтарының және заңды мүдделерінің 

мемлекет мүддесі алдында басымдылығы;  
5) жалпының қол жетушілігі, яғни ҚР азаматтарының мемлекеттік қызметке қол 

жеткізуге және өз қабілеттері мен кәсіби даярлығына сәйкес мемлекеттік қызмет бойынша 
жоғарылатылуына тең құқылығы;  

6) азаматтардың мемлекеттік қызметке кіруінің еріктілігі;  
7) мемлекеттік қызметшілердің кәсіпқойлығы мен жоғарғы біліктілігі; 
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8) жоғарғы мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың өз өкілеттіліктері 
шегінде қабылдаған шешімдерінің бағынышты төменгі органдардың орындаулары үшін 
міндеттілігі; 

9) мемлекеттік қызметшілердің бақылауда болуы және есеп берушілігі;  
10) мәні бірдей жұмыстарды орындағаны үшін еңбек ақыны тең төлеу;  
11) мемлекеттік құпиялар немесе заңмен қорғалатын қорғалатын өзге де құпия 

болып табылатын қызметті қоспағанда, қоғамдық пікір мен жариялылықты ескеру; 
12) мемлекеттік қызметшінің құқықтық және әлеуметтік қорғалуы;  
13) қызметтік міндеттін адал, ынтал атқарғаны, ерекше маңызды және күрделі 

тапсырмаларды орындағаны үшін көтермелеу;  
14) қызметтік міндеттерін орындамағаны үшін немесе тиісінше орындамағаны 

үшін және өздерінің өкілеттілігін асыра пайдаланғаны үшін жеке жауаптылығы;  
15) мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруды үздіксіз жүргізу.  
Кез келген мемлекеттік немесе қоғамдық орган қандайда болмасын қоғамға 

пайдалы қызметті жүзеге асыру үшін нақтылы түрде ұйымдастырылған адамдардың 
ұжымынан тұрады. Мемлекеттік немесе қоғамдық органда жұмыс істейтін әрбір адам 
оның ұжымына кіреді, онда белгілі бір орын алады, оның қызметінде қандайда болмасын 
нақты қызмет рөл атқарады. Кез келген мемлекеттік органның қызметінің сенімділігі мен 
нәтижелілігі көбінесе онда істеп жүрген адамдарға - мемлекеттік қызметкерлерге 
байланысты болады. Мемлекеттің әрбір органының құзырлығы оның жұмысшыларының 
(ең бастысы органның жетекшілерінің, орынбасаларының және оның құрылымдық 
бөлімдерінің жетекшілерінің) әрекеттерінде іске асады. Сондықтан мемлекеттік басқару 
органдарында жұмыс істейтін адамдар мемлекеттік қызметкерлер болып табылады, ал 
олармен атқаратын қызметі мемлекеттік қызмет деп аталады.  

Мемлекеттік қызметкердің күнделікті қызметі адамның еңбек етуінің ерекше түрі 
болып табылады.  

Қызметкердің еңбек етуінің жұмысшының еңбек етуінен ажырататын бірқатар 
ерекшеліктері болады:  

1) мемлекеттік қызметкердің еңбек ету процесіндегі әрекеттері нақты бір құқықтық 
салдарларды туғызады, соның байланысты қызметкерлердің қызметінің негізгі ақтары 
құқық нормаларымен реттеледі, ал жұмысшының еңбек ету процесіндегі әрекеттері 
ешқандай заңды салдарларға әкелмейді;  

2) қызметкердің еңбек ету сипаты оның мемлекеттік басқару аппаратындағы 
алатын лауазымына байланысты анықталады, нақты құқықтық мәртебесі болады, ал 
мамандығы бойынша жұмыс істейтін жұмысшының еңбегі тек ндіріс құралдарын дұрыс 
пайдалану білімін ғана қажет етеді;  

3) мемлекеттік қызметкердің еңбегі нормаланбаған, ал еңбегі - уақыт бойынша 
есептелетін болса, ал жұмысшының еңбегі қатаң нормаланған, және еңбек ақысының 
төлемі жұмысының мөлшері мен сапасына байланысты болады;  

4) кез келген мемлекеттік қызметкер мемлекеттік аппаратта қатаң анықталған 
ұйымдық-құқықтық тәсіл арқылы лауазымға ие болады, ал жұмысшы - тек келісімшарт 
негізінде ғана орналасады.  

Сонымен, мемлекеттік қызметші – мемлекеттік органда заңдарда белгіленген 
тәртіпте республикалық немесе жергілікті бюджеттен не ҚР ұлттық Банкінің қаржысынан 
ақы төленетін қызметті атқаратын және мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске 
асыру мақсатында лауазымдық өкілеттікті жүзеге асыратын ҚР азаматы.  

Мемлекеттік қызметшілердің екі түрі бар:  
1) Мемлекеттік әкімшілік қызметші - бұл мемлекеттік саяси қызметкерлердің 

құрамына кірмейтін, мемлекеттік органда тұрақты кәсіби негізде лауазымдық өкілеттілікті 
атқаратын мемлекеттік қызметкер;Мемлекеттік әкімшілік қызметкерлер үшін санаттар 
белгіленеді, лауазымдық санаттарды және әкімшілік лауазымдарды санаттарға жатқызу 
тәртібін уәкілетті органның ұсынысы бойынша ҚР Президенті бекітеді.  
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2) Мемлекеттік саяси қызметші - тағайындалуы (сайлануы), босатылуы және 
қызмет етуі саяси сипатта болатын және саяси мақсат-міндеттерді жүзеге асыру үшін 
жауаптылық жүктелген мемлекеттік қызметкер. Мемлекеттік саяси қызметкерлердің 
құқықтық мәртебесі заңның 7 бабында анықталған. Саяси лауазымдарға мына лауазымдар 
жатады:  

1) ҚР Президенті тағайындайтын мемлекеттік саяси қызметкерлер және олардың 
орынбасарлары;  

2) ҚР парламентінің Палаталары және оның төрағалары тағайындайтын және 
сайлайтын мемлекеттік саяси қызметкерлер және олардың орынбасарлары;  

3) ҚР Конституциясына сәйкес Президент пен Үкіметтің өкілдері болып табылатын 
мемлекеттік саяси қызметкерлер;  

4) Орталық атқару органдары мен ведомстволарды басқаратын мемлекеттік саяси 
қызметкерлер және олардың орынбасарлары. 

Мемлекеттік қызмет мүддесіне қарсы қылмыстарды бір тарауға біріктіруге негіз 
болған мына төмендегідей ортақ белгілері бар: 1) Бұл тұрғыдағы қылмыстар негізінен 
арнаулы субъект — мемлекеттік қызметші немесе мемлекеттік органның лауазымды 
адамдары арқылы жасалады. 

2) Бұл тараудағы кылмыстар қызмет өкілдігін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. 
3) Лауазымды адамдардың қылмысты іс-әрекеттері мемлекеттік аппараттың дұрыс, 

заңды қызметін қызмет мүддесіне кайшы түрде бұзады. 
Мемлекеттік қызмет мүддесіне қарсы қылмыстардың топтық объектісі — 

мемлекеттік аппараттың дұрыс, бірқалыпты қызметі; қосымша тікелей объектісіне — 
азаматардың ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделері, қоғамның мемлекеттің заңды 
мүдделері жатады.  Кейбір қылмыс  құрамдарының міндетті белгісі — қылмыс заты 
болады: материалдық сыйақы  311,312,313-баптар), ресми құжат (314 - бап).  Объективтік 
жағынан —мемлекет  мүддесіне    қарсы  қылмыстар материалдық құрам   (ҚК-тің 307, 
308, 309, 315, 316-баптары және формальдық  құрам (ҚК-тің 310, 311, 312,314 баптар) 
болын бөлінеді. 

Субьективтік жағынан бұл қылмыстар негізінен қасақана кінә нысанымен 
жасалады, тек қана салақтық (316-бап) абайсыздық түріндегі кінә нысаны арқылы жүзеге 
асырылады. Қызмет өкілеттігін теріс пайдалану (307-бап), қызметтік жалғандық (314-бап) 
жасау құрамдарының субъективтік жағынын қажетті белгісі ретінде заңда пайдакүнемдік 
немесе өзге де жеке басының мүддесі көзделген. 
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Резюме  
В статье рассматриваются коррупция и ее происхождение. Во многих 

государственных и отдельных системах ситуация вокруг коррупции является отдельной. 
Несмотря на важные шаги на глобальном и национальном уровнях борьбы с коррупцией, 
международное сообщество по-прежнему сталкивается с препятствиями. Существует 
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много мнений о видах уголовно-правовых проявлений коррупции. Многие профессора 
описывают коррупцию. 

 
Summary 

The article addresses corruption and its origins. In many state and individual systems, the 
situation around corruption is separate. Despite important steps at the global and national levels 
of anti-corruption, there are still obstacles to the international community. There are many 
opinions about the types of criminal-legal manifestations of corruption. Many professors have 
described corruption. 
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