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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ САЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН 

АРТТЫРУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Утеева А.Б., 

«Қайнар» академиясы 

«Құқықтық пәндер» кафедрасының 

аға оқытушысы  

 

Салық жүйесінің тиімділігін арттыру үшін cалық төлеушілердің бірыңғай жалпы 

мемлекеттік тізілімінің жүйесіне көшуге қол жеткізу керек,  бұл ретте әрбір азаматқа 

бірыңғай және тұрақты сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс. Салық ведомствосына салық 

жинау функциясын бекіту қажет, жалпы мемлекеттік салық ведомствосы елдің 

бюджет жүйесінің барлық буындары үшін, сондай-ақ әлеуметтік қорларды қоса алғанда, 

салық төлемдерін жинайды, ал федералдық қазынашылық тек федералдық бюджет 

мәселелерімен ғана жүргізеді. 

Түйін сөздер: салық, жалтару, көлеңкелі, экономика, жауапкершілік, жүйе. 

 

Қазақстан Республикасында салық төлеуден жалтару, салық заңдарын айналып 

өтудің түрлі схемаларын тарату маңызды проблема болды. Бұл жағдайда салық 

органдарының бақылау жұмысының маңыздылығы мен мәні күрт өседі, сондықтан оған 

ерекше талаптар қойылуы тиіс. Мұнда ең бастысы-салық төлеушілерде тәртіп 

бұзушылықты анықтау мен бюджетке төленуге тиісті салықтардың толық сомасын өндіріп 

алудың бұлтартпастығын түсінуді қалыптастыру. Сондықтан негізгі міндет салық аудиті 

объектілерін тиімді таңдау және жүргізілетін құжаттық тексерулердің сапасын арттыру, 

салық тәртібі мен салық төлеушілердің жауапкершілігін арттыру бойынша ағарту жұмысы 

болып табылады. 

Өкінішке орай, салықтық теріс пайдаланудың көптеген нысандары тек осы 

әдістермен жойылуы мүмкін емес. Сондықтан салық органдарының алдында табысты 

жасыру және салық салудан жалтару фактілерін анықтау ғана емес, сонымен қатар 

нормативтік-құқықтық базаны жетілдіру, салықтық бұзушылықтардың пайда болуының 

мүмкін арналарын жедел жабу арқылы бір қадам алға баруға тырысу міндеті тұр. Салық 

заңнамасының сақталуына қатаң күнделікті бақылау орнатуды, "көлеңкелі" экономикалық 

операциялардың алдын ала жолын кесуді, салық төлеуден жалтарғаны үшін азаматтар мен 

ұйымдардың жауапкершілігін арттыруды көздеу қажет [1, 22 б.]. 

Салықтардың жиналуын арттыруға салық және алымдар туралы қолданыстағы 

заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ салықтық әкімшілендіруді 

жақсарту ықпал етуі мүмкін. 

Соңғы жылдардың тәжірибесі салық заңнамасына дұрыс, бірақ тек жекелеген 

"нүктелік" өзгерістер енгізу жолымен қолданыстағы салық жүйесінің негізгі 

кемшіліктерін жою әрекеттерінің перспективасыздығын көрсетеді. Салық реформасы бір 

жағынан, салықтық жүктемені төмендетуді және бизнес үшін аса маңызды мәселелерді 

шешуді (инвестицияларды дамытуға кедергі келтіретін кедергілерді жою), ал екінші 

жағынан — мемлекет үшін салық төлеушілердің үлкен "ашықтығы", салықтық 

әкімшілендіруді жақсартуды және салық салудан жалтару үшін мүмкіндіктерді тарылтуды 

көздеуі тиіс. 

Салық төлеушілердің бірыңғай жалпы мемлекеттік тізілімінің жүйесіне көшуге қол 

жеткізу керек, онда барлық азаматтар туғаннан бастап ескерілуі тиіс. Бұл ретте әрбір 

азаматқа бірыңғай және тұрақты сәйкестендіру нөмірі берілуі тиіс. Сондай-ақ 

жылжымайтын мүлік кадастрын (жер кадастры) және мүмкін, "бірінші желі" 

кәсіпорындарының (қор биржасының листингінен өткен) бағалы қағаздарының бірыңғай 

депозитарийін қазақстанның салық жүйесіне ауыстыру туралы мәселені қою қажет. Бұл 

екі тізілімнің клиенттерін, ең алдымен, олардың есебін жүргізудің сенімділігі 
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қызықтырады,бұл оларға салық органдары арқылы мемлекеттің қатаң бақылауымен 

қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар осы салада салық төлеуден жалтару мәселелері де 

шешіледі. 

Келесі маңызды шара салық ведомствосына салық жинау функциясын бекіту 

болып табылады. Қазіргі уақытта салық саласында көптеген ведомстволар жұмыс істейді: 

Қазақстан СБМ, Қазақстан Қаржы министрлігі және қазынашылық, салық полициясы, 

Қазақстан банкі және т.б. мұндай жағдайдан мемлекет ұтпайды, есепке алудың параллель 

жүйесін жүргізуге үлкен қаражат жұмсайды, салықтық бақылаудың тиімділігі төмендейді, 

бірыңғай салық статистикасын жүргізу қиындауда. Осы саладағы шет елдердің 

тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан СБМ елдегі барлық салықтар мен басқа да міндетті 

төлемдерді жинау жөніндегі барлық функцияларды салық органдарының бірыңғай 

шотына беру керек. 

Мұндай шараның заңдылығын негіздеу мыналардан тұрады. 

Біріншіден, жалпы мемлекеттік салық ведомствосы елдің бюджет жүйесінің 

барлық буындары үшін, сондай-ақ әлеуметтік қорларды қоса алғанда, салық төлемдерін 

жинайды, ал федералдық қазынашылық тек федералдық бюджет мәселелерімен ғана 

жүргізеді. 

Екіншіден, Шығыс және кіріс функцияларын бір органда (қазынашылықта) қосу 

қаржылық бақылаудың негізгі принципіне тікелей қайшы келеді, ол бойынша кірістерді 

жинауды және оларды жұмсау саласындағы бақылау функцияларын іске асыруды бір 

қолға біріктіруге тыйым салынады. Бұл қағидаттың бұзылуы, біз тәжірибеде жақсы көріп 

отырғанымыздай, әртүрлі жартылай астыңғы сынақ схемаларын қолдану үшін, салық 

жеңілдіктерін ақталмаған беру, жиналған салық құралдарын бөлу кезінде бюджет 

жүйесінің жекелеген буындары мен т. б. мүдделерге қысым жасау үшін мүмкіндіктер 

туғызады. 

Үшіншіден, қазіргі заманғы салық салу жүйесі кезінде жиналатын салық түсімдері 

бірден мемлекет кірісіне айналмайды — бұл сомалардан салық төлеушілердің салық 

жеңілдіктерін және т.б. алуға құқықтарын іске асыру тәртібімен артық төленген 

салықтарды, ақша қаражатын қайтаруды жүргізу қажет. Бұдан басқа, басқа елдердің 

тәжірибесі әзірше, салықтардың кейбір түрлері бойынша салық төлеушілердің болашақ 

салық міндеттемелері есебіне ақша сомаларын уақытша депозитке салуды қолдану 

орынды, өйткені кейде ұйымдарға өз салығын алдын ала, салық төлемдері басталған 

мерзімге дейін төлеуге ыңғайлы болып табылады және т.б. 

Бұл мәселелердің барлығы контролер мен салық жинаушы ретінде біріктіру 

арқылы тиімді шешілуі мүмкін. Болашақта осы шараны іске асыру салық және кез келген 

басқа да міндетті төлемдерді жинау жөніндегі әмбебап тетікті құруға әкеп соқтыруы 

мүмкін, ол кейіннен есеп айырысу орталығының функцияларын да орындай алады. Осы 

ұсынысқа сәйкес салық қызметі Мамандандырылған банк рөлінде болады, онда әрбір 

салық төлеушіге дебет бойынша оның салықтарды төлеу жөніндегі міндеттемелері, ал 

кредит бойынша — осы төлемдер бойынша артық төлемдер мен қайтарулар көрсетілетін 

жеке есеп айырысу шоты ашылатын болады. 

Мұндай тәртіппен салықтарды қайтарудың кез келген ерекше тәртіптерін қазіргі 

уақытта — салық инспекциясының анықтамасы бойынша салық төлеушінің жеке банктік 

шотына міндетті түрде және белгіленген мерзімдерді сақтай отырып, ал салық төлеуші 

келесі төлемдер мерзімдері басталғанға дейін салық қызметінде олардың есеп шоттарынан 

қайтарылатын қаражатты алу не алмау құқығына ие болады, қазіргі уақытта мұндай 

сынақтар олар үшін осы артық төлемдер пайда болған бюджет жүйесінің сол буынының 

кірістеріне салық бойынша артық төлемді есептеу талабымен шектеледі, немесе тіпті осы 

шоттарға ақша аванстарын қалдыққа орташа пайыз есептей отырып, салық органдарына 

олардың төлеу мерзімдеріне қатысты басталу шамасына қарай олардан салықтар мен 

басқа да міндетті төлемдерді есептен шығаруға тапсырма бере отырып, алдын ала енгізуге 

міндетті [2, 56 б.]. 
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Барлық осы мақсаттар мен міндеттер мемлекеттік салық доктринасы шеңберінде, 

ал оларды шешудің әдістері мен құралдары — салық саясатының жалпы 

тұжырымдамасында және салық жүйесін дамытудың негізгі бағыттарында тұжырымдалуы 

тиіс. Бұл құжаттарда оның құрылымын жаңғырту және жетілдіру процесін қозғайтын 

салық қызметінің негізгі бағыттарын белгілеуге және бекітуге ғана емес, сондай-ақ салық-

бюджет жүйесі мен тұтас алғанда ұлттық экономиканың даму үрдістерін ескере отырып, 

оған қолданыстағы заңнамамен жүктелген міндеттердің неғұрлым толық және тиімді 

орындалуын қамтамасыз ететін жағдайларды қалыптастыруға да болады . 

Салық жүйесінің қызметін фискалдық функцияны ынталандырғышқа қайта 

бағдарлау экономикалық өсу және өндірістік салаға инвестициялар ағыны үшін 

алғышарттар жасай отырып, экономика үшін зиян келтірмей, мемлекеттік реттеудің 

салықтық тұтқаларын толық көлемде пайдалануға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде 

мемлекет қазынасына тұрақты салық түсімдерін қамтамасыз ету үшін сенімді іргетас 

жасауға мүмкіндік береді [3, 36 б.]. 

Тиімді салық салу проблемасын шешудің көптеген тәсілдері бар. Кеңес 

ақпараттық-талдау басқармасының мамандары мемлекетке бюджетті толтыру үшін 

іскерлік операциялар мен табысты қадағалаудың қажеті жоқ деп санайды. Адамдарға 

бюджетпен белгілі бір, алдын ала белгілі мөлшерде есептесуге, ал одан әрі қосымша 

салық салусыз өзі үшін ақша табуға мүмкіндік беру керек, бұл салықтардың жиналуын 

көтеруге және өндіріске инвестициялар үшін кедергілерді жоюға мүмкіндік береді. 

Осы сәлемдемелерге сүйене отырып, бухгалтерлік есеп деректері (пайда) емес, 

кірістердің бар-жоғын куәландыратын нақты объектілерді (автомобильдер, дарақтар, 

сауда және кеңсе алаңдары және т.б.), белгілі бір шаруашылық қызметті жүргізу 

фактісінің өзі және энергия тұтыну (ескертпелермен және шектеулермен) салық салу 

ұсынылады. Мұндай объектілерді жасыру мүмкін емес, оларды анықтау және салық 

төлеуді бақылау қазіргі жүйеге қарағанда айтарлықтай оңайырақ. Бұл объектілердің 

құндылығы салық төлеудің сенімді кепілі болып табылады. 

Осындай жаңашылдықтардың арқасында мемлекет бюджетке ақша алады және 

қымбат, бірақ тиімділігі аз салық әкімшілігін жүргізуге жұмсалатын шығындарды 

қысқартуы мүмкін. Ал кәсіпорындар мен азаматтар табысты жасыру қажеттілігінен 

құтылып, еркін ақша табуға және жұмсауға мүмкіндік алады, соның ішінде шенеуніктерге 

пара бермей, жасырылған кірістерге паразиттік рэкетпен дележ болады. 

Бұл тәсіл авторларының пікірінше: 

- қосылған құн салығы; 

- қызмет түрін және оның ауқымын ескере отырып, әрбір нақты кәсіпорын үшін 

тіркелген сомадағы сауда және қызмет көрсету, оның ішінде қаржылық сала 

кәсіпорындары үшін ауыстырылған салық (патент алымы) ; 

- акциздер, оның ішінде отын-энергетикалық ресурстарға; 

- импорттық баждар; 

- мүліктің жекелеген түрлеріне, оның ішінде көлік құралдарына, жайлылығы 

жоғары тұрғын үйге, бағалы қағаздарға және салымдарға (Қаржы нарығын 

тұрақтандырғаннан және дамытқаннан кейін), ұйымдардың мүлкіне салынатын салық; 

- мемлекеттік алымдар мен баждар (қажетті, бірақ үлкен түсімдерді бермейді) [4, 23 

б.]. 

Бұл ретте, салыққа қосылған құн салығын, акциздерді, импорттық баждарды, көлік 

құралдарына салынатын салықты, өңірлік — ауысымды салыққа (патенттік алым), 

ұйымдардың мүлкіне салынатын салықты, жайлылығы жоғары тұрғын үйге салынатын 

салықты жатқызу ұсынылады. Ал жергілікті өзін-өзі басқаруды өңірлерде жиналған 

салықтардың 20% аудару есебінен халық санына пропорционалды қаржыландыру. 

Жұмысты қорытындылай келе, салық жүйесі нарықтық экономиканың басты 

элементтерінің бірі болып табылатынын көрсету қажет. Ол мемлекеттің шаруашылықты 

дамытуға ықпал етуінің, экономикалық және әлеуметтік дамудың басымдықтарын 
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анықтаудың басты құралы болып табылады. Осыған байланысты салық жүйесі жаңа 

қоғамдық қатынастарға бейімделіп, әлемдік тәжірибеге сәйкес келуі қажет. 

Біздің салықтарымыздың тұрақсыздығы, ставкаларды, салық мөлшерін, 

жеңілдіктерді және т.б. тұрақты түрде қайта қарау, әсіресе экономиканың нарықтық 

қатынастарға көшуі кезеңінде теріс рөл атқарады, сондай-ақ отандық және шетелдік 

инвестицияларға кедергі келтіреді. Салық жүйесінің тұрақсыздығы бүгінгі күні-салық 

салу реформасының басты мәселесі. Өмір салық жүйесінің таза фискалдық функциясына 

жасалған екпіннің дәрменсіздігін көрсетті: салық төлеушіні обирая отырып, салық салу 

базасын тарылтып және салық массасын азайта отырып. 

Бүгінгі таңда батыс елдерінде салықтарды өндіріп алу мен пайдаланудың 

теориялық жалпыланған және мағыналы тәжірибесі бар. Бірақ олардың практикасына 

бағдарлау өте қиын, өйткені өз халық шаруашылығын реформалаудың ең жақсы 

жолдарын іздеген бүгінгі экономикалық, әлеуметтік және саяси жағдайлардың 

ерекшелігіне аса көңіл бөлмеу әбден қисынсыз болар еді. 

Негізгі сәттер: ҚР Салық кодексін қабылдау нәтижесінде ҚР-да қолданылатын 

Салықтардың жалпы саны төмендеді. Салық кодексінде заңнамада белгіленген 48 салық 

пен бюджеттен тыс қорларға аударымдар орнына және оны қабылдау кезінде іс жүзінде 

қолданылған 100-ден астам салықтар, алымдар мен өзге де міндетті төлемдердің орнына 

28 салық пен алымдардың түрі белгіленген. Бұл ретте, өңірлік және жергілікті салықтар 

тізімі толық, яғни субъектінің заң шығарушы билік органының және жергілікті өзін-өзі 

басқарудың өкілді органының Кодексте көзделмеген бірде-бір салық енгізуге құқығы жоқ. 

Бұл кәсіпорындар үшін шаруашылық жүргізу шарттарын сапалы өзгертті, олардың салық 

жүйесінің мызғымастығына деген сенімділігін айтарлықтай күрт арттырды. 

Сонымен қатар, ҚР салық жүйесінде жаңа салықтар пайда болды, федералдық және 

аймақтық салық бөлінуі өзгерді. Атап айтқанда, ойын бизнесіне аймақтық салық енгізілді, 

ол осы қызметпен айналысатын кәсіпорындар үшін кірістен алынатын салықты 

ауыстырады. 

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1 Сейдахметов Ф.С. Налоги в Казахстане. - Алматы: 2012. –22 б. 

2 Искакова З.Д. Реформирование налоговой системы в разрешении проблемы. – 

Алматы, 2017. – 56 б. 

3 Туралыкова Е. Совершенствование налоговой системы РК. – Алматы, 2017. – 36 

б. 

4 Шиликбаев C. Модель для расчета оптимальной ставки налогообложения // 

Финансы. – 2018. - №1. – 23 б1. 

 

Резюме 
Для повышения эффективности налоговой системы необходимо добиться 

перехода на систему единого общегосударственного реестра налогоплательщиков, при 

этом каждому гражданину присваивается единый и постоянный идентификационный 

номер. Налоговому ведомству необходимо закрепить функцию сбора налогов, 

общегосударственное налоговое ведомство собирает налоговые платежи для всех 

звеньев бюджетной системы страны, включая социальные фонды, а федеральное 

казначейство производится только вопросами федерального бюджета. 

 

Summary 

In order to improve the effectiveness of the social system, it is necessary to have access to 

the system-wide mandatory register of recipients, provided that the citizen has the same 

identification number. The tax department needs to provide the functions of the industry, a 
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publicly accessible state department will create new payments for all types of budget system of 

countries, including social funds, and the federal treasury produces. 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ТҮРЛЕРІ 

 

Батырбекова А.Қ., 

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Бұл мақаланы жазудың себебі, ҚР қылмыстылықпен күреске бағытталған 

заңдарын реформалау барысында әкімшілік құқықықбұзушылық кодексімен қылмысытық 

кодексінде кездесетін «қылмысты теріс қылық» ұғымын саралау болып табылады. Заң 

жобасына жүргізілген талдау қылмыстық теріс қылықтың орнығуы, жасағаны үшін 

санкциясы бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны көздемейтін қоғамдық қауіпті 

іс-әрекеттерді оқшаулай отырып, қылмыстарды неғұрлым терең саралауды 

қамтамасыз ететінін көрсетті.  

Түйін сөздер: қылмыстық құқық бұзушылық, әкімшілік жауапкершілік, 

қылмыстық жауапкершілік. 

 

2014 жылғы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің жаңа редакциясының 

концепциясына сәйкес, европа елдерінің тәжірибесі негізінде ұлттық қылмыстық 

заңнамаға құқық бұзушылық әрекеттің жаңа түрі – қылмыстық теріс қылық енгізілді, бұл 

ауырлық деңгейі жағынан әкімшілік құқық бұзушылық пен қылмыстың ортасындағы 

бірқатар әрекеттерді жіктеуге мүмкіндік берді. Мұндай жіктеу Германия, Франция, 

Италия сияқты қылмыстық құқықтың құрлық жүйесіндегі алпауыт елдерде қолданыста 

бар.  

Әрекетті қылмыстық теріс қылық санатына жатқызуға оның қоғамдық қаупі, 

сондай-ақ оны жасағаны үшін тағайындалатын жаза түрлері негіз болады. Сонымен бірге 

мұндай әрекеттер әкімшілік құқық бұзушылықтан гөрі, қылмысқа жақынырақ, сондықтан 

да олар құқық қорғау органдарының жұмысы мен қылмыс күйін бағалау кезінде 

ескеріледі. Осылайша азаматтардың құқықтары мен еркіндіктерін, қоғам мен мемлекет 

мүдделерінің қорғалу деңгейі туралы деректердің нақтылық сипаты артты.  

Қылмыстық теріс қылыққа сот тәртібінде қаралатын әкімшілік деликтілердің бір 

бөлігі, сондай-ақ ауырлық деңгейі төмен бірқатар қылмыстар және бұрын 1 жылға дейін 

бас бостандығынан айыру немесе қоғамнан оқшаулауға қатысы жоқ жазалар 

қарастырылған қылмыстар  (1997 жылғы ҚК бойынша) ауыстырылды.  

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы кодексінен  Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің жаңа 

редакциясына сәйкес келесі әкімшілік құқық бұзушылық құрамы қылмыстық құқық 

бұзушылық санатына ауыстырылды: 

-79-4 бап. Соз ауруын жұқтыру (ҚК 117-бабы, 1-бөлігі); 

 117-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз әрекет (ҚК 137-бабы, 1-бөлігі); 

 111-бап. Кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамау 

(ҚК 140-бабы); 

 115-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнімді жасауға тарту 

(ҚК 144-бабы); 

- 87-3 бап. Жұмыскерлер өкілдерінің заңды қызметіне кедергі жасау (ҚК 154-бабы); 

- 87-4 бап.  Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу (ҚК 156 бабы, 1.2 бөлімі); 

 352-бап.  Журналистiң заңды кәсіби қызметiне кедергi жасау (ҚК 158-бабы, 1-

бөлігі); 

-84-бап. Ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз шектеу (ҚК 159-

бабы); 
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 343-бап. Бұқаралық ақпарат құралдарында экстремистік материалдарды 

жариялауға рұқсат беру (ҚК 183-бабы); 

 386-бап. Мемлекеттiк құпиялары бар мәліметтер жеткізгіштерді жоғалту (ҚК 186-

бабы); 

 136-бап. Ұсақ-түйек жымқыру (ҚК 187-бабы); 

13 136-1 бап. Алдау немесе сенiмді теріс пайдалану жолымен мүлiктiк залал 

келтiру (ҚК 195-бабы); 

- 141-1 бап. Мұнайдың және мұнай өнiмдерiнің шығарылу заңдылығын растайтын 

құжаттарсыз оларды тасымалдау, иемдену, өткiзу, сақтау, сондай-ақ мұнайды қайта өңдеу 

(ҚК 197-бабы); 

 129-бап. Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу (ҚК 198-бабы); 

 128-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, 

селекциялық жетiстiктерге немесе интегралдық микросхемалар топологияларына 

құқықтарды бұзу (ҚК 199-бабы); 

- 136-2 бап. Бөтеннің мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдіру (ҚК 204-бабы); 

- 195-1 бап. Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау (ҚК 229-бабы); 

 190-бап. Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттер (ҚК 230-бабы); 

 320-бап. Есірткі, психотроптық заттармен, сол тектестермен өткізу мақсатынсыз 

заңсыз жұмыс істеу (ҚК 296-бабы, 1, 2, 3-бөлігі); 

-324-1 бап. Заңсыз медициналық және фармацевтикалық қызмет және есiрткi 

немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретiн рецептілердi немесе өзге де 

құжаттарды заңсыз беру не оларды қолдан жасау (ҚК 322-бабы, 1-бөлігі); 

 283-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе зақымдау (ҚК 340-

бабы, 1, 2, 3-бөлігі); 

 241-бап. Экологиялық ластау зардаптарын жою жөнінде шаралар қолданбау (ҚК 

343-бабы, 1-бөлігі); 

-468-1 бап. Көлiк құралдарын басқаратын адамдардың жол жүрісі немесе көлiк 

құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы (ҚК 345-бабы, 1-бөлігі); 

 467-бап.  Көлік құралдарын басқару құқығынан айырылған және алкогольдік, 

есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның көлік құралын басқаруы, 

сол сияқты көлік құралын басқаруды осындай адамға беру немесе көлік құралын осындай 

адамның басқаруына жол беру (ҚК 346-бабы); 

- 474-1 бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу немесе оларды техникалық 

ақауларымен пайдалануға шығару (ҚК 348-бабы, 1-бөлігі); 

 475-бап. Басқаруға құқығы жоқ жүргізушінің көлiк құралын басқаруына жол беру 

(ҚК 349-бабы); 

- 468-2 бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу (ҚК 353-бабы, 1-бөлігі); 

- 234-1 бап. Магистральдық құбырларды салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде 

қауiпсiздiк қағидаларын бұзу (ҚК 354-бабы, 1-бөлігі); 

 445-бап. Алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі 

адамның әуе, теңіз, өзен кемесiн немесе шағын көлемді кемені басқаруы, әуе, теңіз, өзен 

кемесiн немесе шағын көлемді кемені осындай адамның басқаруына беру немесе осындай 

адамның басқаруына жол беру (ҚК 358-бап); 

 529-бап.  Билік өкiлiн қорлау (ҚК 378-бабы, 1-бөлігі); 

 379-бап. Құжаттарды заңсыз алып қою, құжаттарды, мөртабандарды, мөрлердi 

жымқыру, жою, бүлдіру немесе жасыру (ҚК 384-бабы); 

 357-бап.  Өзiнше билiк ету (ҚК 389-бабы, 1, 2-бөлігі); 

-356-2 бап.  Билік өкiлiнiң немесе жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын 

лауазымды адамның атағын өз бетiмен иемденіп алу (ҚК 390-бабы, 1-бөлігі); 

 495-бап. Байланыс желiлерi мен құрылыстарын, сондай-ақ мемлекеттік күзетілуге 

жататын объектілерді күзету қағидаларын бұзу (ҚК 398-бап, 1, 2-бөлім); 
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- 514-3 бап. Азаматтың алқаби міндетін орындауына кедергі жасау (ҚК-нің 436-

бабы); 

- 512-5 бап. Азаматтың алқаби міндетін орындауына кедергі жасау (ҚК 463-бабы 1-

бөлігі) [1]. 

Сонымен қатар, 2014 ж. қылмыстық кодексте бірқатар жаңа қылмыстар мен 

қылмыстық теріс қылықтар ұсынылды(9), олар: 

1. Соғыс заңдары мен дәстүрін бұзу (ҚК 164-б); 

2. Қарулы қақтығыстар уақытында халықаралық гуманитарлық құқық нормаларын 

қылмыстық бұзушылықтар (ҚК 165-б.); 

3. Қарулы қақтығыс уақытындағы әрекетсіздік не қылмыстық бұйрық беру (ҚК 

166-б.); 

4. Халықаралық шарттармен қорғалатын белгілерді заңсыз пайдалану (ҚК 167-б.); 

5. Жалдамалыларды дайындайтын базалар (лагерьлер) құру (ҚК 171-б); 

6. Экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне қатысу (ҚК 

182-б.); 

7. Ерекше құндылығы бар заттарды қасақана жою, әкету немесе бүлдіру (ҚК 203-

б.); 

8. Ақпаратты құқыққа сыйымсыз жою немесе түрлендіру (ҚК 206 –б.); 

9. Ақпараттық жүйенің немесе ақпараттық-коммуникациялық желінің жұмысын 

бұзу (ҚК 207-б.); 

10. Ақпаратты құқыққа сыйымсыз иеленіп алу (ҚК 208-б.); 

11. Ақпаратты беруге мәжбүрлеу (ҚК 209-құжат); 

12. Қолжетімділігі шектелген электрондық ақпараттық ресурстарды құқыққа 

сыйымсыз тарату (ҚК 211-б.); 

13. Құқыққа қайшы мақсаттарды көздейтін интернет-ресурстарды орналастыру 

үшін қызметтер ұсыну (ҚК 212-б.); 

14. Жалған дәрілік заттармен немесе медициналық бұйымдармен жұмыс істеу (ҚК 

323-б.); 

15.  Жер қойнауын өз бетінше пайдалану (ҚК 334-б); 

16.  Балық қорларын қорғау қағидаларын бұзу (ҚК 336-б.); 

17. Басқаруға құқығы жоқ адамның әуе, теңіз немесе өзен кемесін басқаруына жол 

беру (ҚК 359-б.); 

18. Көлік құралының сәйкестендіру нөмірін қолдан жасау, жою, көрінеу қолдан 

жасалған сәйкестендіру нөмірі бар көлік құралын өткізу (ҚК 386-б.); 

19. Ақпаратты жасырын алудың арнайы техникалық құралдарын заңсыз дайындау, 

жасау, иемдену, өткізу немесе пайдалану (ҚК 399-б.); 

20. Көрiнеу жалған сөз жеткiзу (ҚК 419-б.); 

21. Бақылаушы қызметін атқару қағидаларын бұзу (ҚК-нің 448-б.); 

22. Адамның алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде 

машиналарды жүргізуі, корабльдерді жүргізуі, әскери ұшу аппаратын басқаруы, әскери 

техниканы осындай адамның жүргізуіне немесе басқаруына беру не жүргізуіне немесе 

басқаруына жол беру (ҚК 466-б.). 

Сонымен бірге, 2014 жылғы Қылмыстық кодексте екі жаңа тарау пайда болды – 

"ақпараттандыру және байланыс саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар" және 

"медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар". 

Қазақстан Республикасының ҚК бойынша қылмыстық теріс қылық деп қоғамға 

үлкен қауіп төндірмейтін, тұлғаға, ұйымға, қоғамға немесе мемлекетке аздаған зақым 

әкелген немесе зиян тигізу қаупін туындатқан, айыппұл, түзету жұмыстары, қоғамдық 

жұмыстарға тарту, тұтқындау түріндегі жазалар қарастырылған әрекетті (әрекет немесе 

әрекетсіздік) айтады.  

Сәйкесінше қылмыс белгілерімен қатар, қылмыстық теріс қылықтың келесідей 

белгілері де болуы мүмкін: қоғамға үлкен қауіп төндірмейтін, тұлғаға, ұйымға, қоғамға 
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немесе мемлекетке аздаған зақым әкелген немесе зиян тигізу қаупін туындатқан, айыппұл, 

түзету жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, тұтқындау түріндегі жазалар 

қарастырылған.  

Қылмыстық теріс қылықты қылмыстан ерекшелейтін айрықша белгілері: қоғамдық 

қауіп деңгейі (төмен), шығын аз, сондай-ақ тұлға, ұйым, қоғам немесе мемлекетке зиян 

келтіру қаупі де айтарлықтай емес. Алайда бұл белгілердің барлығы бағалаушы сипатта. 

Қылмыстық әрекет үшін айыппұл, түзету жұмыстарымен, қоғамдық жұмыстарға тарту 

арқылы және тұтқындаумен жазалау белгісі де айтарлықтай нақтыланған. Сонымен бірге 

айыппұл және түзету жұмыстары түріндегі жаза қылмыс  үшін де, қылмыстық теріс 

қылық үшін де тағайындалады. Ал қоғамдық жұмыстарға тарту мен тұтқындау түріндегі 

жазалар тек қылмыстық теріс қылық үшін қолданылады.  

ҚР ҚК 10-бабының 4-бөліміндегі маңызы төмен қылмыстық құқық бұзушылықтар 

анықтамасы түзетулер енгізуді талап етеді. Қылмыстың маңызы төмен болуы мүмкін, ал 

қылмыстық теріс қылықта ондай сипат жоқ. Маңызы төмендік түсінігін тек қылмысқа 

қатысты ғана қолдануға болады. Өйткені жалпы алғанда қылмыстық теріс қылық үлкен 

қоғамдық қауіп төндірмейтін әрекетке жатады. Мұндай жағдайда тәжірибе жүзінде оның 

маңыздылық деңгейін анықтаудың өзі оңайға соқпайды.  

Жаңа қылмыстық заңнама бойынша қылмыстық тері қылыққа жататын көптеген 

құқық бұзушылықтар қоғамдық қауіп деңгейі жағынан әкімшілік құқық бұзушылықтар 

мен қылмыстың ортасында тұр.  

Қандай да бір әрекетті маңызы төмен деп тану сот, прокурор, жауап алу органы 

тергеушісінің құзыретіне кіреді. Егер әрекеттің маңызы төмен деп танылса, онда 

қылмыстық-процесстік заңнамаға сәйкес мұндай әрекет туралы сотқа дейінгі тергеу 

басталмайды, ал басталған сотқа дейінгі тергеу әрекетте қылмыстық құқық бұзушылық 

құрамының жоқтығына байланысты тоқтатылады: екіншіден, маңызы төмен деп танылған 

және қылмыстық емес әрекет басқа заңдық жауапкершілікке, оның ішінде әкімшілік 

жауапкершілікке алып келуі мүмкін. Осылайша қылмыстық теріс қылық пен әкімшілік 

құқық бұзушылықтың құрамын сипаттайтын белгілер ортақ деуге болады, бұл жерде ең 

алдымен қоғамдық қауіп пен келетін зиянның маңыздылық деңгейі басшылыққа алынады. 

Алайда көптеген әкімшілік құқық бұзушылықтарды қылмыстық теріс қылықтар қатарына 

ауыстыру оларды СДТБТ міндетті тіркеуді жүргізу кезінде оларды сотқа дейінгі тергеуге 

байланысты қажетті процесстік іс-қимылдарды орындауға алып келді, бұл қылмыспен 

күрестегі құқық қорғау органдарының басты жұмысын жүзеге асыруда тиімділігіне 

кедергі келтіреді және қажетсіз шара.  

 Оған қоса белгілі бір әрекетті әкімшілік құқық бұзушылыққа да, қылмыстық теріс 

қылыққа да жатқызуда айқын қайшылықтар бар.  

Осылайша, мысалы, азаматтардан төлқұжаттарын заңсыз алғаны үшін әкімшілік те 

(ӘҚКо) [2], қылмыстық та (ҚК 384-бап, 1-бөлім) жауапкершілік қарастырылған. Сонымен 

бірге бірдей сипаттағы әрекет үшін әкімшілік, не болмаса қылмыстық жауапкершілік 

тағайындалатыны жайлы нақты критерийлер немесе шарттар ӘҚКо және ҚК аталған 

баптарының диспозицияларында жоқ.  

Осыған ұқсас сипатта ҚК 159-бабы «Ақпараттық ресурстарға қол жетімділікті 

заңсыз шектеуде» де аталған қылмыстық теріс қылықтың құрам элементтері нақты емес, 

құқық бұзушылық субъекті кім екені, заңсыз шектеудің не екені және қандай ақпараттық 

ресурстар туралы сөз болып жатқаны да белгісіз. Сондықтан да қандай әрекет үшін 

қылмыстық жауапкершілік қарастырылатынын және неге қылмыстық әрекеттер қатарына 

жатқызылғаны белгісіз.  
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Резюме 

Проведенный анализ законопроекта показал, что закрепление уголовного 

проступка обеспечивает более глубокую дифференциацию преступлений, обособляя те 

общественно опасные деяния, санкция за совершение которых не предусматривает 

наказание в виде лишения свободы. Учитывая, что к лицам, совершившим впервые 

уголовный проступок либо преступления небольшой или средней тяжести, предложено 

применять наряду с судебным штрафом иные меры, сходные (и по названию, и по 

характеру правоограничений) с такими видами наказаний, как обязательные и 

исправительные работы, нивелируется сама идея дифференциации уголовной 

ответственности, которая и положена в основу законопроекта. 

 

Summary 

The analysis of the draft law showed that the consolidation of a criminal offense provides 

a deeper differentiation of crimes, isolating those socially dangerous acts, the sanction for the 

commission of which does not provide for punishment in the form of imprisonment. Considering 

that it was proposed to apply, along with a court fine, other measures similar (both in name and 

in the nature of legal restrictions) to such types of punishments as compulsory and corrective 

labor, against persons who have committed for the first time a criminal offense or crimes of 

minor or medium gravity, is leveled the idea of differentiating criminal liability, which is the 

basis of the bill. 

 

 

 

СОТТЫҚ ЭТИКАНЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Достаева А.С., 

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Судья этикасы сот этикасының ажырамас бөлігі екендігі анықталды, реттеу 

пәні ретінде әлдеқайда кең және судьялар реттейтін қатынастарды қамтиды. 

Судьялық  және сот этикасы  құрылымдық элементтер қатарына жатып,  судья 

этикасы сот этикасының ажырамас бөлігі болып табылады, оның реттеу мәні 

әлдеқайда кең және судья этикасы реттейтін қатынастарды қамтиды. 

Түйін сөздер: этика, судья этикасы, сот этикасы, этикалық талаптар, жоғары 

моральдық сот ісін жүргізу. 

 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Ең алдымен А.А. Гусеиновтың келесі 

пікіріне тоқталсақ: «Қолданбалы әдеп ең алдымен кәсіби әдеппен қатар қоя 

қарастырылады, себебі мұндай ой тізбегінің табиғи негіздері бар, ол «қолданбалы» деген 

түрлік анықтамаға ие» [1, 148-бет]. Бұл тұжырымды дұрыс деп танып, сот этикасының 

қолданбалы әдеп ретіндегі мазмұны және оның сот (кәсіби) этикасымен арақатынасы 

жайлы ой толғауды содан бастауға болады. В.Н. Назаров дұрыс айтып өткендей, 

«қолданбалы әдеп мамандары ішінде қолданбалы және кәсіби әдептің арақатынасы, оның 

пәні, әдістері, құрылымы мен мазмұны туралы біркелкі пікір де, жалпыға ортақ түсініктер 

де жоқ» [2, 9-бет].  

Қолданбалы әдеп тәжірибенің элементі бола отырып, онымен өзара байланыс 

орнату үшін жасалған, оның мазмұны біздің, әрекеттеріміздің, мінез-құлқымыздың, 

жауапкершілікті және саналы күш салуымыздың арқасында пайда болуы мүмкін және 

міндетті түсініктерден тұрады. Соттар әдеп, оның ішінде сот этикасы мәселелеріне 

арналған нормативтік құқықтық актілерде бекітілген қағидалар мен принциптерді 

«өздерін қоршаған әлемді тану үшін емес, өзінің моральдық-этикалық бейнесін 

жақсартуға, өзін-өзі жетілдіру мақсатында пайдаланады» [3]. Оған қоса қолданбалы этика 
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өзінің тәжірибеде қолданылуынан бөлек философия ғылымына жатады және оны байыта 

түседі, себебі базалық қағидалар өмірдегі шынайы жағдай тұрғысынан соттар мен басқа да 

процесс қатысушыларының әрекеттері мен өзін-өзі ұстауын ретке келтіреді. Аталған 

тұжырымдаманы қорытындылай келе, қолданбалы әдеп философия мен тәжірибенің, 

шынайы өмірдің тоғысқан жері деген қорытынды жасауға болады. Қолданбалы этиканың 

тәжірибелік философиямен арақатынасы да осы жерден келіп шығады, өйткені 

«философиядағы әлемге деген көзқарас өмір мәнін қалыптастыруға дейін тереңдеп енеді, 

этика-нормативтік бағдарламалар мен мінез-құлық модельдері арқылы тікелей тәжірибеге 

кіргізіліп, адамдар үшін қызықты және қажетті ғылымға айналады» [4].  

О.Г. Дробницкий дұрыс айтып кеткендей, «адамгершілік әрекет оның мүмкін 

болатын салдарын алдын ала есептеп барып жасалмайды, ондай әрекетке бару шешімінің 

арқасында жасалады, оны жасаушыға жаңа тәжірибе алып келеді» [5]. Дегенмен де 

қолданбалы әдепті зерттеуге дейінгі әрекеттің бұл сипаттамасы жалпыға ортақ қоғамдық 

сана мен мақсатқа бағытталған ой еңбегінің нысаны болған емес.  

Қолданбалы әдептік мазмұны бар адамгершілік мәселелері тәжірибелік жұмыстың 

әртүрлі бағыттарында тұрақты байқалып тұрады. Сәйкесінше қолданбалы әдеп көп түрлі, 

оның ішіне сот этикасы де кіретін кешенді құбылыс. А.А. Гусейновтың пікірінше, ғылым 

ретіндегі қолданбалы әдептің теориялық және тәжірибелік статусы нақты бағаланған жоқ. 

Қолданбалы әдеп қоғам өмірінің адамгершілік тұстары жайлы ғылым ретінде бір 

құрылымдық компонент рөлін атқарады, сонымен қатар бір ерекше тәжірибелік білім 

саласының бөлшегіне жатады, мысалы, сот этикасы – юриспруденцияның бір бөлігі. А.А. 

Гусейнов көзқарасы бойынша, «қолданбалы әдеп  этика мен басқа да ғылыми-тәжірибелік 

жұмыстың нақты формаларының тоғысында туындайтын көп қырлы білім және қоғамдық 

тәжірибе саласы» [1, 156-бет].  

Қолданбалы әдеп пәнінің бір мәнді болмауы, оның кәсіби және дәстүрлі әдеппен 

арақатынасы және ұштасып жатуы, А.А. Гусейнов пікірінше, мұндағы адамгершілік 

туралы ілімнің қоғамдағы этикалық өмірмен тікелей байланысуы тұрғысынан дәстүрлі 

әдептің жаңа даму кезеңінің бастауы болмақ. Қалай болғанда да қазіргі уақытта 

қолданбалы әдеп әдеп туралы білімді дамытудың және адамгершілік тәжірибені 

жинақтаудың негізгі, қарқынды дамушы бағыттарының бірі болып отыр.  

А.А. Гусейновтың пікірі бойынша, «кәсіби әдеп – бұл негізінен өзін-өзі ұстау 

нормаларымен айналысатын, мамандықтың ерекшеліктеріне қатысты жалпы моральдық 

нақтылаушы фактор» [1, 158-бет]. Кәсіби әдепке берілген анықтамаға талдау жасай 

отырып, оның кем дегенде екі ерекше белгісін байқауға болады, бұл белгілерден 

басқалары да болғанымен, осы екеуі оған дәл сипаттама бере алады. Біріншіден, кәсіби 

әдеп кәсіби жұмыс нормаларын басшылыққа алады, ал әдеп нормалары олардан бастау 

алады және қосалқы рөл атқарады. Екіншіден, кәсіби жұмыстағы жалпы адамгершілік 

нормаларындағы ескертпелерге басты назар аударады, бұл мамандықта олар ескертпеден 

гөрі қағидаларға айналады деген дұрыс.  

А.А. Гусейнов айтып өткендей, «қолданбалы әдеп кәсіби түрімен салыстырғанда 

жалпыға ортақ мәселелермен айналысады (кәсіби өзін-өзі ұстаумен емес) және нақты 

моральдық жағдайларды (нормаларды емес) қарастырады» [1, 159-бет].  

Сот этикасы кәсіби жұмыс барысында сот қауымдастығының өкілдері оның 

нормаларын басшылыққа алуы үшін керек. Сот этикасы соттар оның нормаларын өз 

қалауымен қолданып және іске асыруға талпынатын жағдайда ғана тиімді болмақ. Бұл 

тұрғыда автор сот этикасы «онымен жұмыс жасайтын, зерттейтін тұлғалардың 

адамгершілік белсенділігі қандай деңгейде болса, сондай деңгейде жарамды, тиімді 

болады» деген пікірді қолдайды» [6].  

Қатаң этикалық шектеулер мен міндеттемелерді ерікті түрде қабылдауды 

растайтын, соттың моральдық-этикалық статусының ерекше бір атрибутына оның 

лауазымды иелену кезіндегі қабылдаған антын жатқызуға болады. Соттың ерікті түрде ант 

қабылдауы бірінші кезекте моральдық-этикалық және кәсіби міндеттерді лайықты 
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орындауына себепкер болуы тиіс. Е.Я. Акимова айтып өткендей, «жауапкершілік алу, 

жариялық, салтанатты түрде ант қабылдау, дербестендіру және вербалдылық сияқты 

элементтердің атрибуттық маңызы зор» [7].  

Сот Қазақстан Республикасының атынан әрекет етеді. Мемлекеттік өкілеттілікті 

жүзеге асыру сот қауымдастығы өкілдерінен өздері қабылдаған шешімдер үшін ғана емес, 

сонымен бірге өзін-өзі ұстауы үшін де қоғам мен мемлекет алдындағы жауапкершілігін 

сезінуді талап етеді. «Қызметтік міндеттері толықтай және жіті заң арқылы реттелетін сот 

мамандығына ерекше қадағалау жүргізіледі, адамгершілік сипатына терең мән беру осы 

мамандықты негізгі ерекшеліктерінің біріне жатады».  Басқа мамандықтармен 

салыстырғанда, соттардың кәсіби жұмысы барынша толық және жіті түрде нормативтік 

реттеуден өткен. Әділ сотты жүзеге асыру – бұл сот әр құрамдас бөлігін процесстік 

заңнамаға қатаң сәйкес түрде орындауы тиіс, нақты сипатталған ритуал.  

Әділдікті орнатудағы заң мен мораль талаптарын орындай отырып, сот заң аясында 

әрекет етеді. Әділдік пен құқықтың өзара үйлесімін сипаттай отырып, М.С. Строгович 

былай деп жазды: «сот қабылдайтын кез-келген шешім заңды және әділ болуы тиіс, оған 

қоса тек әділ шешім ғана заңды болады, әділетсіздік заңды болуы мүмкін емес» [8, 28-

бет]. Біздің пікірімізше, бұл пікір сот жұмысындағы мораль мен заңның үйлесімін дәл 

бейнелеп тұрғандай. Заң аясында жасалған судьяның кез-келген әрекеті, оның ішінде 

сәйкес құқықтық нормаларға сәйкес қабылданған және оларға негізделген шешімдері 

қолданыстағы заңнама негізінде жатқан моральдық-этикалық қағидалар мен нормаларға 

сәйкес келеді. Соттың құқық бұзушылық әрекеттерінің, бұра тартуының, арам пиғылмен 

құқық нормаларын бұрмалауының негізінде сот қызметкерінің адамгершіліктен алыстығы 

тұрады.  

Соттардың кез-келген саналы құқық бұзушылық әрекеті тек қолданыстағы 

заңнамаға ғана емес, қоғамдағы сот мамандығына қойылатын моральдық-этикалық және 

адамгершілік талаптарына қайшы келеді. В.В. Назаров дұрыс айтып кеткендей, «сонымен 

қатар тек саналы түрде заңды бұзу ғана емес, қажетті білімді тереңдеп игеруді қаламау, 

өзін жетілдіруден қашқақтау, салақтық, бойкүйездік, ішкі тәртіптің жоқтығы және 

құқықты, оның ұйғарымдарын құрметтеумен тікелей байланысты заңға қайшы, дұрыс 

емес әрекеттер мен шешімдер де адамгершілікке жат» [2, 9-бет].  

«Заң негізінде әлеуметтік және тұлғалар арасындағы дауларды шешу жұмысы сеніп 

тапсырылған тұлғалар өздерінің әрекеттері мен шешімдері үшін үлкен адамгершілік 

жауапкершілік арқалайды» [9, 341-бет]. Адамгершілік қасиеттері жоғары адамдар өз 

қолдарында адамдардың тағдыры тұрғанын жақсы түсінеді және ар-намысты бірінші 

орынға қояды. Соттардың кәсіби жұмысының ерекшеліктерінің бірі осы. Сәйкесінше, 

мұндай жұмысты этикалық сипаттағы нормалармен де реттеу керек.  

Сот этикасының мақсаты этикалық дәстүрлерді енгізу және сот ісін жүргізу 

нормалары мен қағидаларына моральдық түсініктерді енгізу. Моральдық және этикалық 

қағидалар сот ісін жүргізуді және соттардың күнделікті жұмысын адамды жақсы көру, 

барлық процесс қатысушыларын құрметтеу бағытына бұрады. Сот этикасы «өмірдің 

әртүрлі тұстарында қалыптасатын құқықтық қатынастардың адамгершілік бастауларын 

ашып және насихаттай отырып, заңнамаға да, құқықты қолдануға да жағымды әсерін 

тигізеді» [8, 123]. Сот этикасы құқықтық сана, құқықтық нормаларды қатаң ұстану 

тұрғысынан соттар қауымдастығы өкілдерін тәрбиелеуге септігін тигізеді, оларды 

құқықтық және өзін-өзі ұстаудың моральдық-этикалық стандарттарына бұлтартпай және 

ерікті бағынуға, әділдікке ұмтылуға, процесс қатысушылары мен басқа да азаматтардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеуге, сот мамандығының жоғары моральдық-

этикалық бейнесін сақтауға бағыттайды.  

«Энциклопедиялық сөздік» бойынша этикет (фр. Etiquette- этика, этикет) – бұл 

«қоғамдағы (қауымдастықтағы) игілікті, әділ, дұрыс әрекеттерге қатысты қажетті, шартты 

сипатқа ие және жалпы ортақ адамгершілік қағидаларды сипаттайтын түсініктерді 

сақтауды қамтамасыз ететін өзін-өзі ұстау қағидалары, этикет қағидаларының атқаратын 
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негізгі әлеуметтік-мәдени қызметі топтық (сословиелік, рулық) даралықтың маңызды бір 

белгісі болу» [10].  

Сәйкесінше, сот этикеті – бұл сот қауымдастығында қалыптасқан игілікті, әділ, 

дұрыс әрекеттерге қатысты қажетті, шартты сипатқа ие және жалпы ортақ адамгершілік 

қағидаларды сипаттайтын түсініктерді сақтауды қамтамасыз ететін соттардың өзін-өзі 

ұстау қағидалары. Сот этикетінің нормаларын сақтау сот ісін жүргізуге қатысушылардың 

өзін-өзі ұстауына қатысты белгілі бір шартты шекараларды бұзбауға мүмкіндік береді. 

Қандай да бір шартты этикалық қағидалар аясында, ұқсас өмір жағдайларындағы әртүрлі 

тұлғалардың әрекеттерін бір ізге сала отырып, сот этикетінің қағидалары соттың кәсіби 

жұмысын жүзеге асыру барысында қолайсыз жағдайларды айналып өтуіне, сондай-ақ 

процесс қатысушыларының алдында беделін түсіріп алмауына көмектеседі.  

Сот этикасы түсінігі сот этикеті түсінігімен тығыз байланысты, кей жағдайларда 

екеуі бірдей сипатқа ие болады. А.А. Гусейнов айтып өткендей, «өзін-өзі ұстауды реттеу 

формасы ретінде этикет «шағын әдеп» деуге болады, ол мазмұны қарапайым, бірақ 

формасы нақты талаптар арқылы индивидтің табиғи әрекеттеріне шектеу қояды, 

әлеуметтік және адамгершілік сипат береді» [6, 597]. А.И. Титаренконың пікірі бойынша, 

ол «адамгершілік этикетпен, дәстүрлермен, салттарымен және жоралғылармен бірге 

қоғамдық өмірдің жалпы әдет-ғұрпын құрайды» [9, 192]. 

Сот этикасы мен сот этикеті түсінігінің ұқсастығы туралы А.А. Гусейнов пікірін 

қолдай отырып, «Заңгер энциклопедиясындағы» сот этикасының анықтамасын келтіре 

кетейік, оған сәйкес сот этикасы – бұл «адамгершілік идеалдар, сот ісін жүргізуге 

қатысушылар әрекетінің (этикетінің) адамгершілік мазмұнын айқындайтын әділ сотты 

жүзеге асырудың қағидалары мен нормалары туралы ілімді құрайтын қолданбалы әдеп 

бөлімдерінің бірі» [6, 321].  

Берілген анықтамаға талдау жасай отырып, сот этикасының негізгі үш құраушы 

бөлігін атауға болады:  

1) Нормативтік бөлім – моральдық-этикалық құраушы бөліктері бар, қоғамдық 

қатынастардың нақты бір саласында қолданылатын, сол кәсіби жұмыстың аясында 

туындайтын, жалпы нормаларға қайшы келмейді, оларды толықтыратын және дамытатын 

нормативті түрде бекітілген қағидалар; 

2) Моральдық-этикалық өзін-өзі ұстау қағидалары – этикет; 

3) Сот ісін жүргізуге қатысушылардың адамгершілік санасы.  

Энциклопедия авторлары дұрыс айтып өткендей, сот этикасының қағидалары мен 

нормалары және олар арқылы реттелетін сот ісін жүргізуге қатысушылардың өзін-өзі 

ұстауы сот этикасы элементтерінің ішіндегі ең тұрақтылары деуге болады, алайда олар да 

тарихи даму барысында өзгеріске ұшырайды, ал сот ісін жүргізуге қатысушылардың 

адамгершілік санасы құбылмалы және күрт өзгерістерге оңай ұшырайтын сот этикасы 

элементтеріне жатады.  

А.Ф. Кони пікірінше, сот этикасы қолданбалы ғылым, «ол арнайы сот жұмысының 

қандай да бір саласындағы адамгершілік туралы жалпы түсініктердің қолданылуы жайлы 

ілім» [11].  

В.Н. Назаров [2, 144-бет] және А.С. Кобликов [12] сот этикасына « соттар мен 

басқа қылмыстық, азаматтық және арбитраждық сот ісін жүргізудің кәсіби 

қатысушыларының кәсіби жұмысының және қызметтен тыс өзін-өзі ұстауының 

адамгершілік сипатын қамтамасыз ететін өзін-өзі ұстау қағидаларының жиынтығы», 

сондай-ақ «осы саладағы мораль талаптарының көрініс табу ерекшеліктерін зерттейтін 

ғылым саласы» деген анықтама берген. В.Н. Назаров пікірінше, сот этикасы сот ісін 

жүргізуге қатысушылардың өзін-өзі ұстау қағидалары туралы нақты ғылыми білімнің 

негізгі тұстарын бойына жинаған, оларды адамгершілік пен заңның өзара әрекеттесуінің 

әдептік астары ретінде жіктейтін кешенді ғылым.  Жоғарыда аталған сот этикасының 

негізгі тұстарының бірі ретінде, мысалы, куәгерлердің жауаптарын тыңдау немесе сот 
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пікірталасы барысындағы соттардың өзін-өзі ұстауының адамгершілік негізін қарастыруға 

болады.  

Сот және судья этикасы түсініктерінің арақатынасына келер болсақ, В.Б. Алексеев 

пен Л.Е. Ароцкер дұрыс айтып кеткендей, оларды бірдей деп айтуға болмайды, себебі сот 

этикасы сот процессінің барлық қатысушыларының, оның ішінде судьяның да өзін-өзі 

ұстауының моральдық-этикалық тұстарын реттейді, ал судья этикасы – бұл тек соңғысына 

қатысты және сот этикасының тек құрамдас элементі ғана. Судья этикасы судьялар 

қауымдастығының өкілдеріне қойылатын жоғары моральдық және нормативтік 

шектеулерді қамтиды, ал сот этикасының зерттеу пәні әлдеқайда кең, себебі оны «әртүрлі 

мамандықтарда қалыптасқан этикалық нормалар, ұстанымдар, парыздардың қарапайым 

жиынтығы деуге болмас, алайда этикалық идеалдар мен әділ сот қағидалары түріндегі 

олардың ортақ негіздері де бар».  

В.Б. Алексеев пен Л.Е. Ароцкер берген сот этикасы терминінің сипаттамасы 

аталған түсініктің мәнін сот ісін жүргізуге қатысушылар орындауы міндетті моральдық-

этикалық нормалар мен қағидалардың жиынтығы ретінде емес, басшылыққа алынуы тиіс 

этикалық ұйғарымдардың жиынтығы тұрғысынан ашып көрсетеді, өйткені бірінші 

тұжырым қате. Біздің ойымызша, оң нәтиже береді дегенмен де, кәсіби әдеп ретінде сот 

этикасының міндеті тек кәсіби адамгершілікті жүйеге келтіруге талпыну деу дұрыс емес. 

Тіпті «сот ісін жүргізудің кәсіби қатысушыларының салтанатты антының негізіне 

айналатын адамгершілік кодексті жасауды да ғылым ретінде сот этикасының бірінші 

кезектегі міндеті деуге болмайды» [13]. 
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Резюме 

Судебная и судейская этика существуют как параллельно друг другу, пересекаясь 

на основании тесного и постоянного взаимодействия предметов их регулирования – 

поведения всех участников судопроизводства (судебная этика) и морально-этического 

статуса и должного поведения лишь членов судейского сообщества (судейская этика), – 

так и в качестве структурных элементов, поскольку судейская этика является 

составной частью этики судебной, предмет регулирования которой гораздо шире и 

включает в себя отношения, регулируемые судейской этикой. 

 

Summary 

Judicial and judicial ethics exist as parallel, intersecting on the basis of close and 

constant interaction of the subjects of their regulation – on the conduct of all participants in the 

proceedings (judicial ethics) and ethical status and proper conduct of members of the judiciary 

(judicial ethics), –and as structural elements because judicial ethics is an integral part of 

judicial ethics, the subject of regulation which is much wider and includes the relations 

regulated judicial ethics. 

 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕССТІК ДӘЛЕЛДЕУ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ ЖАЛПЫ 

СИПАТТАМАСЫ 

 

Бекбенбет Н.Р., 

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Ғылыми жұмыстың мақсатына сәйкес дәлелдеудің жалпы сипаттамасы 

жүйеленіп, оларға қойылатын талаптар анықталды. Анықталған талаптарға 

байланысты мысалдар келтірілді. Қылмыстық процестегі дәлелдеу  – қылмыстық 

қудалау органдары мен сот қызметінің негізгі құрылымы болып табылады. Сотқа дейінгі 

іс жүргізу басталғаннан, сот үкімі шыққанға дейінгі әр процестік шешім дәлелдеу 

процессінде табылған құжаттарға негізделеді.  

Түйін сөздер:  дәлелдемелерді жинау, зерттеу, бағалау, дәлелдеу, іс үшін маңызы 

бар мән-жайлар. 

 

Дәлелдеу құрылымында келесідей элементтер бар: дәлелдерді жинау, зерттеу және 

бағалау.  

Баршамыз білетіндей, тергеу органдарының жұмысы зерттеушілік сипатқа ие, ол 

қылмыс жасаған тұлғаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында, кінәлі 

тұлғаларды іздеуге, табуға бағытталған. Қылмыстық процесстің бұл кезеңінде орын алған 

оқиғаның алуан түрлі нұсқалары ұсынылады. Заң ғылымында бекітілгендей, нұсқа – бұл 

гипотеза, яғни оны тексеру гипотезаны тексеретін жолдармен, тәжірибе жасау арқылы 

жүзеге асады. Нұсқаны тексеру үшін әртүрлі тергеу іс-қимылдары жүргізіледі, алынған 

нәтижелер салыстырылады. Расталмаған нұсқалар алынып тасталады, ал алынған 

нәтижелер негізінде басқа нұсқалар тексеріледі, осылайша бір жалғыз қажетті нұсқа 

қалғанға дейін жұмыс жалғасады.  

Заң ғылымында қылмыстық-процесстік дәлелдеудің құрылымының элементтері 

нешеу және қандай екеніне қатысты даулар әлі де жалғасып келе жатыр. А.Р. Белкиннің 

айтуынша, «дәлелдерді жинау, тексеру, бағалау дәлелдеу фазаларына жатады, оған 

төртінші фазаны – дәлелдерді пайдалануды қосуға болады» [1, 77-бет]. 

Бір ғалымдар дәлелдеу құрылымы үш элементтен: дәлелдерді жинау, тексеру және 

бағалаудан тұрады деген пікірде. Басқалары, керісінше, дәлелдеу құрылымында төрт 

элемент бар десе, кейбіреулері ол бес элементтен тұратын құрылым деседі.  
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Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькиндтің пікірінше, «дәлелдеу дәлелдерді 

жинау, тексеру, бағалаудан, ақиқатты анықтау және қылмыстық процесс міндеттерін 

орындау мақсатында іс бойынша қорытындыларға негіздеме беруге негізделеді» [2]. 

Н.П. Кузнецов «дәлелдеу дәлелдерді жинау, тексеру, бағалаудан және оларды іс 

үшін маңызы бар жағдайларды анықтау үшін, сондай-ақ одан келіп шығатын 

қорытындыларға негіздеме беру үшін қолданудан тұрады» дейді [3]. 

В.С. Балакшин айтуынша, «қылмыстық-процесстік дәлелдеу құрылымында төрт 

элемент бар: дәлелдерді жинау, бекіту, тексеру және бағалау» [4]. 

Процесстік дәлелдеу жайлы сөз қозғай отырып, М.С. Сторогович дәлелдеу 

құрылымындағы төрт элементке тоқталады, олар «дәлелдерді табу, қарастыру және 

процесстік бекіту, дәлелдерді тексеру, дәлелдерді бағалау» [5]. 

Ф.Н. Фаткуллин дәлелдеудің бес элементін атайды: «Іс бойынша тергеу 

нұсқаларын дайындау; дәлелдерді және олардың пайда болу көздерін жинақтау; жиналған 

дәлелдерді және олардың шығу көздерін тексеру; іс бойынша қолда бар заттарды бағалау; 

іс бойынша қорытындыға негіздеме беру» [6]. 

Біздің пікірімізше, дәлелдеу құрылымында өте көп мөлшердегі элемент алудың еш 

қажеті жоқ, себебі көп жағдайда қандай да бір элемент жалпыға танымал басқасынан 

туындаушы сипатта ғана.  

З.З. Зинатуллин айтып өткендей, дәлелдеу процессінің элементтеріне: «Тергеу (сот) 

нұсқаларын құрастыру және қарқынды дамыту; әр мүмкін болатын нұсқа бойынша 

дәлелдерді және олардың қайнар көздерін жинақтау; жинақталған дәлелдер мен олардың 

шығу көздерін зерттеу (тексеру); қолда бар дәлелдеу құралдарын бағалау (дәлелдерді, 

олардың шығу көздерін және алу мен пайдалану жолдарын); іс бойынша сенімді 

қорытындылар мен шешімдерді қалыптастыру және оларға негіздеме беру» [7]. 

Біздің пікірімізше, «тергеу (сот) нұсқаларын құрастыру және қарқынды дамыту» 

сияқты дәлелдеу құрылымының элементі артық, себебі қылмыстық іс бойынша дәлелдеу 

қылмыстық-процесстік заң арқылы жіті реттелген және элементтердің кез-келгенін іске 

асыру үшін заң нормаларын қолдануды талап етеді.  

В.А. Лазареваның пікірінше, «егер дәлелдер фактілік деректер болса, олардың 

негізінде істегі анықталуы тиіс жағдайларды білу мүмкін болса, онда дәлелдерді бекіту 

алынған дәлелдерді қылмыстық іс материалдарында сақтау бойынша дербес жұмыс 

түрінде жүргізіледі. Дәлелдер бекітілмейінше, дәлелдер шын мәнінде табылды деп үзілді-

кесілді айтуға болмайды» [8]. 

ҚР ҚПК 121-бабына сәйкес, «дәлелдеу іс бойынша заңды, негізделген және әділ 

шешім шығару үшін маңызы бар жағдайларды анықтау мақсатында дәлелдерді жинау, 

зерттеу, бағалау және пайдаланудан тұрады» [9]. 

Осылайша, біз дәлелдеу құрылымында дәстүрлі түрде негізгі төрт элемент бар 

екені жайлы пікірге тоқтадық:Г  

 Дәлелдерді жинау (табу; 

 Дәлелдерді бекіту (тіркеу); 

 Дәлелдерді зерттеу (тексеру); 

 Дәлелдерді бағалау.  

Дәлелдерді жинау орын алған құқық бұзушылық жайлы арыз немесе хабарлама 

келіп түскен сәттен іс бойынша соттың шешім шығарған уақытына дейін жүзеге 

асырылады. Дәлелдерді жинау бойынша негізгі жұмыс сотқа дейінгі тергеу кезеңінде 

жүзеге асады және дәлелдерді табу, оларды тіркеу және алумен байланысты. Мысалы, 

куәгерлерді тауып және олардан жауап алып, заттарды анықтап және тексеріп, олардың 

заттық дәлелдемеге жарамдылығын анықтап, құжаттарды тауып және тәркілеп, сараптама 

тағайындау және т.б.  

Қылмыстық-процесстік заңда дәлелдерді жинаудың екі әдісі қарастырылған: тергеу 

іс қимылдарын жүргізу және басқа да процесстік іс-қимылдар жүргізу.  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2020 ж. 

 

19 

 

Ресейлік ғалым С.А. Шейфер дәлелдерді жинау мәселесін тереңдете зерттеген. 

Оның пікірінше, «дәлелдерді тіркеу (бекіту) оларды жинаудың құрамдас бір бөлігі ғана, 

себебі тергеуші қабылдаған дәлелдеу ақпаратын, сондай-ақ оны алу көздері, жағдайлары 

мен әдістері жайлы ақпаратты алынған деректерді дәлелдеу мақсатында тиімді сақтау мен 

пайдалануды қамтамасыз ететін формаға түрлендіруден тұрады» [10]. 

С.К. Жүрсімбаевтың пікірінше, «дәлелдерді жинау – фактілік деректерді, іс үшін 

маңызы бар ықтимал ақпарат көздерін (тасымалдаушыларын) іздеу, табу және бекіту 

(тіркеуді) қамтитын тергеу және сот іс қимылдары арқылы жүзеге асырылатын сырттай 

заттық әрекеттер» [11, с.80]. 

Б.Х. Толеубекованың айтуынша, «Дәлелдерді жинау – бұл іс бойынша ақиқатқа қол 

жеткізу мақсатында қылмыстық-процесстік құқықта қарастырылған процесстік және 

ұйымдастырушылық іс қимылдардың синтезі» [12, 279-бет]. 

Дәлелдерді жинау қылмыстық процесстің барлық кезеңдерінде жүзеге асады және 

қылмыстық құқық бұзушылықты дәлелдеудегі бірінші кезең болып табылады. ҚР ҚПК 

122-бабының нормаларында дәлелдерді жинау процессіне қатысы бар процесс 

қатысушыларының үш тобы ерекше аталған.  

Бұл жұмыстың негізгі ауыртпалығы қылмыстық қудалау органдарына түседі, олар 

іс бойынша дәлелдеу ақпараттарын іздестіру және табу, оларды зерттеу үшін биліктік 

құзыретін пайдаланады, оған қоса кең көлемдегі, процесстік, тергеу іс қимылдарын 

жүргізеді.  

Айыптаушы тараппен қатар құқық қорғау жұмысын қорғаушылар да, 

жәбірленушінің өкілдері де жүргізеді, іс бойынша дәлелдерді жинау процессінде олардың 

өзіндік орны бар (ҚПК 122-бабының 3-бөлімі).  

Сонымен қатар өтініш білдіру арқылы дәлелдер беру бастамасын процесс 

қатысушылары, кез-келген азаматтар мен ұйымдар, жасалған немесе дайындалып жатқан 

қылмыстық құқық бұзушылық туралы ақпараты бар кез-келген тұлға көтеруі мүмкін. 

Қатысушылар мен процесс қатысушысы емес тұлғалардың берген дәлелдерін іске 

қосудың процесстік тәртібі ҚР ҚПК 115-120-баптары арқылы реттеледі. Бұл айтарлықтай 

өзектілігі жоғары дәлелдерді жинау жолы, бұл көп жағдайда іс бойынша барлық 

қылмыстық процесс қағидаларын лауазымды тұлғалар мен органдардың сақтауына, тергеу 

органдары, азаматтар мен заңды тұлғалардың, процесс қатысушыларының фактілерді 

қабылдауына байланысты.  

Тергеу іс-қимылдарын жүргізу – бұл дәлелдерді жинаудың ең басты және ең кең 

таралған әдісі. Тергеу іс қимылдары – бұл қылмыстық-процесстік заңда реттелген, 

қылмыстық іс бойынша дәлелдерді табу, алу, зерттеу мен бағалауға бағытталған 

танымдық сипаттағы процесстік іс қимылдар.  

Қолданыстағы қылмыстық-процесстік заңда келесідей тергеу іс қимылдарын 

жүргізу қарастырылған:  

 Тексеру; 

 Куәландыру; 

 Куәгерден, (қорғаушы талап ету құқы бар куәгерден), жәбірленушіден, 

күдіктіден, айыпталушыдан, сарапшыдан, маманнан жауап алу; 

 Кәмелетке толмаған куәгерден және жәбірленушіден жауап алу; 

 Қашықтықтан жауап алу және жауаптарды сақтау; 

 Көзбе-көз кездестіру;  

 Тануға көрсету; 

 Тәркілеу; 

 Тінту; 

 Тергеу тәжірибесі; 

 Жауаптарды оқиға орнында тексеру; 

 Құпия тергеу іс қимылдары; 
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 Сараптама тағайындау және жүргізу; 

 Мәйітті ашу; 

 Салыстырмалы зерттеу үшін үлгілер алу; 

 Заттар мен құжаттарды өткізу.  

Басқа да процесстік іс қимылдарды жүргізу – дәлелдерді жинаудың екінші әдісі. 

Процесстік іс қимылдар деп қылмыстық-процесстік заңнамада қарастырылған жауап 

алушы, прокурор немесе соттың тікелей дәлелдерді табуға және алуға бағытталған 

әрекеттерін айтады.  

Процесстік іс қимылдарға жататындар:  

 Күдіктіні тұтқындау; 

 Мүлкіне арест қою; 

 Құжаттарды талап ету; 

 Басқа да деректер алу; 

 Тұлғалардан жауап алу; 

 Құжаттарды тексеру, ревизия жүргізу.  

Жоғарыда аталған процесстік іс қимылдардың тек алғашқы екеуінің ғана жүргізілуі 

мен рәсімделуі процесстік тұрғыдан реттеледі, қалғандары тек қылмыстық-процесстік 

кодексте кездеседі.  

ҚР ҚПК 122-бабының 1-бөліміндегі норма дәлелдерді жинауға оларды табу, бекіту 

және алу кіретінін көрсеткен. Дәлелдеу процессінің бірінші кезеңіндегі аталған 

элементтер, әдетте, бір уақытта қолданылады.  

Мысалы, дәлелдерді табу, оларды бекіту және алу тексеру, тінту және т.б. жүргізу 

кезінде орын алуы мүмкін. Олар жайлы нақтырақ деректерді тергеу іс қимылы 

хаттамасынан алуға болады.  

Дәлелдерді табу – бұл дәлелдік маңызы бар фактілік деректерді табу, анықтау, 

бекіту.  

Дәлелдерді бекіту – бұл оларды заңмен бекітілген тәртіпте тіркеу.  

Дәлелдерді алу – бұл оларды дәлелдеу үшін пайдалану, іске қосу мүмкіндігін 

қамтамасыз ету, олардың сот пен тергеу үшін сақтау.  

Б.Х. Толеубекованың пікірі бойынша, «дәлелдерді табу оларды іздеу, анықтау, 

дәлелдік маңызы бар қандай да бір фактілік деректерге назар аударудан тұрады».  

Дәлелдерді процесстік бекіту (тіркеу) оларды заңмен бекітілген тәртіпте тіркеп 

алуға негізделген. Дәлелдерді алу – бұл оларды дәлелдеу үшін пайдалану, іске қосу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету, олардың сот пен тергеу үшін сақтау процессі» [1, 280-бет]. 

ҚР ҚПК 122-бабының 2-бөлімінің нормасында қылмыстық процессті жүргізетін 

органның дәлелдерді жинауының алуан түрлі формасы бекітілген, бұл тұрғыдан алғанда 

нормалар біркелкі сипатта қылмыстық іс бойынша анықталуы тиіс жағдайларды дәлелдеу 

мазмұнын ашуды көздейді (ҚПК 113-бабы).  

ҚР ҚПК 122-бабының 2-бөлімінің нормаларында сотқа дәлелдерді жинау бойынша 

жеке бастама көтеруге тыйым салынады. Заңға сәйкес сот қылмыстық қудалау органына 

жатпайды, заң мүддесінен басқа қандай да бір мүдделерді қорғауына тыйым салынады. 

Сот дәлелдерді жинап, сотқа дейінгі тергеудің олқылықтарын түзетуге міндетті емес, 

сондықтан да айыптаушы және қорғаушы тараптардың тең құқықтылығы мен 

жарыспалығы қағидаларына негізделген сот талқылауында сот тараптарға өздерінің 

процесстік құқықтары мен мүмкіндіктерін іске асыруға теңдей мүмкіндік беруге міндетті.  

Дәлелдеудегі процесс тараптарының белсенділігіне қарамастан, сот сот отырысы 

ережелерін, сот әрекеттерінің мүмкіндіктерін пайдалана отырып, іс бойынша тараптар 

берген барлық дәлелдерде жеке зерттеп, солардың негізінде ғана шешім шығаруы тиіс.  

Сонымен бірге отандық қылмыстық процессте англосаксондықпен салыстырғанда 

сот толықтай пассив позицияда қалып, жарыспалық процессте тараптарға өздерінің 
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құқықтарын іске асыру мүмкіндігін беретіндей ғана процесс барысын қамтамасын ететін 

күйде емес.  

Сот талқылауы барысында сот өзінің процесс қатысушыларына сұрақ қою құқығын 

пайдаланып (ҚР ҚПК 367, 369, 370, 374-баптары), дәлелдерді зерттеу және бағалау үшін 

қажетті деректерді жинайды, өзінің бастамасы бойынша сот сараптамасын тағайындай 

алады (ҚПК 373-бабының 1-бөлімі).  

Қылмыстық процесстегі тараптардың жарыспалығы мен тең құқықтылығын 

қамтамасыз ету үшін заң күдіктіге, айыпталушыға, азаматтық талапкерге, жәбірленушіге 

дәлелдер беру, ал азаматтық жауапкерге оған қоса оларды жинау құқығын да берген.  

Сондай-ақ ҚР ҚПК 122-бабында қорғаушының дәлелдерді жинау құқығы 

бекітілген. Бірінші орында олардың анықтамаларды, мінездемелерді және әртүрлі 

жерлерден басқа да құжаттарды, әдеттегі, он тәулік ішінде талап етуі және алуы, ал 

тақырып өзектілігін ескере отырып, қамау туралы мәселе қаралған істер бойынша өтініш 

берген сәттен бастап, екі тәулік ішінде алуы тұр.  

Нақты бір сарапшыны көрсете отырып, сот сараптамасын келісімшарт негізінде 

жүргізу бастамасын көтеру оны қылмыстық процессті жүргізетін орган қорғаушының 

немесе жәбірленуші өкілінің өтініші бойынша, ҚПК 272-бабының 5, 9, 10, 11-

бөлімдерінде көрсетілген процесстік формаларды сақтау арқылы тағайындағанын 

білдіреді.  

Қорғаушының сұранысы бойынша келісімшарт негізінде сот сараптамасын жүргізу 

немесе оған келісімшарт негізінде маманды тарту ҚПК 122-бабының 3-бөлімінің 3-4-

тармақтарында көрсетілген, ҚПК 122-бабы 3-бөлім 2-тармағындағы қағидамен 

салыстырғанда бұл заң көмегін көрсетуге байланысты туындаған және ғылым, техника, 

өнер және басқа да салалардағы арнайы білімді, арнаулы ғылыми білімді талап ететін 

мәселелерді түсіндіру үшін сарапшы немесе шамамен қорытындысын келісімшарт 

негізінде қорғаушының тікелей алуы немесе алуға өтініш білдіруін көрсетеді.  

Осыған ұқсас құқық жәбірленушінің өкіліне де берілген (ҚПК 76, 71-баптары 6-

бөлім, 3, 4, 6-тармақтары).  

Қылмыстық іске қатысы бар деректерді білетін тұлғаның келісімімен одан жауап 

алу, оның ішінде ғылыми-техникалық құралдарды қолдану іске жауап алу материалдарын 

қосу туралы өтініш білдіруге негіз қалыптастырады. Оған қоса жауап алу әрі қарай 

қылмыстық процесс жүргізуші органның тұлғадан қорғаушы немесе айыптаушы тарап 

ретінде жауап алуына ұласуы мүмкін, қажет болған жағдайда тергеу судьясының 

көмегімен тұлғаны алып келіп, не болмаса оның жауаптарын сақтау жүзеге асырылады 

(ҚР ҚПК 55-бабы, 2-бөлім, 3, 8-тармақтар, 70-бап, 3-бөлім, 1, 6-тармақтар).  

Әрине, жоғарыда аталған қағидалар қорғаушы мен жәбірленуші өкілінің 

қорғалушы немесе өзі өкілдік ететін тұлғаның мүддесіне қарайтын жасайтын процесстік іс 

қимылдарын ғана сипаттайды. Мысалы, қорғаушы тек өзі ғана дәлелдер жинап қоймай, іс 

бойынша қатарласа тергеу жүргізе де алады, сонымен қатар ол өзі қорғайтын тұлға 

қатысатын барлық тергеу және процесстік іс қимылдарға, сондай-ақ оның өтініші 

бойынша жасалатын басқа да процесстік іс қимылдарға қатысуға құқылы. Қорғаушының 

жүргізілетін тергеу және процесстік іс қимылдарға қатысу туралы өтініші іске тіркеледі. 

Күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға қылмыстық сот ісін жүргізуге олардың 

қорғаушысының қатысу-қатыспауына қарамастан өздеріне тән қорғауға қатысты барлық 

құқықтары беріледі, ал оларды ескермеу қорғалу құқығын бұзу болып саналады («Қорғалу 

құқығын реттейтін қылмыстық-процесстік заңнаманы қолдану тәжірибесі туралы» 2002 

жылдың 6 желтоқсанындағы ҚР Жоғарғы Сотының №26 нормативтік қаулысының 13-

тармағы (бұдан әрі – №26 ЖС НҚ).  

Сонымен бірге шартты түрде қорғаушыға ҚР ҚПК дәлелдер жинау, қатарласа 

тергеу жүргізу құқығы да берілген, алайда, біздің пікірімізше, тәжірибе жүзінде қорғаушы 

тергеу органына өзінде бар дәлелдік ақпараттарды толыққанды дәлелдерге айналдыру 
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үшін өтініш білдіруге мәжбүр болады, ал бұл дегеніміз аталған субъект дәлел жинамайды, 

тек оларды жинауға септігін тигізеді деп айтқан дұрысырақ.  

Егер қылмыстық-процесстік заң тұлғаға ақпараттарды (деректерді) табу және 

бекітуге байланысты табуға байланысты қандай да бір процесстік іс-қимылдар жүргізуге 

мүмкіндік берсе, сондай-ақ іс бойынша аталған іс қимылдардың нәтижелерін мойындаса, 

осы жағдайда ғана қылмыстық процесс қатысушысына дербес түрде дәлелдер жинау 

құқығы берілді деп айтуға болады.  

Қорғаушының дәлелдерді жинауы және оларды пайдалану туралы заңнама 

нормасына жүргізілген талдау көрсеткендей, ҚР ҚПК 122-бабының 3-бөліміне өзгерістер 

енгізіп, ол жерде айыптаушы тараппен тең деңгейде дәлелдік құжат немесе заттай 

дәлелдеме болып танылуы мүмкін жазбаша және басқа да құжаттар мен заттарды жинау 

мен қылмыстық процесс жүргізетін органға өткізуін қамтамасыз ететін нормаларды бекіту 

керек.  

Дәлелдер өздігінен іске жарамды болмайды, оларды бекіту, яғни сәйкес түрде 

рәсімдеу керек.  

ҚР ҚПК 123-бабының 1-көліміне сәйкес, «тек процесстік іс қимылдар 

хаттамасында тіркелгеннен кейін ғана фактілік деректерді дәлелдер ретінде пайдалануға 

болады» [11]. 

Дәлелдер бекітілетін негізгі процесстік құжат сәйкес процесстік (оның ішінде 

тергеу және сот) іс қимылының хаттамасы болып табылады. Оны сотқа дейінгі тергеу 

және сот талқылауы барысында толтыруға қойылатын талаптар ҚР ҚПК 199, 347-

бабптарында реттелген, мұнда нақты бір тергеу іс-қимылдарының хаттамаларын 

толтыруға қатысты ҚР ҚПК нормаларында келтірілген қағидалар мен тәсілдемелер 

ескерілген.  

Әдетте, қылмыстық процесс қатысушыларына құқықтары түсіндірілгеннен кейін 

процесстік іс қимыл жүргізіледі және хаттама толтырылады, бұл хаттамамен және оның 

салдарына қатысты ақпаратпен де аталған қатысушыларды міндетті түрде таныстыру 

керек. Толықтырулар, түзетулер, ескертпелер, қарсылықтар, өтініштер мен ауызша 

айтылған шағымдар хаттамаға енгізіледі, жазбаша түрде берілгендері хаттамаға тіркеледі. 

Заңда процесс қатысушылары мазмұнымен танысып шыққаннан кейін хаттамаға (әр бетте 

соңғы мәтін жолының астында және тергеу іс қимылы хаттамасының соңында) және оның 

бөліктеріне (әр бетке немесе тергеу отырысы хаттамасы бөлімінің соңына) қол қою тәртібі 

ерекше көрсетілген.  

Процесстік іс қимыл қатысушысы өзінің дене кемістіктеріне байланысты 

хаттаманы өзі оқып немесе оған өзі қол қоя алмайтын болса, ҚР ҚПК 123-бабының 10-

бөлімі нормаларындағы тұлғаның хаттаманы оқу немесе қол қою мүмкіндігі жоқ 

жағдайда, дене кемістігі бар тұлғаның келісімен хаттаманы оның қорғаушысы, өкілі 

немесе ол сенім білдірген басқа да жеке тұлға дауыстап оқиды және қол қояды, бұл жайлы 

хаттамаға жазылады.  

Хаттамамен бірге қылмыстық процессті жүргізетін органның көптеген 

қаулыларында да дәлелдік ақпараттар болады. Оған қоса, дәлелдерді бекіту үшін «дыбыс, 

бейне жазу, кино, фото түсірілім, бедер, бедерлемелер, жоспарлар, сызбалар дайындау 

және басқа да ақпаратты түсіріп алу әдістері қолданылуы мүмкін» (ҚПК 123-бабының 11-

бөлімі). Заңды және негізделген қаулылар процесстік іс қимылдың бір бөлігіне жатады 

және хаттамалармен бірге қаралуы тиіс.  

«Фонограммалар, бейнежазбалар, кинофильмдер, фотосуреттер, бедерлер, 

бедерлемелер, жоспарлар, сызбалар, басқа да тергеу немесе сот іс қимылының барысы 

мен нәтижелерінің көріністері де хаттамаға тіркеледі (ҚПК 123-бабының 12-бөлімі).  

Дәлелдерді зерттеу  

Дәлелдеу процессінің екінші кезеңі дәлелдерді зерттеу, ол жаңа дәлелді табу, 

бекіту және алу жүзеге асырылған әр жағдайдан кейін жүргізіледі. Заң әдебиеттерінде 

«дәлелдерді зерттеу» түсінігі «дәлелдерді тексеруден» әлдеқайда кең мағынаға ие екеніне 
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қатысты ғылыми пікірталастар толассыз жүріп келе жатыр, себебі зерттеу, бірқатар 

авторлардың пікірінше, тек дәлелдерді тексеру ғана емес, алуды да қамтиды» [12]. 

ҚР ҚПК 124-бабына сәйкес, «іс бойынша жиналған дәлелдер жан-жақты және 

объективті сипатта зерттелуі тиіс. Зерттеу дәлелді алуды, оны басқа да дәлелдермен 

салыстыруды, қосымша дәлелдерді тексеру үшін оларды жинауды, дәлелдерді алу 

көздерін тексеруді қамтиды». 

М.С. Строгович пен А.И. Трусовтың пікірінше, «дәлелдерді зерттеу – бұл оларды 

тексеру, аларды тексеру қорытындысы – дәлелдерді бағалау» [11, 49-бет]. 

Дәлелдерді зерттеудің мәніне қатысты толық анықтама берген Р.С. Белкиннің 

көзқарасымен келіспеске болмас. Оның пікірінше, «дәлелдерді зерттеу – бұл тергеуші мен 

соттың оның мазмұнын тануы, дәлел мазмұнын құрайтын фактілік деректердің барлығын, 

сенімділігін тексеру, іс бойынша барлық басқа да деректермен аталған деректің үйлесімін 

анықтау». 

Б.Х. Толеубекова дәлелдерді зерттеудің келесідей элементтерін ерекше атап өтеді: 

тану, дәлел мазмұнын ашу; дәлелдің шын мәнінде бар екенін тексеру; дәлелдердің 

үйлесімін анықтау (дәлелді бақылау, фактілік қабылдау, факт туралы ақпаратты қабылдау; 

дәлелдерді заттың сипаты жайлы гипотезалық болжам негізінде дәлелдердің логикалық 

тізбегіне қосу; аталған дәлел мазмұнын түсіндіретін гипотезалық болжам негізінде тергеу 

нұсқасын құрастыру) [12, 285-бет]. 

Қылмыстық-процесстік әдебиетте «зерттеу» термині негізінен екі сипатта 

қолданылады: дәлелдерді зерттеу және іс жағдайларын зерттеу. Дәлелдерді зерттеу оны 

зерттеу арқылы дәлелдің өзін тексеру әдістерін қамтиды. Осылайша, дәлелдерді тергеу 

және тәжірибелік жолдармен зерттеуге болады. Тергеулік зерттеу тергеу іс-қимылдарын 

жүргізуді (тексеру, куәландыру), ал сарапшылық зерттеу сараптама тағайындау және 

жасауды қажет етеді. Бұл тұрғыдан алғанда дәлелдерді зерттеу оны тексеру әдістерінің 

бірі деуге болады.  
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Резюме 

В соответствии c целью научного исследования классифицированы основные 

особенности судебных доказательств, определены требования для них. Приведены 

примеры на определенные требования. Доказывание в уголовном процессе представляет 

собою основную составляющую всей деятельности органов уголовного преследования и 

суда. Любое процессуальное решение, принимаемое после начала досудебного 

производства и вплоть до оглашения приговора, основывается на материалах, добытых 

в процессе доказывания. 

 

Summary 

Under objective research classified the main features of judicial evidence, it defines the 

requirements for them. The requirements defined in the examples. Proving a criminal proceeding 

is a major component of all activities of the criminal prosecution and court bodies. Any 

procedural decision taken during the pre-trial proceedings and prior to the pronouncement of 

the sentence is based on materials obtained in the process of proof. 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АУДИО ЖӘНЕ БЕЙНЕ ҚҰЖАТТАР 

ТҮСІНІГІ 

 

Джаппаров Р.О., 

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Бұл ғылыми мақала қазіргі біздің заманымызда қылмысты ашуда техникалық 

құралдарды қолдануда өзекті болып отыр және қылмыстық іс бойынша дәлелдемелердің 

қайнар көздерін толықтыруда маңызды. Дәлелдемелік ақпараттарды зерттеуде, 

бекітуде аудио-видео техниканың орны ерекше және оны тікелей қолданып көптеген 

қылмыстар ашылуда. Тәжірибеде аудио және видео техникаларды қолдану кең етек 

алып келе жатыр, болашақта маңыздылығы артапаса кемімейді. 

Түйін сөздер: Аудио-видео дәлелдемелер, дәлелдемелердің қайнар көздері, 

қылмыстық іс, қылмысты тергеу. 

 

Ақпараттық технологиялар өміріміздің жетекші факторларының біріне айналды 

және оларды кеңінен қолдану әлеуметтік қатынастардың жаңа саласын қалыптастырды. 

Ақпараттық технологиялар әлеуметтік және экономикалық дамудың, мемлекеттік 

басқарудың, адамдардың күнделікті өмірінің әртүрлі аспектілеріне әсер етеді. Олар 

телекоммуникациялық технологиялармен қатар ақпараттандыру процестерінің, 

ақпараттық қоғамға көшудің негізін құрайды. Қазақстанның ақпараттық технологияларды 

дамыту және тиімді пайдалану мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып 

табылады. 

Ақпараттық технологияларды пайдаланумен байланысты жаңа қоғамдық 

қатынастардың пайда болуымен осы саланың тұрақты және серпінді дамуын қамтамасыз 

ететін құқықтық реттеу ерекше мәнге ие болады. Құқықтық актілердің едәуір саны және 

белсенді норма шығару процесі, осы мәселеге қоғамдық қызығушылықтың артуы 

олқылықтар мен қайшылықтарды анықтау, сондай-ақ мемлекеттік реттеудегі 
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басымдықтарды айқындау мақсатында қолданыстағы заңнаманы жүйелі талдау 

қажеттілігін негіздейді. 

Қылмыстық процесстегі дәлел ретіндегі аудио- және бейне құжаттар түсінігінің 

анықтамасы мен мәні жалпы дәлелдер түсінігін нақтылаумен және оларға тән ерекше 

белгілерді анықтаумен тығыз байланысты. Дәлел түсінігі қылмыстық процесстегі іргелі 

ұғымдардың бірі, қылмыстық сот ісін жүргізудің көптеген маңызды мәселелерін шешу 

үшін оған дәл анықтама берудің маңызы зор. Ол процесстік заңнама мен оны қолдану 

тәжірибесін жетілдірумен ажырамас байланыста. Бұл түсінік арқылы дәлелдердің 

қатыстылығы мен жарамдылығы, оларды жинау, тіркеу мен пайдалану әдістері, ең 

соңында олардың негізінде қабылданатын шешімдердің заңдылығы мен негізділігі 

айқындалады. Танымал заңгер В.Д. Спасович өткен жүз жылдықтың басында былай деп 

жазды: «Бұл кезеңдегі сот дәлелдерінің жүйесі – қазіргі сәттегі халықтың ақыл-ой 

дамуының ең ауқымды көрсеткіштерінің бірі, шындықтың маңызды бір түрін, заң 

шындығын зерттеу ісіндегі оның балалығының және әлсіздігінің, не болмаса есейіп, бой 

түзегенінің белгісі, сот дәлелдерінің тарихы – халық ақыл-ойының тарихы» [1] 

ҚР ҚПК дәлел деп қылмыстық істі жүргізу кезінде дәлелденуі тиіс жағдайлардың, 

сондай-ақ қылмыстық іс үшін маңызды жағдайлардың бар жоғын анықтауда сот, 

прокурор, тергеуші, жауап алушы сүйенетін кез-келген мәліметті айтады (ҚР ҚПК 113-

бабы). Заң шығарушы дәлелдерге (115-бап, 116-бап, 117-бап, 118-бап): күдіктінің, 

жәбірленуші, куәгердің жауаптарын; сарапшының қорытындысы мен жауаптарын; 

маманның қорытындысы мен жауаптарын; заттай дәлелдерді; тергеу және сот іс қимылы 

хаттамаларын және басқа да құжаттарды жатқызады. Аталған дәлелдер тізімін толық 

деуге болады, тек осылардың көмегімен ғана іс үшін маңызды фактілер анықталып, 

айыпталушының кінәсі мен жауапкершілік деңгейі жайлы үкім шығарылады. Дәлелдерді 

түрлерге бөлу оларды жинау мен бекітудегі процесстік әдістердің айырмашылығына, 

дәлелдік маңызы бар мәліметтердің мазмұны мен фактілік деректердің жекелеген 

түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты жасалады.  

Л.М. Карнеева айтып өткендей, «заңдағы дәлел көздерінің нақты аталған тізімі заң 

шығарушының дәлел көзінің қасиеттеріне қарай белгілі бір деңгейде мәліметтердің 

сенімділігіне кепілдік беруге болатын түрлерін бекітуге деген талпынысын көрсетеді». [2] 

Сәйкесінше, заңмен қарастырылмаған көздерден алынған фактілік деректерді сот 

дәлелдері ретінде қарастыра алмаймыз.  

Процессуалист ғалымдар дәлел түсінігінің әртүрлі анықтамаларын ұсынады. 

Қылмыстық сот ісін жүргізудегі дәлелдерді фактілік деректер ретінде қарастыратын С.А. 

Голунский былай деп жазды: «Қылмыстық-сот дәлелдері – бұл фактілік деректер; мұндай 

деректердің көздері дәлелге жатпайды». [3] Ф.М. Кудин де осыған ұқсас көзқарасты 

ұстанды, оның пікірінше, «дәлел мен дәлел көзі – әртүрлі санаттағы ұғымдар. Тергеуші, 

сот белгілі бір қорытынды шығару кезінде тек дәлелдерге, яғни фактілік деректерге 

сүйенеді. Ал олардың алыну көздері дәлелді тасымалдаушы болып қала береді». [4]  

Әдебиеттерде бұған қарама қарсы көзқарас та кездеседі, мысалы, М.С. Строгович 

фактілік деректер мен олардың шығу көздерін дербес дәлелдер ретінде қарастырды. Оның 

көзқарасы бойынша, дәлел түсінігінің екі мағынасы бар: «Дәлелдер -  бұл біріншіден 

қылмыстың бар-жоқтығы, қандай да бір тұлғаның кінәсі немесе кінәсіздігі және аталған 

тұлғаның жауапкершілік деңгейі айқындалатын басқа да іс жағдайларының анықталуына 

негіз болатын фактілер. Екіншіден дәлелдер сот іс үшін маңызы бар фактілер туралы 

мәліметтер алатын және солар арқылы аталған фактілерді анықтайтын, заңмен 

қарастырылған дәлел көздері». [5] 

Алайда бұл мәселеге қатысты пікірталаста В.Я. Дороховтың пікіріне назар 

аударған жөн деп ойлаймыз. Ол былай деп жазды: «Қылмыстық процесстегі дәлелдер деп 

дәлелдеу пәніне кіретін фактілерді айтуға болмайды. Адам ойында заттар, бұйымдар емес, 

олардың образдары, олар жайлы мәліметтер сақталады, фактілік деректер – бұл заңда 

көрсетілген дәлел көздерінен алынған фактілер туралы мәліметтер». Дәлел түсінігіне 
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қатысты ақпараттық тәсілдеме оларға заңмен көрсетілген дәлел көздерінен алынған 

фактілер туралы мәліметтер деген анықтама беруге алып келді, бұл жағдайда оны 

қылмыстық істі тергеушінің айыпталушыны белгілеу, істі тоқтату, айыптау 

қорытындысын шығару сияқты негізгі процесстік шешімдер қабылдауына негіз болатын 

дәлелдік ақпарат, бастапқы дәлелдік деректер ретінде қарастыру керек. Сонымен бірге 

мұнда дәлел – сенімді білім. [6] 

 Дәлелдің мәнін жақсырақ түсіну үшін дәлелдік ақпарат көздерінің сипатына 

талдау жасау қажет.  

«Қайнар көз» түсінігіне сөздіктерде «бір нәрсенің бастауы, шығу орны» деген 

анықтама берілген. [7] Жалпы «қайнар көз» түсінігін басшылыққа ала отырып, 

процессуалистер оны процесстік ғылыми көзқарас тұрғысынан қарастырады. Осылайша, 

Ф.Н. Фаткулиннің пікірі бойынша, «жауаптар, сарапшылардың қорытындылары, құжаттар 

және басқа да дәлел көздері – бұл бірінші кезекте белгілі бір процесстік формалар, олар 

арқылы іс үшін маңызы бар фактілер туралы мәліметтер процесстік дәлелдеу аясына 

ауысады» [8]. М.Л. Якуб көзқарасы бойынша, «дәлел көздері фактілер туралы 

мәліметтердің процесстік формасына жатады» [9] Келтірілген пікірлерге сүйенсек, тек 

дұрыс процесстік рәсімделген жағдайда ғана фактілер туралы мәліметтер дәлел статусына 

ие болады.  

Кей ғалымдар дәлел көздерін қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысатын, қажетті 

фактілер туралы деректерді беретін тұлғалармен: куәгермен, жәбірленуші, күдіктімен 

байланыстырады. Олардың пікірінше, заттай дәлел көздері деп тергеуші мен куәгерлерді 

айтамыз. Бұл жағдайда материалдық дәлел көздерінде көрініс тапқан дәлелдік ақпаратты 

тасымалдаушылар туралы айтылып тұр, олардың рөлін сәйкес қылмыс іздері атқарады.  

Басқаша айтқанда, дәлелдік ақпарат көзіне аталған іздерде белгілері мен қасиеттері 

көрініс тапқан материалдық әлем нысандарын жатқызамыз. Бұл адам, оның қылмыс жасау 

үшін қолданған қаруы (құралы), қылмыстық қол сұғушылық заттары болуы мүмкін. 

Мұндай іздерді табу, бекіту мен зерттеуге байланысты тергеушінің барлық әрекеттері 

дәлелдік ақпаратты анықтауға, оны процесстік заңнама талаптарына сәйкес дәлел 

формасына келтіруге бағытталған. Сонымен бірге тергеуші (куәгерлер де) сол ақпаратты 

тасымалдаушыға айналады. Аталған мәселеге мұндай анықтама беру тергеуші дәлелді 

жасамайды, сондықтан да дәлел көзі бола алмайды деген жалпыға белгілі қағидамен 

үйлесім тауып тұр. Ол дәлелдерді жинайды, талдайды, бағалайды және дәлелдеу 

барысында пайдаланады, сол арқылы дәлелдік ақпаратты тасымалдаушыға айналады.  

Аудио және видео құжаттармен техникалық құралдардың көмегімен алынған және 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасының талаптарына сәйкес бекітілген материалдар деп 

түсінеміз.  

Аудио және бейне құжаттар ақпарат электрондық цифрлық нысанда ұсынылатын 

электрондық құжаттар ұғымына кіреді. Электрондық құжаттың ерекшеліктеріне оның 

нақты материалдық ортаға қатаң байланысының болмауы жатады. Сол электрондық құжат 

әртүрлі тасымалдаушыларда болуы мүмкін. Электрондық құжаттың мазмұны жағынан 

бірдей барлық даналары түпнұсқа ретінде қарастырылуы және бір-бірінен тек жасалған 

күнімен ерекшеленуі мүмкін. Электрондық құжаттың көшірмесі ретінде оның қағаз 

жеткізгіштегі көшірмесі ғана қаралуы мүмкін. 

Аудио және бейне құжаттарды электрондық құжаттардан бөлек түрге бөлуге 

болмайды деп санайтын ғалымдардың пікірі даулы болып көрінеді. Қылмыстық процеске 

қатысты аудио және видео құжаттарды электронды құжаттардан ажырату керек, өйткені 

соңғысы туралы түсінік әлдеқайда кең, ал қазіргі жағдайда тергеуші тергеу әрекеттерін 

жүргізу нәтижесінде алынған аудио және видео материалдардың процедуралық 

мәртебесін дәл анықтауы керек, өйткені істің оң нәтижесі көбіне осыған байланысты. 

Мұндай құжаттар өмірдің барлық салаларында кеңінен қолданылады. Болашақта,  

олар стандартты (қағаз) құжаттарды алмастырады, бұл оларды тиісті түрде ресімдеген 
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кезде тұтастай алғанда құжат айналымын неғұрлым қарапайым және әмбебап етеді, ал 

қылмыстық істер бойынша дәлелдеу процесі неғұрлым тиімді, дәл және сенімді болады. 
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Резюме 

Результаты данного исследования однозначно свидетельствуют о возрастающей 

роли технических средств в раскрытии и расследовании преступлений, в решении 

проблемы расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным делам. В 

системе таких средств особое место занимает аудио- и видеотехника как универсальное 

средство фиксации и исследования розыскной и доказательственной информации. 

Отмечается устойчивая тенденция позитивных количественных и качественных 

изменений в практике использования аудио- и видеозаписи в указанных целях. 

 

Summary 

The results of this study clearly indicate the increasing role of technical means in the 

detection and investigation of crimes, in solving the problem of expanding and strengthening the 

evidence base in criminal cases. In the system of such means a special place is occupied by 

audio and video equipment as a universal means of fixation and research of investigative and 

evidentiary information. There is a steady trend of positive quantitative and qualitative changes 

in the practice of using audio and video recording for these purposes. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
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Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Автор делает вывод о том, что не терпящие отлагательства следственные 

действия по отношению к другим следственным действиям находятся в необходимости 

оперативного реагирования и безотлагательные следственные действия должны 

рассматриваться в общем понимании в криминалистическом и процессуальном 

отношении. 
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Ключевые слова: негласные следственные действия, орган дознания, дознаватель, 

следователь, неотложные следственные действия, предварительное расследование.  
      

Негласные следственные действия в теории и практике органов уголовного 

преследования - составляет одну из главных основ структуры государства, вступивший в 

силу новый уголовно-процессуальный кодекс позволил выйти на новый уровень 

демократического развития страны на мировой арене и повысив тем самым политическую 

модернизацию. Именно от прозрачности и эффективности нового УПК РК зависит 

отношение граждан к проводимым негласным следственным действиям в современной 

казахстанской правовой политике. Следственные действия — это комплекс 

процессуальных действий по сбору, исследованию, оценке и применению доказательств, 

предусмотренных законом [1].  

Новый УПК РК позволил повысить уровень доверия к власти со стороны общества. 

Взаимодействие законодателя и общества в момент создания нового УПК РК, позволил 

максимально быстро исправить ошибки, которые были допущены на стадии 

планирования, благодаря тесному контакту законодателя к обществу. В настоящее время в 

новом, уже вступившим в свою законную силу, УПК РК можно наблюдать значительные 

изменения, например, добавления главы 30 и другие изменения которые позволили 

упростить процесс и сделать прозрачную работа собирания доказательств во время 

проведения негласных следственных действиях. Следственный судья, изучив 

представленные материалы, в случае согласия с неотложностью санкционирует 

постановление. В соответствии с частью 1 статьи 235 УПК в случаях, не терпящих 

отлагательства, допускается ведение НСД, требующего санкционирования, с 

уведомлением следственного судьи в течение двадцати четырех часов и последующим 

получением санкции. В соответствии с частью 2 статьи 235 УПК следственный судья, 

изучив представленные материалы, санкционирует постановление с вынесением 

постановления о законности постановления в случае согласия проводимого НСД 

безотлагательным. При несогласии выносит постановление об его отмене и 

недопустимости использования полученных результатов в качестве доказательств. В 

случае несогласия выносит постановление о его прекращении и недопустимости 

использования полученных результатов в качестве доказательств. Постановление об 

отмене постановления и недопустимости использования полученных результатов в 

качестве доказательств незамедлительно передается лицу, производящему досудебное 

расследование, для немедленного исполнения. Анализ оперативно-розыскных 

мероприятий, указанных в статье 11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-

розыскной деятельности», получил название — негласные следственные действия, 

связанные только со следственными действиями, направленные на раскрытие и 

предупреждение преступлений. Согласно ст. 231УПК РК, закреплено 9 видов негласных 

следственных действий.  Большая часть негласных следственных действий проводится с 

санкции следственного судьи, порядок их проведения четко установлен настоящим 

Кодексом. Негласные следственные действия:  

- по делам о преступлениях, за совершение которых санкция за совершение 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года и более; 

 - преступления, подготавливаемые и совершаемые преступной группой.  

В случае угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению 

или с письменного согласия на основании постановления органа досудебного 

расследования допускается проведение негласных следственных действий, 

предусмотренных пунктами 1) и 2) статьи 231 УПК РК [2], с обязательным уведомлением 

следственного судью в течение двадцати четырех часов с момента вынесения 

постановления. Уполномоченное должностное лицо органа, которому поручено 

проведение негласного следственного, действия, выносит постановление, которое должно 

соответствовать требованиям, установленным Кодексом. Санкции на проведение 
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негласных следственных действий по постановлению органа досудебного расследования 

дают следственные судьи. Санкция выдается только по сообщениям и заявлениям о 

преступлениях, зарегистрированных в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

кодексом.  

 Сведения о факте проведения негласного следственного действия и информация, 

полученная в результате его проведения, до окончания негласных следственных действий 

являются конфиденциальными, за разглашение которых должностные лица или лица, 

привлеченные к его проведению, несут установленную законом ответственность. 

Негласные следственные действия, по существу, ближе к оперативнорозыскной 

деятельности, чем подследственные. При проведении негласных следственных действий 

наряду с требованиями, указанными в положениях уголовно-процессуального закона, 

должны применяться наряду с возможностями, правилами, рекомендациями и 

тактическими методами криминалистики и оперативно-розыскной деятельности[3] . 

Сведения о методах проведения негласных следственных действий, лицах, их 

производящих, в том числе лицах, осуществляющих деятельность в конфиденциальной 

или конспиративной форме, составляют государственную тайну и не подлежат 

разглашению. В Уголовно-процессуальном отношении рассмотрение подследственных 

действий, проводимых в период деятельности органов дознания по делам, по которым 

производство предварительного следствия является обязательным, подследственными 

деяниями, не терпящими отлагательства, не может раскрывать в полном смысле этого 

вопроса. Под следственными действиями, не терпящими отлагательства в 

криминалистическом отношении, следует считать следственные действия, требующие 

немедленного реагирования, в целях недопущения уничтожения доказательственной 

информации.  

Следственных действий, не терпящих отлагательства можно подразделить:  

1) в уголовно-процессуальном отношении — деятельность органов следствия, как 

правовой институт, определяющий их полномочия по уголовным делам, не 

осуществляющим расследование, в этом случае органов дознания по делам, по которым 

осуществляется предварительное следствие, то есть следственные действия, 

предусмотренные уголовнопроцессуальным законом;  

2) в криминалистическом отношении – подследственные действия, проводимые в 

связи со сложившейся подследственной ситуацией или с учетом тактической 

целесообразности, требующей быстрого реагирования.  

Неотложные следственные действия если рассматривать криминалистической 

точки зрения, то они будут направлены на обеспечение следующих задач: 

 1) выявление и закрепление следов преступления;  

 2) недопущение уничтожения доказательств;  

3) предупреждение преступлений.  

Некоторые авторы, рассматривающие следственные действия, не терпящие 

отлагательства в криминалистическом отношении, среди которых был казахстанский 

ученный А.Я. Гинзбург, характеризует следственные действия, не терпящие 

отлагательства, по следующим признакам: быстрота, несменяемость, непрерывность, 

неповторимость [4]. А.Я.Гинзбург  полностью раскрыл содержание указанных признаков. 

Можно сказать этот признак характерен и для всех подследственных действий. В 

некоторых случаях следы могут быть удалены, если они не могут быстро двигаться, чтобы 

сохранить следы. Наличие на месте происшествия следов запаха требует быстрого 

реагирования специалистов. Следы запаха не являются постоянными и быстро 

переносятся в окружающую среду. Поэтому наличие на месте происшествия следов 

запаха, их закрепление требует безотлагательных мер. Потому что сама задержка 

приводит к потере следов запаха. Таким образом, оперативность является одним из 

важных признаков включения следственных действий в число следственных действий, не 

терпящих отлагательства. Незаменяемость характеризует возможности следственных 
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действий, как способа сбора и исследования доказательственной информации. Поэтому 

выбор безотлагательных следственных действий определяется тактической 

эффективностью их проведения и особенностями сложившейся на тот момент 

следственной ситуации. В любых случаях, прежде всего, необходимо обратиться к 

следственным действиям, способным предоставить достоверную и массу доказательную 

информацию, а также позволяющим решать уголовно-процессуальные задачи. В этих 

целях замена одного следственного действия другими следственными действиями 

невозможна. Несмотря на сходство с внешними признаками некоторых следственных 

действий, их замена не допускается, обыск-выемка не может быть заменена личным 

обыском. Потому что у каждого следственного действия есть только свойственные ему 

задачи. Поэтому мы согласны с тем, что незаменимость является признаком действий, не 

терпящих отлагательства. Непрерывность. Уголовно-процессуальный закон 

предусматривает возможность прерывания расследуемого деления в ходе производства 

следственных действий. Например, допрос позволяет производить досмотр, если в 

следственном действии может произойти перерыв, при длительном требовании 

подследственного осмотра или при значительном затруднении осмотра на месте 

обнаружения преступления, объекты могут быть изъяты, упакованы, опечатаны и 

повреждены, доставлены в другое удобное для осмотра место. Однако, когда эти действия 

не терпят отлагательства, такие перерывы не должны допускаться, так как при этом 

приводит к потере информации. Приостановить осмотр места происшествия абсолютно 

нельзя, так как могут быть внесены изменения, которые по объективным причинам или 

вследствие тактических действий заинтересованных лиц невозможны или затрудняют 

получение доказательств. Если в начале осмотра места происшествия лицо, совершившее 

преступление, скрывается в определенном направлении, то необходимо организовать 

розыск преступника без прекращения осмотра. Таким образом, перерыв при проведении 

неотложных следственных действий не допускается, так как даже небольшая задержка 

может привести к потере доказательственной информации. Неповторимость или 

однократность действий характерны для безотлагательных следственных действий. 

Возобновление подследственных действий предусмотрено уголовнопроцессуальным 

законодательством, только о том, что для опознания не допускается предъявление 

опознаваемому подследственности к опознавателю по тем же признакам. А в других 

случаях практически все следственные действия не исключают повторения. Вновь 

проведенные следственные действия не могут представлять достоверную 

доказательственную информацию или не могут быть учтены в случаях, когда повторное 

проведение следственных действий невозможно. Например, при повторном осмотре места 

происшествия по истечении времени может быть устранена доказательственная 

информация или следы лиц, осуществивших подследственное разбирательство, к которым 

не относится событие, могут быть получены в качестве вещественного доказательства 

предметы, не относящиеся к делу. Вместе с тем, при назначении экспертизы эксперту 

придется уничтожить объект, направленный на экспертизу, чтобы ответить на 

поставленный на экспертизу вопрос, например, определить пригодность взрывчатого 

вещества к взрыву, или смерть потерпевшего, причинившего существенный вред 

здоровью, и т. д. Ряд следственных действий, не терпящих отлагательства, приведен в 

статье 196 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. В данной статье 

установлено, что в случае наличия признаков преступления, по которым необходимо 

осуществление предварительного следствия, со службой органов дознания по делам, по 

которым осуществляется предварительное следствие, орган дознания вправе начать 

досудебное расследо- 8 вание и проводить неотложные следственные действия по 

установлению и закреплению следов преступления. Согласно ч.1 ст.196 УПК РК, 

неотложные следственные действия — это осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, 

задержание подозреваемых, допрос подозреваемых; допрос потерпевших; допрос 

свидетелей, другие следственные действия. Не уточнение законодателем других 
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следственных действий позволит органам дознания по своему усмотрению принять 

решение о том, что проведение этих следственных действий не может быть отложено. 

Только в этом случае необходимо выяснить, по каким причинам не могут быть отложены 

следственные действия. При этом должны учитываться такие вопросы, как уничтожение 

или изменение доказательственной информации, сокрытие других лиц в отношении 

преступления, затруднение установления очевидных свидетелей. Несмотря на то, что 

следственные действия проводились в условиях, не терпящих отлагательства, они 

являются основным способом доказывания обстоятельств совершенного уголовного 

правонарушения и поэтому следует ответственно относиться к нему. Это правильный 

выбор следственных действий, соблюдение очередности их проведения, планирование их 

проведения. Также орган дознания незамедлительно уведомляет прокурора о начале 

досудебного расследования. После выполнения неотложных следственных действий, но 

не позднее пяти суток со дня начала досудебного расследования, орган дознания при 

отсутствии вопросов о подследственности обязан передать дело следователю этого же 

органа с письменным уведомлением об этом прокурора в течение двадцати четырех часов. 

В остальных случаях уголовное дело передается прокурору для определения 

подследственности. Ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 

является началом досудебного расследования. Наряду с регистрацией заявления, 

сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, 

производство самого первого неотложного следственного действия означает начало 

досудебного расследования. О начале досудебного расследования в течение суток 

уведомляется прокурор. При исполнении своих должностных обязанностей, когда 

сотрудник органа дознания, следователь, прокурор свидетельствуют об уголовном 

правонарушении либо выясняют следы или последствия уголовного правонарушения по 

окончании его совершения, Регистрация рапорта об установлении уголовного 

правонарушения в соответствии со статьей 184 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан является причиной начала досудебного расследования и в 

соответствии с ним прокурор, следователь, дознаватель, до регистрации заявления и 

сообщения об уголовном правонарушении либо орган дознания проводит неотложные 

следственные действия по установлению и закреплению следов уголовного 

правонарушения. Одновременно они обязаны принять меры к регистрации заявления и 

сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебного расследования, 

в том числе с использованием средств связи. В соответствии со статьей 128 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан, при задержании должностного лица 

органа уголовного преследования при совершении преступления или непосредственно 

после его совершения его задержание по подозрению в совершении преступления 

производится, не дожидаясь проведения необходимых следственных действий, не 

терпящих отлагательства.  

На основании вышеизложенного, можно сделать выводы, что не терпящие 

отлагательства следственные действия по отношению к другим следственным действиям 

находятся в необходимости оперативного реагирования  и безотлагательные следственные 

действия должны рассматриваться в общем понимании в криминалистическом и 

процессуальном отношении. 
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Резюме 

Автор басқа тергеу әрекеттеріне қатысты кейінге қалдыруға болмайтын тергеу 

әрекеттеріне жедел  назарды талап ететінін және жасырын тергеу әрекеттерін 

криминалистік және процесуалдық тұрғыдан жалпы түсінікте қарастырылуы керек 

деген қорытынды жасайды. 

Summary 

The author concludes that urgent investigative actions in relation to other investigative 

actions are in need of prompt response and urgent investigative actions should be considered in 

a general sense in a forensic and procedural sense. 

 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЗАҢДЫҚ СИПАТЫ 

 

Батырбекова А.Қ., 

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Мақала қылмыстық теріс қылық институтын енгізу мәселесіне арналған. Осы 

мәселені қарастыра отырып, қылмыстық заңнаманы енгізудің жағымды және 

жағымсыз жақтарына назар аударылып, құқыққорғау органдарының тәжірибелері 

сараланды. ҚР қылмыстық кодексіне енгізілген қылмыстық теріс қылық Қазақстанның 

қылмыстық заңнамасының дамуына елеулі үлес қосқаны жайлы  сипатталады. 

Түйін сөздер: қылмыстық теріс қылық, қылмыстық жауапкершілік, жаза, 

айыппұл. 

 

2011 жылдың тамыз айында мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының 

жаңа Қылмыстық Кодексін жасау міндеті жүктелді.  

Осылайша Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы- президент 

көмекшісінің қатысуымен өткен 2011 жылдың 5 шілдесіндегі № 52-6.11 (5 және 6-

тармақтары) және 2011 жылдың 17 тамызындағы (1-3 тармақтары) №52-6.13 

жиналыстарының хаттамалық шешімдерімен, Елбасының тапсырмасының негізінде және 

оны орындау мақсатында қылмыстық сот ісін жүргізуді түбегейлі реформалау туралы 

шешім қабылданды, осыған байланысты Қылмыстық кодекстің жаңа редакциясы жобасы 

жасау бойынша ведомствоаралық жұмыс тобы құрылды. Жаңа ҚК барлық қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды, оның ішінде қылмыстық теріс қылықты да (Әкімшілік құқық 

бұзушылықтар туралы кодекспен реттеледі) біріктіру ұсынылып отыр.  

Әрі қарай бұл міндет Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылдың 22 қаңтарындағы  

«Әлеуметтік-экономикалық модернизация – Қазақстан дамуының басты бағыты» 

Жолдауын іске асыру бойынша жалпы ұлттық жоспарда да қайта көтерілді [1]. 
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Қылмыстық кодекстің жаңа редакциясын дайындауға жауапты атқарушы ретінде 

Бас прокуратура, Жоғарғы сот, Әділет министрлігі, ЭҚСЖҚКА, ІІМ және ҰҚК 

тағайындалды.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 28 наурызындағы «Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің Болашақтағы заң жобалары бойынша жұмыс жоспары туралы» 

қаулысына сәйкес [2], Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің жаңа редакциясын дайындады.  

Бұрын қолданыста болған 1997 жылғы Қылмыстық кодексте ел Конституциясында 

танылған адамның ең жоғарғы құндылықтары бекітілген: адамның, оның өмірі, 

құқықтары мен еркіндіктері.  

Аталған нормативтік құқықтық актіде бұрын 1994 жылдың 12 ақпанында 

Республикасы Президентінің қаулысымен бекітілген, Мемлекеттік құқықтық реформа 

бағдарламасында анықталған Қазақстанның құқықтық жүйесі туралы озық көзқарастар 

көрініс тапты [3]. Бұл құқықтық саясат саласындағы алғашқы бағдарламалық құжат 

Қазақстандағы құқықтық жүйенің барлық жағын қамтитын реформа жүргізу керектігін 

айқындап берді.  

Сонымен бірге ол кездегі ең басты міндеттердің бірі қылмыс түсінігін саясат пен 

идеологиядан бөліп алып, заңмен қорғалатын жоғарғы құндылық ретінде адамның табиғи 

құқықтары мен еркіндіктерінің ажырамастығы және бірінші орында тұратынын тану 

басшылыққа алынды.  

Сондай-ақ бастамашылдық пен іскерлікті шектейтін тыйымдарды алып, тұлғаның 

шығармашылық әлеуметіне қойылатын негізсіз шектеулерді жойып, құқық бұзушылық 

әрекеттерге қылмыстық заңнамада лайықты тойтарыс беру міндеті қойылды.  

1997 жылғы қабылданған Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің негізгі 

ерекшеліктерінің бірі оның идеологиядан бөлек қарастырылуында болды.  

Қылмыстық кодексте адам мен азаматтың құқықтарын, еркіндіктері мен заңды 

мүдделерін қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауды бірінші кезектегі міндет ретінде 

бекітті. Осылайша, 2002 жылдың 20 қыркүйегіндегі №949 Жарғымен бекітілген [4], 

Қазақстанның Құқықтық саясат концепциясында айтылғанда, қылмыстық құқықта 

адамның табиғи, ажырамас құқықтары мен еркіндіктеріне басымдық беруге негізделген, 

қорғалуы тиіс әлеуметтік құндылықтардың жаңа иерархиясы анықталды.  

Сонымен бірге 1997 жылғы Қылмыстық кодекс бірнеше мәрте өзгеріске ұшырады, 

бұл бір жағынан оны жетілдіру мен тәжірибе талаптарына сәйкестендірудің табиғи бір 

үрдісі болды.  

Қолданыстағы заңнаманы халықаралық стандартта сәйкестендіру қажеттілігі 

қылмыстық заңға «қылмыстық теріс қылық» санатын енгізуге алып келді. ҚР 

Президентінің 24.08.2009 жылғы №858 Жарғысымен бекітілген, 2010-2020 жылдар 

арасындағы мерзімге арналған Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат 

концепциясында көрсетілгендей: «...Қылмыстық құқық бұзушылықтарды жіктеу мен 

санатқа бөлудің критерийлерін анықтауда жаңа тәсілдемелер қажет. Әлемнің бірқатар 

елдерінде жасалғандай, қылмыстық кодексті қылмыстық жазаға алып келетін әрекеттердің 

басқа да жіктемесін негізге алуға болады: сәйкес санаттағы қылмыстар мен қылмыстық 

теріс қылықтар. Қылмыстық теріс қылық үшін жауап тарту сотты болуға әкеліп соқпауы 

тиіс [5]. 

Сондықтан 2014 жылдың 3 шілдесіндегі Қазақстан Республикасының жаңа 

Қылмыстық кодексінде «қылмыстық теріс қылық» атты жаңа санат қосылды. Қылмыстық 

құқық бұзушылықты түрлерге бөлу (қылмыс және қылмыстық теріс қылық) нақты бір 

қылмыстық әрекет үшін қарастырылған баптың санкциясында көрсетілген жаза түрлеріне 

байланысты жүргізіледі.  

Қылмыстардан және қылмыстық теріс қылықтардан тұратын ек бөлімді қылмыстық 

жазаға әкелетін әрекеттер жүйесін жүргізу 2014 жылғы Қылмыстық кодекстің жаңа 

редакциясына қосылған едәуір бір жаңалық болды.  
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Қазақстан Республикасы ҚК «Қылмыстық құқық бұзушылық»  10-бабына сәйкес 

қоғамдық қауіптілігі және жаза тағайындалу деңгейіне байланысты қылмыс және 

қылмыстық теріс қылық болып бөлінеді.  

Қылмыс деп ҚК тыйым салынған, айыппұл, түзету жұмыстары, бас бостандығын 

шектеу, бостандығынан айыру немесе өлім жазасына түріндегі жазаларға алып келетін 

қоғамға қауіпті әрекетті (әрекет немесе әрекетсіздік) айтады.  

Қылмыстық теріс қылық деп қоғамға үлкен қауіп төндірмейтін, тұлғаға, ұйымға, 

қоғамға немесе мемлекетке аздаған зақым әкелген немесе зиян тигізу қаупін туындатқан, 

айыппұл, түзету жұмыстары, қоғамдық жұмыстарға тарту, тұтқындау түріндегі жазалар 

қарастырылған әрекетті (әрекет немесе әрекетсіздік) айтады.  

Шартты түрде Кодекстің Ерекше бөлімінде қарастырылған әрекет белгілері бар, 

бірақ маңызының төмен болуына байланысты қоғамға қауіп төндірмейтін әрекет немесе 

әрекетсіздік қылмыстық құқық бұзушылыққа жатпайды.  

Қылмыстық теріс қылық үшін кең көлемдегі жеңіл жаза түрлері қарастырылған, 

бірінші кезекте бұл қоғамдық және түзету жұмыстары, сондай-ақ ескіру мерзімінің тездігі 

және соттылықтың болмауы [6]. 

Осылайша қылмыстар мен қылмыстық теріс қылықтар жазаға тартылу деңгейі 

бойынша ерекшеленеді, нақтырақ айтқанда:  

1) Қылмыстар үшін жазаның 6 түрі қарастырылған (айыппұл, түзету 

жұмыстары, қоғамдық жұмыстар, бостандығын шектеу, бас бостандығынан айыру және 

өлім жазасы); 

2) Қылмыстық теріс қылықтар үшін жазаның 5 түрі бар (айыппұл, түзету 

жұмыстары, қоғамдық жұмыстар, тұтқындау, шет елдіктерді және азаматтығы жоқ 

тұлғаларды елден шығару).  

Айыппұл, түзету және қоғамдық жұмыстар түріндегі жазалар қылмыстық теріс 

қылық үшін де, қылмыс үшін де тағайындалады, ал бостандығын шектеу немесе бас 

бостандығынан айыру тек қылмысқа, ал тұтқындау тек қылмыстық теріс қылыққа 

қолданылады.  

Қылмыстық кодекстің жаңа редакциясында қазіргі уақытта барлығы 118 

қылмыстық теріс қылық көрсетілген.  

Ауырлық деңгейі төмен 73 қылмыс құрамы осы санатқа ауыстырылды, бұл 

қылмыстық кодекстік гуманистік бағытта әлдеқайда жетілгенін білдіреді.  

Сонымен қатар 73 ауырлық деңгейі төмен қылмыстың ішінде 20-сы үшін 

санкцияда жазалау шарасы түрінде бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан айыру 

қарастырылған болатын, енді олар үшін әлдеқайда жеңіл жаза түрлері беріледі.  

Келесідей әкімшілік құқық бұзушылықтар да қылмыстық теріс қылық қатарына 

қосылды: венерологиялық ауру жұқтыру; кәмелетке толмағандарды эротикалық 

мазмұндағы өнімдерді дайындауға араластыру, заңсыз бала асырап алу, шағын көлемдегі 

бөтен мүлкін ұрлау; құнды қағаздар бағасына манипуляция жасау мақсатындағы 

мәмілелерге бару; инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану; көлік айдау құқығы жоқ 

немесе мас күйіндегі жүргізушіге көлік айдату; мас адамның әуе кемесін басқаруы және 

т.б. [7]. 

Бірқатар әкімшілік құқық бұзушылықтарды қылмыстық теріс қылық қатарына 

ауыстыруға олар бойынша бірден құқық бұзушылық хаттамасын жасап, уәкілетті 

органның қарауына жіберу мүмкін болмауы да себеп болды, ал бұл әкімшілік сот ісін 

жүргізудің міндетті талабының бірі.  

Мысалы, денсаулыққа зиян келтірген жол ережесін бұзу әрекеті үшін әкімшілік 

жауапкершілікке тарту үшін тек 21 күннен кейін ғана сот-медицина сараптамасын 

жүргізіп, жәбірленушіге орта немесе ауыр деңгейде зақым келгенін анықтауға болады.  

Құрылыс кезіндегі, магистралдық құбыр желілерін пайдалану немесе жөндеуде 

қауіпсіздік ережелерін бұзу, көлік құралдарын дұрыс жөндемеу және техникалық ақауы 
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бар күйінде қолданысқа жіберу фактілері бойынша да осыған ұқсас сот-техникалық 

сараптамасын жүргізу керек.  

36 әкімшілік құқық бұзушылық құрамын қылмыстық теріс қылықтар қатарына 

ауыстыру жауапкершілікке тартылатын тұлғаларды қорғауды күшейте түскені анық.  

Бұл кәсіби адвокат көмегіне міндетті түрде жүгіну, қылмыстық-процесстік 

кодексте бекітілген процесстік кепілдіктердің толық кешенін қолдануға да қатысты.  

Бұл тұрғыдан алғанда аталған 36 әкімшілік құрамды «криминалды түрге» 

ауыстырудың негізі жоқ деуге болады. Егер қол сұғу нысанына қарайтын болсақ, 

таңдалған 36 әкімшілік құқық бұзушылық құрамында бұл нысан тұлға, отбасы және 

кәмелетке толмағандардың құқықтары, халықтың денсаулығы, экология, қоғамдық 

қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіп, тасымалдау саласындағы қауіпсіздік [8].  

Сонымен бірге жаңа Қылмыстық кодекс қолданысқа енгізілгеннен кейін ол жерден 

төрт қылмыстық теріс қылып алынып, олардың үшеуі қайтадан ӘҚКо ауыстырылды. Бұл 

108-бап (қасақана денсаулыққа орташа деңгейде зиян келтіру), 109 (соққыға жығу), 140-

бап 1-бөлім (кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу бойынша міндетті орындамау). Ал 

393-бап (елден шығару туралы шешімді орындамау) 2019 жылдың қаңтарынан бастап 

мүлдем қылмыстық сипатын жоғалтты. Сонымен қатар ҚК 393-бабында 75 тәулікке дейін 

тұтқындау қарастырылса, ал ҚК 45-бабына сәйкес тұтқындау 50 тәуліктен аспауы керек 

болатын, яғни ҚК Жалпы және Ерекше бөлімдерінің нормаларында қайшылықтар болды.  

Заңнамаға түзету енгізудің негізгі себебі – қылмыстық теріс қылықты қылмыстар 

мен әкімшілік құқық бұзушылықтардан ара жігін ажыратуға нақты критерийлердің 

жоқтығы.  

Әлемдік тәжірибеге жүргізілген талдау қылмыстық теріс қылықтар институтының 

тиімділігін растап отыр. Осыған ұқсас институттар Германия, Испания, Австрия, 

Голландия, Норвегия, Чехия, Албания, Литва, Латвия,  Түркия және т.б. елдердің 

қылмыстық кодекстерінде қарастырылған.  

Қылмыстық теріс қылық үшін жазалар барлық дерлік елдерде тұтқындау немесе 

бас бостандығынан айыру, не болмаса түрмеге қамауды (әр елдерде әртүрлі аталады) 

қамтитынын айта кеткен жөн.  

ҚК қолданыстағы нұсқасында қылмыстық теріс қылыққа жаза ретінде ең көбі 50 

тәулікке дейін тұтқындау қарастырылған. Бұл қылмыстық теріс қылық үшін берілетін ең 

ауыр жаза.  

Қылмыстық теріс қылық институтының тиімділігі құқықты қолдану тәжірибесінде 

де расталып отыр.  

Осылайша, мысалы, 2015 жылы 40208 қылмыстық теріс қылық тіркелсе, оның 

13476 сотқа жіберілген, 2016 жылы 37504 қылмыстық теріс қылық тіркеліп, 12114 сотқа 

жіберілген, 2017 жылы 30663 қылмыстық теріс қылық тіркеліп, олардың 12641 сотқа 

жіберілген, 2018 жылы 29148 қылмыстық теріс қылық тіркеліп, 14546 сотқа жіберілген 

[9].  

Қылмыстық теріс қылықтардың негізгі бөлігі  кішігірім ұрлық (ҚР ҚК 187-бабы) 

және жол ережелерін бұзу немесе көлік құралдарын басқарушы тұлғалардың байқаусызда 

орташа деңгейдегі дене жарақатына алып келген әрекеттері негізгі бөлігін соңында 

құрайды.(ҚК 345-бабы, 1-бөлім).  

Бұл ең алдымен орын алған жол-көлік оқиғалары санының артуымен және заң 

шығарушының шағын ұрлыққа кіретін азаматтардың мүлігінің құны мөлшерін 

анықтаумен байланысты (2 АЕК-тен аспайды).  

Осылайша, мысалы, 2018 жылдың 4 маусымындағы Бостандық аудандық сотының 

№1 үкімімен азамат Т. ҚР ҚК 346-бабы 1-бөлімі бойынша (алкогольдік, есірткі және 

(немесе) таксикомандық мастық күйіндегі адам, көлік айдау құқығынан айырылған 

адамның көлік жүргізуі, не болмаса сондай тұлғаға көлік айдату немесе жүргізуге рұқсат 

беру) 49 550 теңе сомасында 25 АЕК айыппұл салынып, 3 жылға көлік айдау құқығынан 

айырылды.  
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Жекелеген әкімшілік құқық бұзушылықтарды қылмыстық теріс қылыққа 

жатқызуды гуманизм қағидаларын бұзу деп қарастыру дұрыс болмас деп ойлаймыз.  

Қолданыстағы Қылмыстық кодексте бас бостандығынан айыруға балама болатын 

шараларды кеңінен қолдануға басымдық беретін жаза тағайындау жүйесі қарастырылған. 

Осылайша, айыппұлды қолдану аясы төмен және орта ауырлықты, адам өлтіруге қатысы 

жоқ барлық дерлік қылмыстарға дейін кеңейтілді. 162 санкцияға, оның ішінде жемқорлық 

қылмыстарына қосымша балама ретінде айыппұл енгізілді.  

Мысалы, Әуезов аудандық сотының 2018 жылдың 28 тамызындағы №1 шешімімен 

азамат Ш. Қазақстан Республикасы ҚК 366-бабы 3-бөлімі 4-тармағында қарастырылған 

(қайтара пара алу) қылмыс жасады деп танылды және оған параның жетпіс еселік 

көлемінде айыппұл тағайындалды, яғни 2 030 000 (екі миллион отыз мың) теңге, сонымен 

қатар мүлкі тәркіленді, мемлекеттік қызметке байланысты салаларда жұмыс жасау және 

лауазым иелену құқығынан өмір бойына айырылды [10]. 

Айыппұлды және бас бостандығын шектеуді қолдану аясын кеңейту, баптардың 

санкцияларына бас бостандығынан айырудың баламаларын енгізу, қылмысты қайталау 

институтын реформалау, тараптарды татуластыру негіздерін көбейту, қылмыстық 

жауапкершіліктен босатудың жаңа түрлерін енгізу (кепілгерлік және процесстік келісім), 

шығынын өтеген жағдайда экономикалық қылмыстар бойынша бас бостандығынан 

айыруға тыйым салу, үш қылмысты, оның ішінде екі экономикалық қылмысты 

криминалды сипаттан айыру, жүз төрт ауырлығы төмен қылмыстарды қылмыстық теріс 

қылыққа ауыстыру – осының барлығы гуманизация үрдісінің дәлелі.  

Оған қоса заңнамада қылмыстық теріс қылық бойынша айыптаушы үкімнің заңды 

күшіне енуі сотталған тұлғаны соттылығы бар деп тануға алып келмейді.  

Қылмыстық теріс қылықтар институтын енгізу құқық қорғау органдары мен 

соттардың жұмысында оң нәтиже беріп келе жатқанын да айта кеткен жөн. Қылмыстық 

теріс қылықтар бойынша сотқа дейінгі тергеудің жеңілдетілген процедурасы құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің жұмысын жеңілдетті, бұл әлдеқайда ауыр қылмыстарды 

тергеуге барынша көбірек ресурстар бөлуге жағдай жасайды.  

Қылмыстық процесс қатысушыларының құқықтары мен еркіндіктерін қамтамасыз 

етудің маңызды бір кепілі прокурордың қылмыстық теріс қылықтар туралы істі соттың 

қарауы кезінде міндетті түрде қатысуы.  

Жоғарыда айтылғандай, қылмыстық теріс қылық үшін бас бостандығынан айыру 

қарастырылмаған. Қылмыстық теріс қылық үшін салынатын ең көп айыппұл 200 АЕК.  

Айыппұлдан немесе түзету жұмыстарына жалтару жазаның бас бостандығынан 

айыруға алмасуына алып келеді, осы себепті де аталған жазалардың орындалу 

көрсеткіштері де жоғарлауы тиіс.  

Қылмыстық кодексті қолдану барысында сотталушыларды толықтай оқшаулаудың 

орнына қоғам пайдасына мәжбүрлі еңбекке салу мен айыппұлдар өндіруді шынымен 

табысты жүргізуге арналған жағдайлар жасалды. Дәл осы бағыт, Қылмыстық кодекстің 

жаңа редакциясының басқа да тұстарымен бірге түрмеге қамалатын адамдар санын 

азайтуға мүмкіндік береді. Жалпы Қылмыстық кодекстің жаңа редакциясы біздің 

еліміздегі қылмыспен күрес тиімділігін арттыруда айтарлықтай рөл атқарары анық.  
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Резюме 

Статья посвящена вопросу введения института уголовного проступка. 

Рассматривая данный вопрос, авторы акцентируют внимание на положительных и 

отрицательных аспектах введения данного уголовно-правового института. Полученные 

результаты позволили сделать вывод о актуальности введения уголовного проступка в 

уголовное законодательство Казахстан. 

 

Summary 

The Article is devoted to the introduction of the institution of criminal misconduct. 

Considering this issue, the authors focus on the positive and negative aspects of the introduction 

of the criminal law Institute. The obtained results allowed us to draw a conclusion about the 

relevance of the introduction of criminal misconduct in the criminal legislation of Russia. 

 

 

 

СУДЬЯ ЭТИКАСЫН БҰЗУДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕР 

 

Достаева А.С., 

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Мақалада Қазақстан Республикасының сот этикасын жетілдірудің өзекті 

мәселелері  қарастырылды.  Судьялардың құқықтық мәдениетінің деңгейін арттыруға 

ерекше көңіл бөлінді, сот билігінің тәуелсіздігін қамтамасыз етудің кейбір проблемалары 

талданып, шет елдердің сот этикасының ерекшеліктері ашылды. Қазақстанның қазіргі 

сот жүйесінде сот этикасының идеялары мен қағидаттарын қабылдау қажеттілігі 

туралы қорытынды тұжырымдалған. Шет елдердің сот жүйесінің заманауи 

тәжірибесінен мысалдар келтірілген. 

Түйін сөздер: судья этикасы, моральдық қасиет, адамгершілік, сот жүйесі,судья 

мәртебесі, сот инстанциясы. 

 

Судья этикасы мәселелерін зерттеудің бастапқы нүктесі ретінде А.Ф. Конидің 

атақты афоризмін алуға болады: «Судья шені, оның жұмысындағы еркіндік шекаралары, 

әрекеттеріне қатысты міндетті ережелер мен оған қойылатын адамгершілік талаптары 

белгілі бір уақыттағы және белгілі бір жердегі әділ сот күйінің айқын бейнесін 
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сипаттайды. Соттар жайлы қоғамдық пікір жалпылама түрде олардың жүргізген 

жұмысының кейпін көрсетеді» [1].  

Соттардың адамгершілік қасиеттеріне қойылатын талаптар, моральдық санатқа 

жатқызуға болатын ереже бұзушылықтар, аталған стандарттардан ауытқитын девиантты 

мінез-құлыққа деген мемлекет реакциясы, заманауи жағдайлардағы соттардың кәсіби 

қызметтік қағидалары жүйесіндегі этикалық бастаулардың тұрақты және барлық 

бағыттарда нығая түсуі сот жүйесінің «ішкі бейнесі», оның табиғаты жайлы (әлеуметтік-

саяси аспект) жалпылама түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Судья этикасының қыр-сырын зерттеу жалпы теориялық және тіпті философиялық 

мәселелермен тығыз байланысты. Табиғаты жағынан құқықтық емес, этикалық 

(моральдық, адамгершілік) әрекетті құқық бұзушылыққа (әрекет, әрекетсіздік, шешім) 

жатқызуға бола ма? Осыған байланысты заңнан тыс ереже бұзушылық үшін заңдық 

(тәртіптік) жауапкершілікке тартуға бола ма? Қосарлы (моральдық және заңдық) 

жауапкершілікті [2] жазаның әділдігі мен лайықтылығы қағидаларына сәйкес келеді деп 

айта алмаймыз (заңдық аспект).  

«Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы» 

Конституциялық заңның (бұдан әрі – Конституциялық заң) 28-бабының 1-тармағы, 2-

тармақшасына сәйкес судьяға екі түрлі міндет жүктеледі: (1) әділ сотты жүзеге асыру 

бойынша конституциялық парыз және (2) қызметтен тыс қатынастарда судья этикасы 

талаптарын ұстану. Сот этикасына қайшы келетін, лауазымына кір келтіретін әрекетке 

барғаны үшін сот тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін (Конституциялық заңның 

29-бабы, 3-тармақ, 2-тармақша).  

Судьяның өзін-өзі ұстауының әртүрлі элементтерін біріктіретін заңдық формула 

ретінде «соттың беделіне, ар-намысына кедергі келтіруі мүмкін немесе оның әділдігі, 

адалдығы, шыншылдығы мен туралығына күмән тудыруы мүмкін барлық әрекеттерден 

алшақ болу» талабы алынады, бұл жоғарыда аталған конституциялық нормада келтірілген 

(28-бап, 1-тармақ, 2-тармақша).  

Судья орындауы міндетті ұйғарымдардың арнайы әдебиеттерде заңдық және 

этикалық деп бөлінуіне байланысты келесідей екі базалық түсінік пайда болады: «сот 

міндеттері» (соттың конституциялық және процесстік нормаларда бекітілген әділ сотты 

жүзеге асыруға қатысты міндеттері) және «судья міндеттері» (судьяның процесстен тыс, 

оның ішінде күнделікті өмірдегі міндеттері). Бұл пікірталастың өршуі судья (С.А. Пашин, 

И. Иванцов және т.б.) және судья (Г.Ф. Гроский, А.Ф. Закомлистов, Д.П. Котов және т.б.) 

әдебін бөлек қарастыру туралы ұсыныстарға алып келді. М.И. Клеандровтың пікірі 

бойынша, «сот этикасы» - бұл жалпылама, ал «судья этикасы» - бұл соның бір түрі [3]. 

Заң шығарушының судьяның тек кәсіби ғана емес, жеке өмірін де басқаруға 

талпынысы қазақстандық құқықтағы өзіндік бір ерекшелік (apies iures) деп айтуға 

болмайды. Мұндай қағида көптеген шетелдік заң жүйелерінде, оның ішінде экономикасы 

дамыған елдердің де құқық саласында кездеседі. Бұл жалпы жаһандық тенденция. 

Судьяның кәсіби, әлеуметтік және жеке өміріндегі статусын жан-жақты реттейтін 

механизмдер ұлттық доктриналарға халықаралық заңнамалардан және халықаралық 

құқық қолдану тәжірибесінен келіп енді.  

БҰҰ Бас Ассамблеясының 29.11.1985 ж. № 40/32 және 13.12.1985 ж. № 40/146 

қарарларымен мақұлданған, Сот органдарының тәуелсіздігінің негізгі принциптерінде 

(бұдан әрі – Негізгі принциптер) судьялардың «өз лауазымына құрмет жоғалмайтындай 

өзін-өзі ұстау» міндеті бекітілген (8-тармақ). Халықаралық нормада көрініс таба отырып, 

бұл этикалық ұстаным автоматты түрде заңдық ұйғарым түрінде судьяның іскерлік және 

күнделікті өміріндегі базалық қағидаға айналды. Негізгі принциптердің 18-тармағында «өз 

лауазымына сай емес әрекеттері үшін» судьяларды лауазымынан шектетуге және 

жұмысынан босатуға рұқсат етіледі. Осы орайда арнайы корпоративтік жинақтарда 

лайықты өзін-өзі ұстау стандарттарын анықтайтын «Судьяның өзін-өзі ұстау 

қағидаларын» жасау керек (Негізгі принциптердің 19-тармағы).  
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БҰҰ 24.05.1989  ж. № 1989/60  Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесінің 

Қарарында жасалған, Ұлттық және халықаралық деңгейде негізгі принциптерді енгізудің 

процедуралық ерекшеліктерінде («Сот органдары тәуелсіздігінің негізгі принциптерін 

тиімді жүзеге асыру процедуралары») Негізгі принциптерге сай келмейтін тұлғалардың 

судья лауазымына тағайындалуына (сайлануына) жол бермеу туралы айтылған (2 және 3 

процедуралар).  

Бангалор судьялардың өзін-өзі ұстау принциптерінде (Гаага, 26.11.2002 ж.) 

судьялардың жоғары өмір сүру стандарттары мен әрекеттері сот органдарына деген 

қоғамның сенімін және олардың тәуелсіздігін сақтау мен арттырудың кепілдігі деп 

көрсетілген (1.6-тармақ, 2.2.-тармақ). Мұндай стандарттар «тіпті сырттан қараған 

бақылаушы үшін де» мінсіз көрінуі тиіс (1.3-тармақ, 3.1-тармақ, 2.5-тармақ). Бангалор 

принциптерінің арнайы бір бөлімі судьялардың этикалық нормаларды сақтауына және 

адамгершілік талаптарды ұстанатынын барлық жерде көрсетуіне арналған (4.1-тармақ – 

4.16-тармақ). Бұл міндеттер судья мамандығының ажырамас элементі болып табылады. 

Осылайша, «лауазымына қатысты кез-келген әрекеттерді жасау кезінде» оғаш мінез-

құлық көрсетуге рұқсат етілмейді. «Лауазымына байланысты» тіркесі өте кең мағынаға ие, 

себебі судья жеке өмірінде де сот билігінің өкілі болып қала бермек. Ол «лауазымдық 

беделін» тұрмыста қолданбай, жеке құқықтарын қолдануы кезінде де беделіне нұқсан 

келмеуін естен шығармауы тиіс. Судья «қоғам тарапынан болатын тұрақты бақылауды» 

ескеріп, «қатардағы азамат» үшін артық жүк көрінетін өзін-өзі шектеулерді «ерікті және 

құлшыныспен» қолдануы керек. Судьяның өзінің кез-келген мүддесін екінші орынға 

қояды. Ол «өз отбасы мүшелерінің материалдық мүдделері жайлы ақпарат алу үшін» 

лайықты шараларды қолға алып, осылайша олардың тарапынан әділ сотқа болуы мүмкін 

әсерді жояды. Педагогика, әдебиет, халық алдында сөз сөйлеу, ресми және қоғамдық 

шараларға қатысу сияқты басқа да судьяға рұқсат етілген, мамандығынан тыс жұмыстарға 

лауазымының жоғары статусына сай келіп, бірінші кезектегі кәсіби міндеттерін орындауға 

кедергі болмайтын жағдайда ғана рұқсат етіледі. Егер әділ сот жүргізу процессіне әсер 

ететін (әсер етуге талпынатын) болса, судья қызметіндегі өзінің қол астындағылар үшін 

жауапты болады.  

Судьяның дәстүрлі моральдық құндылықтарды сақтау, өзіне бағытталған 

«толассыз сындар» жайлы конструктивті төзімділік таныта білуі, БАҚ-қа пікір білдіруде 

абай болуы, «кез-келген жағдайда өзін лайықты ұстай білуі» 18.11.2009  ж. 

«Демократиялық қоғамдағы судьялар мен прокурорлар туралы» Бордос декларациясында 

судьяның кәсібилік критерийлері ретінде көрсетілген (10-тармақ, 39-тармақ, 41-тармақ, 

42-тармақ).  

Әр судья міндетті түрде ұстануы тиіс моральдық-адамгершілік құндылықтар 

арқылы объективті, тәуелсіз және әділ сот идеясын нығайтуды Адам құқықтары бойынша 

европалық сот та (бұдан әрі – АҚЕС). Бұл инстанция жалпы европалық сот доктринасын 

жинақтайды, нақты даулар бойынша өз позициясында оның аймақтық деңгейдегі даму 

бағытын айқындайды, соттың құқықтық шығармашылығындағы алдыңғы шеп болып 

саналады. Біздің жүйеге құрлықтық құқық дәстүрлері де жақын, АҚЕС даулардың басым 

бөлігін соның аясында қарастырады. Сондықтан да бұл мәселеде АҚЕС тәжірибесіне 

сүйенуге  болады.  

05.02.2009  ж. «Олуич Хорватияға қарсы» (Olujic v. Croatia)  ісі бойынша АҚЕС 

Хорватияның Ұлттық сот кеңесі басшысының жергілікті БАҚ-қа берген сұхбатын 

асығыстық және дұрыс емес деп таныды, өйткені ол кәмелетке толмағандармен сексуалды 

байланысқа түсті және қылмыс серкелерімен байланысы бар деп айыпталғандықтан, 

лауазымынан шеттетілген сол елдің Жоғарғы сотының бұрынғы төрағасының арызын 

хорваттық Конституциялық сот қарағанға дейін берілген. 31.07.2012  ж. «Дактарас 

Литваға қарсы» (Daktaras v. Lithuania)  ісі бйоынша АҚЕС соттың шынайы туралығының 

бір критерийі ретінде жария пікір білдіруде мұқият және абай болуға шақырды, бұл 
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демократиялық қоғам жағдайында азаматтардың сот жүйесіне деген сенімін күшейтеді, 

сондай-ақ қатысушылардың талқылаудың тәуелсіз және әділ өтетініне күмәнін сейілтеді.  

25.07.2001 ж. «Перна Италияға қарсы» (Perna v. Italy) ісі бойынша АҚЕС сот 

талқылауы барысындағы объективті туралықтың бұзылуын баспасөз тарабынан сынға 

алынған судьяның белсенді саяси жұмысымен байланыстырды.  

12.02.2004  ж. «Стек-Риш және басқалар Лихтенштейнге қарсы» (Steck-Risch and 

others v. Liechtenstein)  ісі бойынша қаулысымен АҚЕС нақты бір дауды тәуелсіз, 

объективті және әділ шешу тұрғысынан дауды шешуші соттардың әртүрлі деңгейдегі сот 

инстанцияларды жұмыс жасауына, бұрын бір ұйымның адвокаты болғандықтан, 

корпоративтік мүддесі бар тұлғалардың төрелік етуіне жол бермеу қажет екенін көрсетті.  

17.02.2004 ж. «Маэстри Италияға қарсы» (Maestri v. Italy) ісі бойынша АҚЕС 

қаулысында сот мансабының дамуы үшін ерікті әлеуметтік оқшауланудың қажет екені 

айқын көрініс тапты. Оған қоса, Европалық сот судья жұмысына басқа да құқық қорғау 

құзыреттіліктеріне (прокурор, тергеуші, нотариус, адвокат және т.б.) кәсіби 

стереотиптердің енуіне жол бермеу керектігіне назар аударды. АҚЕС тағы бір мәрте 

растағандай, басқа мамандықтармен салыстырғанда судья лауазымы «әлеуметтік 

байланыстардың шектелуімен» ерекшеленеді [4].  

01.07.1997  ж. «Рольф Густафсон Швецияға қарсы» (Rolf Gustafson v. Sweden) ісі 

бойынша АҚЕС қаулысына тіркелген судья Уолштың ерекше пікірінде тіпті аталған 

«құқық» ішкі заңнамаға сәйкес расталмаса да (nudum ius немесе, мысалы, obligationes 

naturalis), дауды жан-жақты қарастыру қажет екеніне баса көңіл бөлінген [5]. Олай 

болмаған жағдайда, судья Уолш айтып өткендей, судья өзінің конституциялық 

өкілеттіліктерін іске асырудан рұқсатсыз және этикадан тыс өзін шеттетуі орын алуы 

мүмкін.  

10.05.2011 ж. «Z. Және басқалар Біріккен Корольдікке қарсы» 

(Z. and others v. United Kingdom) ісі бойынша қаулысында АҚЕС жекелеген істердің 

күрделілігі мен қыр-сырының көптігін мойындай отырып, ұлттық соттардың бас тарту 

шешімдерін жария саясат ұстанымымен және «мұндай саясатты еңсеру үшін қарсы 

әлеуетті ұстанымдардың» жоқтығымен ақтап алу мүмкіндігіне қарсылығын білдірді. К.И. 

Скловскийдің цивилистикалық жалпылауында [6] талапкер немесе жауапкер ретінде 

мемлекет қатысатын экономикалық дауларды (салықтық, кедендік, антимонополиялық, 

мемлекеттік сатып алулар саласындағы және т.б.) қарау мен шешу, шын мәнінде, «таза» 

заңдық шеңберден шығып, этикалық сипаты басым санатқа өтеді.  

Жоғарыда қарастырылған және басқа да көптеген қорытынды шешімдерінде 

Европалық сот судьялық этика талаптарының құқықтық маңызын растады, жекелеген 

судьялардың, сот инстанцияларының және жалпы сот жүйесінің жоғары адамгершілік 

стандарттардан ауытқығаны жайлы арыз беруші азаматтардың шағымдары бойынша 

жауапкер мемлекеттерге заң жүзінде санкциялар қолданды.  

Қазақстан Адам құқықтары мен негізгі еркіндіктерін қорғау туралы конвенцияға 

мүше емес (Адам құқықтары бойынша европалық конвенция) (Рим, 04.11.1950 ж.), 

сондықтан АҚЕС прецеденттерінің біздің республика үшін тікелей заңдық маңызы жоқ. 

Алайда БҰҰ мүшесі ретінде Қазақстан адам мен азаматтың құқықтары мен еркіндіктері 

саласындағы жүйе қалыптастырушы конвенциялардың бірі – Азаматтық және саяси 

құқықтар туралы халықаралық пактіге қол қойды (Нью-Йорк, 16.12.1966 ж.). Осы себепті 

жергілікті деңгейде соттық реттеу құралдары таусылған жағдайда, қазақстандық арыз 

берушілер БҰҰ Адам құқықтары бойынша комитетіне жүгіне алады [7], ол жоғарыда 

аталған АҚЕС халықаралық актілері мен сот позицияларында көрсетілген судья 

этикасына қойылатын талаптарды басшылыққа алады. Осылайша, судьялардың өзін-өзі 

ұстау әдебінің критерийлері трансшекаралық сипатқа ие, судья этикасының қазіргі даму 

кезеңінде «халықаралық мораль» арнайы түсінігінің аясына кіріп тұр [8]. Танымал 

геосаяси жағдайларға қатысты АҚЕС жекелеген шешімдерінің (әділ соттың этикалық 

сипаты жағынан!) саяси астары қапаландырады. («Ал судьялар кімдер?..») 
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Біз талдау жүргізіп отырған әлеуметтік саладағы құқық шығармашылығы мен 

құқықтық қолданудың аталған жаһандық беталыстарына сай, принциптік позицияға 

сәйкес, мамандықтағы және күнделікті өмірдегі судьяның белгілі бір өзін-өзі ұстау 

талаптарын бекітетін этикалық нормасы Конституциялық заңға енгізілген тұрақты заңдық 

қағидаға айналды (28-бап, 1-тармақ, 2-тармақша, 39-бап, 3-бөлім, 2-тармақша). 

Нәтижесінде Судья этикасы кодексі (бұдан әрі – Кодекс) қағидаларының судьялардың 

тәртіптік жауапкершілік механизмдерін анықтайтын заңнама ұстанымдарымен тікелей 

өзара байланысы (нормативтік біртұтастығы) қамтамасыз етіледі. Этикалық құрамдар 

біртіндеп заңды құрамға айналады. Сәйкесінше қандай да бір этикалық теріс қылықтары 

үшін судьяны тәртіптік жауапкершілікке тарту этикалық ереже бұзушылыққа қатысты 

негізді, қисынды және құқықтық жағынан дұрыс реакция деген сөз.  

Кодекс әр судьяға арналған әділ сотты жүзеге асыруда, заңдық жұмыста (мысалы, 

әріптестерімен қарым-қатынаста, бұқара алдында сөйлеуде, оқытушылық жұмыста) және 

тұрмыста міндетті түрде ұстануы тиіс базалық, міндетті өзін-өзі ұстау қағидаларын 

бекітеді. Бұл қағидалардың идеологиялық және рухани негізі ретінде кез-келген заңдық 

норманың бастауы болатын адамгершілік постулаттар да (адамгершілік, саналылық, 

әділдік, құқықты асыра пайдаланбау және т.б.), сондай-ақ әділ сот пен судьялардың өзін-

өзі ұстауы саласындағы халықаралық стандарттар да алынған.  

Өз кезегінде Кодекстің этикалық ұйғарымдарын ескере отырып, судьялардың 

кәсіби және күнделікті өмірінде өзін-өзі ұстау талаптарын бекітетін заңдық нормалар 

қалыптасады: сот жүйесі және судьялардың статусы туралы, мемлекеттік қызмет туралы, 

сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы Қазақстан Республикасы заңнамаларының салалық 

ұстанымдары (тікелей әсер ету және презумпция нормалары) және басқа да арнайы 

нормалар, сондай-ақ жүйеленген сот доктринасы туралы қағидалар [9].  

Біз алдағы уақытта талқылайтын Судья этикасы кодексі судьяны «сот билігінің 

беделіне нұқсан келтіру мүмкін» және репутациясына кір келтіретін (1-бап, 3-бөлім) кез-

келген әрекеттерден аулақ болуға, «сот отырысын жүргізуде аса жоғары мәдениеттілік 

көрсетуге, өзін дұрыс, сыпайыс ұстауға және процесс қатысушыларынан сондай мінез-

құлықты талап етуге» міндеттейді (2-бап 2-бөлім). Демек тек мәдениетті, жоғары білімді, 

зиялы, стресске төзімді адам ғана психологиялық, физикалық, интеллектуалдық тұрғыдан 

бұл стандартты орындай алады деген сөз. Әйтпесе «қоғам сенімін» қалыптастыру және 

сақтау (2-бап 3-бөлім) орындалмайтын догматқа, шынайы өмірден алшақ декларацияға 

айналады. Судьялар мен осы лауазымға үміткерлерге қойылатын сәйкес талаптар да осы 

жерден туындайды. Кодекстің 4-бабы мен 2-бабындағы этикалық нормалар өзара 

байланысты, мазмұндық мағынасы ұқсас, тек судьяның кәсіби немесе тұрмыстағы өміріне 

қатысты қолданылуымен ғана ерекшеленеді. Тағы бір маңызды мәселе 3-баптың 1-

бөлімінде келтірілген, оған сәйкес судья сот актілерін жария бағалаудан және көпшілік 

алдында пікір білдіруден бас тартуы керек. Кез-келген бұқара алдындағы мәлімдеме 

сынға, пікірталасқа алып келуі мүмкін болғандықтан, ол жалпы сот жүйесінің 

репутациясына нұқсан келтіріп, әділ сот мүдделеріне қауіп төндіруі мүмкін. Сәйкесінше, 

Кодекстің 3-бабының нормаларына барынша консервативті түсіндірілуі тиіс: сот актілерін 

бағалау аталған сот актісін қайта қарау бойынша конституциялық өкілеттілігін іске асыру 

аясында, бірыңғай сот тәжірибесін жасауда, ғылыми және педагогикалық жұмыс 

барысында, басқа да заңмен қарастырылған жағдайларда ғана жүргізіледі. Осыған ұқсас 

стандарт судьялардың заң нормаларына қатысты пікір білдіруіне байланысты да 

қолданылады, заң шығарушыны абстрактілі, негізсіз сынға алуға тыйым салынған (5-

баптың 1-бөлімі). Жоғары деңгейдегі, шығармашылық ғылыми-тәжірибелік пікірталасқа 

рұқсат беріліп қана қоймай, тіпті олай жасаған дұрыс (5-баптың 3-бөлімі). Ғылыми және 

педагогикалық жұмыспен байланысты болмаса, судьяға кез-келген бұқаралық іс-

шараларға қатысуға тыйым салынады. Оның ішінде блог жүргізу, әлеуметтік желілерде 

жеке парақша ашу және т.б. айналыспаған жөн. Мұндай «қызыл жіппен» қойылған 

шектеулер Кодекстің қағидаларынан туындайды (2-бап, 3-бап, 6-бап, 7-бап, 8-бап және 
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т.б.). Егер қарапайым азаматқа қатысты заңнаманы білу презумпциясы қолданылса 

(Конституцияның 34-бабы 1-тармақ және АПК 76-бабының 7-бөлімінің 2-тармақшасы), 

судьяның заңды білуі – оның моральдық парызы (Кодекстің 5-бабы 3-бөлім), ол 

конституциялық міндетпен бір деңгейде (Конституциялық заңның 1-бабы 3-тармағының 

1-бөлімі), себебі сәйкес нормаларды білмей, «тек Конституция мен заңға бағыну» мүмкін 

емес. Оған қоса, «судья жалпыға ортақ мораль мен адамгершілік принциптеріне, сондай-

ақ әділ сот пен судьялардың өзін-өзі ұстауына қатысты халықаралық стандарттарға 

сүйенуі тиіс» (13-баптың 2-бөлімі). Қазақстандық сот қоғамы Кодексті бекіту кезінде 

судьяның саяси амбициялары жайлы мәселе бойынша шетелдік құқық қолдану 

тәжірибесінің қыр-сырына үйілмеген, біздің судья саяси лауазым иелене алмайды (6-

баптың 1-бөлімі). «Айрықша жағдайларда ғана» БАҚ-тағы жағымсыз жазбалар бойынша 

құқық қорғау органдарынан көмек сұрай жүгінуге рұқсат етіледі (9-баптың 3-бөлімі). Бұл 

мамандықтың ерекшелігі осында: жеке мүддесін қорғау мақсатында судьяның арызы 

бойынша қозғалған кез-келген іс сот талқылауына түсіп, бұрмалауларға алып келуі 

мүмкін. Судья сот жүйесі аясында мүдделер қақтығысын туғызып, сот билігінің беделіне 

нұқсан келтіруіне болмайды. Кодекс судьядан белгілі бір деңгейде отбасы мүшелерінің, 

туыстары, жақындары мен таныстарының өзін-өзі ұстауына бақылау жасауды талап етеді 

(10-бап және 12- бап). Аталған талаптар отставкадағы судьяларға да қатысты (Кодекстің 

13-бабы 1-бөлім).  

Қарастырылған дәстүрлі қағидалар көптеген салалық ақпарат көздерінен алынған 

(Сот қудалауын жүзеге асыратын тұлғалардың рөлі туралы басшылық принциптер (БҰҰ, 

1990 ж.), Судьялардың жалпыға ортақ хартиясы (Тайбэй, 17.11.1999 ж.), «Судьялардың 

кәсіби өзін-өзі ұстауын реттейтін қағидалар мен принциптер, оның ішінде лауазымға сай 

емес мінез-құлық пен әрекеттер туралы этикалық нормалар жайлы» №3 (2002) ЕСКК 

қорытындысы және т.б.). Осылайша Кодекс жоғары әлемдік стандарттарға сай келеді. Ол 

жерде жоғары гуманитарлық идея көрініс табады: әділдік пен туралы бастауларына сәйкес 

жүзеге асырылатын, кәсіби және тәуелсіз әділ сот әр судьяның тек кәсіби этика 

қағидаларын ғана емес, сонымен бірге жалпы адамзатқа ортақ нормаларды сақтауын да 

талап етеді. Бір жағынан бұл нормаларды ұстану судьяны маман ретінде сипаттайды. 

Екінші жағынан оның психологиялық адам портретіне жақындауына, өзіне тән 

құндылықтық әлеуметтік ұстанымдар мен ішкі сенімді көрсетуге мүмкіндік береді. 

Қарастырылып жатқан құбылыстар өзара байланысты. Пайдакүнем, қатал, қу кәсіби 

маман әділ және тура шешім қабылдауы мүмкін, бірақ тұрақты түрде өз жұмысын 

мүлтіксіз атқара алуы екіталай, оған қоса мұндай тұлға үшін тұрмыста тек жақсы мінез 

көрсету де қиынға соғады.  

Кодекстің 14-бабында бекітілген ойды білдіру техникасы жайлы қағидалармен 

келісу қиын. Егер этикалық ереже бұзғаны үшін судьяға тәртіптік санкция қолданылса, 

яғни мұндай ереже бұзушылық бойынша заңмен бекітілген және тәртіптік қадағалау 

органы растаған заңды жауапкершілік берілетін болса (14-баптың 1-бөлімі), әділдік 

принципі тұрғысынан бір тұлғаға бір құқық бұзушылық үшін қосымша «қоғамдық әсер 

ету шараларын да» қолдануға болмайды (14-баптың 2-бөлімі). Очерк авторының 

принциптік позициясы осындай.  

Аталған қағидаларды (Кодекстің 14-бабының 1 және 2-бөлімі) қолдану кезіндегі 

қайшылықты судьяны жұмысқа келмегені үшін жауапкершілікке тарту мысалынан көруге 

болады. Мұндай істер санаты бойынша Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі Сот 

Алқасының (бұдан әрі – Сот алқасы) тұрақты тәжірибесі қалыптасқан. Әдетте, сот 

билігінің беделіне келген нұқсанның ауырлығына байланысты мұндай әрекеттер 

(әрекетсіздіктер) тәртіптік жауапкершілікке алып келетін этикалық құқық бұзушылық 

ретінде қаралады. Алайда бұл жағдайда тәртіптік санкция сот билігінің беделіне, сот 

жүйесінің репутациясына келген нұқсан үшін ғана тағайындалуы тиіс. Жұмысқа келмеу 

факті үшін емес, тек нақты осындай зиян үшін. Егер үйде жұмыс жасаған судьяның 

жұмысқа келмеу нәтижесінде жекелеген тұлғалар зардап шекпесе (тыңдау тағайындалмай, 
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график бойынша арыз берушілер қабылданбаса, судьяның жұмыста жоқтығы жайлы арыз 

түспесе және т.б.), сот билігінің беделіне зиян келмесе, тәртіптік жазалауды қолдану 

туралы сөз қозғау әлі ерте. Қисынға салсақ, егер жұмысқа келмеу факті ескерілсе, еңбек 

тәртібінен тыс қызметтік істер бойынша да судьяның пайдалы әрекеттерінің 

коэффициентін де ескеру керек (жекелеген европа елдеріндегі тәрізді). Олай болмаса, 

әділдік принциптеріне нұқсан келеді. Осы тұрғыда «Судья жауапкершілігі» іргелі 

еңбегінде М.И. Клеандров келтірілген мысалдарын қарастыруды дұрыс көрдік [10].  

Судья жұмыс орнына уақтылы келді, алайда қылмыстық процесс қатысушыларын 

(прокурор, жәбірленуші, сотталушы, куәгерлер және т.б.) босқа күттіріп, бірнеше сағат 

бойы сот отырысын бастамаған. Судьяны кабинетінде көрген сот төрағасына ол 

«үйдегілерімен ренжіскендіктен көңіл күйі нашар екенін», «мұндай көңіл күймен сот 

процессін объективті және тура жүргізе алмайтынын, оқиғаны дұрыс көз алдына елестетіп  

және іс бойынша ақиқатты анықтап, нәтижесінде іс жағдайларына қарай шынайы, әділ 

және дұрыс шешім шығара алмайтынын» айтқан.  

Қарастырылған эпизодтардағы әділ сот мәселесі риторикалық күйде қала бермек. 

Сипатталған жағдай жұмыс графигімен байланысты емес. Мәселе судьяның қайда және не 

себепті жұмысын дұрыс атқармауынан бұрын, судьяның әрекетінен (әрекетсіздігінен) сот 

жүйесіне, сот беделіне қандай нұқсан келгені және этикалық немесе заңдық 

жауапкершіліктің үйлесімділігінде болып тұр.  

Судьяны жауапкершілікке тарту оның тәуелсіздігіне қол сұғудың бүркемесі 

болмауы тиіс (егер судья, мысалы, сот төрағасына «ұнамай қалса», соңғысы әдейі 

әріптесінің жұмыс орнында болмаған әр минутын тіркеп, мін тағуға тырысуы мүмкін).  

Адам құқықтары және демократиялық институттар бойынша ОБСЕ бюросы 

(АҚДИБ) және Құқық арқылы демократия европалық комиссиясы (Венеция комиссиясы) 

«Қазақстан Республикасындағы сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы» 

Конституциялық заңға қатысты 17-18.06.2011 ж. № 629/2001 бірлескен қорытындысында 

Қазақстанға тәртіптік жауапкершілік негіздерінен «судьяның еңбек тәртібін өрескел 

бұзуын» алып тастауға кеңес берді (қорытындының 61-тармағы). Ұсыныс ескерілді, 

алайда Конституциялық нормадан алынып тасталған норманы қолдану тәжірибесі 

сақталды (39-бап, 1-тармақ, 3-бөлім, 3-тармақша). Ресми құқықты қолдану тәжірибесі – 

өте консервативті сегмент.  

Берілген жағдайда (сот жүйесіне репутациялық зиян келмесе, сот билігінің беделіне 

нұқсан келтіру белгілері жоқ болса) Европа Кеңесінің Министрлер комитетінің 

қорытындысында (13.10.1994 ж. «Судьялардың тәуелсіздігі, тиімділігі мен рөлі туралы» 

№ R (94) 12 мүше мемлекеттерге ұсыныстардың VI принципінің 1-тармағы) ұсынылған 

келесідей шараларды қарастыруға болады:  

(а) судьяның істерін қайтарып алу; 

(b) судьяны соттағы басқа жұмысқа ауыстыру; 

(с) материалдық санкциялар, мысалы, уақытша жалақысын азайту; 

(d) уақытша лауазымынан шеттету.  

Бұл шаралардың барлығын қандайда бір соттағы ағымдағы жүктеме 

жағдайларында қолданысқа жарайды деп айта алмаймыз. Алайда аталған ескертпелер 

(судьяның еңбек графигін сақтауын қадағалау нәтижелері) сәйкес мерзімдегі судьяның 

жұмысына жалпы баға беруде және тұлғаны сипаттайтын басқа да ақпараттар кешенінің 

құрамында көрініс тауып, судья қандай да бір тәртіптік құқық бұзушылық жасаған 

жағдайда тәртіптік істі жүргізетін орган ескеруі керек. Мұндай тәсілдеме халықаралық 

құрылымдардың нұсқауларына сай келеді, әділетті және лайықты болады.  
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Резюме 

Цель данной статьи – рассмотреть актуальные вопросы совершенствования 

судебной этики Республики Казахстан. Особое внимание уделяется повышению уровня 

правовой культуры судей, анализируются некоторые проблемы обеспечения 

независимости судебной власти, раскрываются особенности судебной этики 

зарубежных стран. Сформулирован вывод о необходимости восприятия идей и принципов 

судебной этики в современной судебной системе Казахстана. Приводятся примеры из 

современной практики судебной системы зарубежных стран.   

 

Summary 

The purpose of this article is to consider topical issues of improving the judicial ethics of 

the Republic of Kazakhstan. Special attention is paid to improving the level of legal culture of 

judges, analyzing some problems of ensuring the independence of the judiciary, revealing the 

features of judicial ethics in foreign countries. The conclusion about the necessity of perception 

of the ideas and principles of judicial ethics in the modern judicial system of Kazakhstan is 

formulated. Examples from the modern practice of the judicial system of foreign countries are 

given. 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Целью данной статьи является изучение практических проблем и результатов  

оперативно-розыскной  деятельности  в  уголовном  судопроизводстве. При исследовании 
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данных проблем были рассмотрены разные аспекты проблем, а так же мнения ученых в 

области  уголовного  процесса.  В статье ставится задача рассмотреть основные 

проблемы оперативно-розыскной деятельности в ходе судебного процесса, так и 

досудебного расследования. 

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, оперативнорозыскная 

деятельность, допустимость доказательств, уголовный процесс. 

 

Оперативно-розыскная деятельность помогает раскрывать все незаконные   

действия и проливать луч истины на ход дела. Однако такие действия,  которые 

происходят в момент досудебного расследования, борьба с преступностью иногда 

происходит с  нарушением конституционных прав и свобод граждан, подобные моменты 

затрагивают общественность, что и приводит к общественному резонансу из-за действий 

процесса оперативно-розыскной деятельности. Тайные действия, негласный характер 

оперативно-розыскных мероприятий не означает, что дознаватели могут проводить любые 

оперативные действия как им вздумается [1]. 

Оперативно-розыскная деятельность занимает одно из ключевых мест в работе 

правоохранительных органов, благодаря таким задачам и решаются задачи борьбы с 

организованной преступностью и другими видами преступлений. Многолетний 

практический опыт зарубежных специалистов показывает нам, что эффективность борьбы 

напрямую зависит от качества проводимых оперативно-розыскных мероприятий и от 

знания сотрудниками правоохранительных органов ключевых моментов оперативно-

розыскной деятельности. Такие действия определяют как правильно ориентироваться в 

любой обстановке и находить верные решения в самых сложных и опасных для жизни 

ситуациях. Оперативно-розыскной деятельности напрямую связана от изучения основ 

административного права и административной деятельности, уголовного права и 

уголовного процесса, криминалистики и, а также других юридических наук, 

используемых в оперативно-розыскной практике. Как отдельная наука оперативно-

розыскная деятельность, просто не может существовать. 

Оперативно-розыскной процесс можно определить как действия в определенном 

порядке уполномоченными лицами оперативных подразделений органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность для решения задач оперативно-

розыскной деятельности четко предусмотренным настоящим законом об оперативно-

розыскной деятельности  и оперативно-розыскных мероприятий. 

Необходимость использования негласных методов в ОРД обусловливается тем, что 

действия проводимые сотрудниками служат для получение информации о тщательно 

скрываемых и маскируемых признаках преступной деятельности, которая открытыми 

уголовно-процессуальными мерами обнаружить попросту не представляются 

возможными. В наше время в условиях высокого роста профессионализма и 

организованности преступной сферы эффективность борьбы с преступниками почти во 

всем зависит от применения, прежде всего, оперативно-розыскных мер негласного 

характера, которые позволяют моментально и эффективно предотвращать и раскрывать 

заранее планируемые и подготавливаемые противоправные действия незаконного 

характера. Результаты  ОРД  не  являются прямыми и четкими  доказательствами,  но  

могут  служить  основой  для  формирования  доказательств  в  уголовном  процессе.    

Результаты  ОРД  переходят в раздел  доказательств  только  после  закрепления  их  в  

установленном  процессуальным  законом  порядке. В пример можно привести такую 

ситуацию, информация, полученная при проведении ОРМ, в ходе которого дознаватель 

скрытно осуществлял наблюдение за отъездом торговца оружием к месту совершения 

бартера по незаконному обороту оружия (о месте, внешних признаков, особых приметах, 

цвете волос и т.п.), зафиксированные в деле оперативного учета, не смогут выступать 

сведениями, которые  будут  получены  от  сотрудника  о  тех  же  самых  обстоятельствах,  

но  уже  в  результате  проведения  его  допроса  как  свидетеля  по  уголовному  процессу 
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Одним из  важных отличительных моментов ОРД является то, что она может 

осуществляться лишь специально уполномоченными субъектами. Такими  субъектами 

являются оперативные подразделения государственных правоохранительных органов[2]:  

1) органы внутренних дел; 

2) органы национальной безопасности; 

3) уполномоченный орган в сфере внешней разведки; 

4) органы военной разведки Министерства обороны; 

5) антикоррупционная служба; 

6) Служба государственной охраны Республики Казахстан; 

7) служба экономических расследований. 

Нужно отметить, что любые изменения структуры правоохранительных органов 

повлечет за собой изменение законодательного перечня субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. Руководители указанных выше государственных органов своими 

нормативными актами определяют ведомственный перечень оперативных подразделений 

(оперативных служб), наделенных правом на осуществление ОРД, их полномочия и 

структуру. Таким образом, субъектами ОРД могут выступать не любые представители 

указанных в законе органов, а только сотрудники их оперативно-розыскных 

подразделений. Все субъекты ОРД наделены кругом своих полномочий, обоснованных, 

во-первых, их ведомственной принадлежностью и, во-вторых, внутриведомственным 

разделением функций. Полномочия оперативных подразделений различных 

правоохранительных органов зависят, прежде всего, от их уголовно-правовой 

компетенции, т. е. тяжести преступлений, предупреждением и раскрытием которых они 

обязаны заниматься, а также основными задачами, определенных в нормативно-правовых 

актах, регламентирующих деятельность этих органов. 

Что касается содержания и структуры практики оперативно–розыскной 

деятельности органов внутренних дел, на данный момент есть различные точки зрения. 

Один из примеров анализа этих суждений провел В.А. Лукашов [3]. Можно отметить, что 

содержание ОРД раскрыть во всем его понимании практически невозможно. Вместе с тем, 

исходя из понятия оперативно - розыскной деятельности, можно прийти к единственно 

правильному выводу о ее содержании: содержание оперативно-розыскной деятельности 

представляет собой систему управленческих и разведывательно-поисковых мероприятий. 

При  расследований  уголовного  дела  в  отношении  лица,  телефонные  и  иные  

переговоры  которые  стоят на “прослушке”  в  соответствии  с  закон  “Об  оперативно-

розыскной  деятельности”,  задокументированные  записи  переговоров  передаются  

следователю  для  приобщения  к  уголовному  делу  в  качестве  вещественных  

доказательств, последующая  порядок  их  использования  определяется  уголовно-

процессуальным  законодательством[4].  

Возможные пределы полномочий оперативных подразделений субъектов ОРД 

четко распределено и  детально регламентируются ведомственными нормативными 

актами, но при этом часть служб в зависимости от решаемых задач может в некоторых 

ситуациях наделяться правом проведения оперативно-розыскных мероприятий в полном 

объеме, а часть - лишь в ограниченном. Касательно специфики ОРД, то она заключается в 

том, что осуществляется посредством проведения специальных действий (возможность 

проведения операций задержания и т.п) - оперативно-розыскных мероприятий. Все эти 

мероприятия, составляют содержание ОРД, закреплено в ст. об ОРД. Важно знать, что 

содержание ОРД не ограничивается только проведением ОРМ. Субъекты ОРД 

уполномочены, кроме того, устанавливать отношения сотрудничества с отдельными 

гражданами, проявившим согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе; 

могут быть применены технические и иные средства; так же создаются предприятия и 

подразделения, которые необходимые для решения оперативно-розыскных задач; можно 

использовать в целях конспирации документы, закриптованную личность (легенду, 

историю личности, происхождения) , а также применять иные разновидности средств и 
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приемы, которые характеризуют содержательную сторону оперативно-розыскной 

деятельности. 

Объектом изучения предмета оперативно-розыскной деятельности могут выступать 

следующие явления и процессы объективной действительности: 

-преступность в виде социального проявления; 

-оперативно-розыскная деятельность как вид общественной практики борьбы с 

организованной преступностью; 

-правовое регулирование ОРД. 

Преступность в качестве сложного социально опасного процесса представляет 

собой не различную совокупность опасных действий, а активный в негативном 

проявлении социальный процесс. Цель его заключается в действия запрещенных законом, 

также общественно опасных   для жизни деяний и их последствий. Искоренить 

организованную преступность практически не представляется возможным. Изучив 

причины и условия возникновения, последствия проявления и способы совершения 

незаконных действий, пути различного формирования общественного поведения 

личности, можно пресекать и даже предотвращать преступные деяния преступлений. Все, 

что для этого нужно, выработать систему мер борьбы с преступностью, направленных на 

предотвращения, предупреждение и раскрытие преступлений и профилактические 

действия. Задачами ОРД, как видно из законодательного определения, является защита от 

преступных посягательств трех основных ценностей: жизни, здоровья, прав и свобод 

личности; собственности, а также обеспечение безопасности общества и государства. 

Таким образом, приоритет в целях законодатель отдает правам и свободам личности. 

Что бы обеспечить защиту личности от преступных посягательств преступников 

как реализация одной из целей ОРД предполагает создание условий, препятствующих 

происхождению любых незаконных действий против жизни и здоровья человека, его прав 

и свобод и обеспечивающих неприкосновенность личности со стороны 

правонарушителей. 

Защита собственности от преступных деяний как цель ОРД предполагает 

обеспечение неприкосновенности любой собственности, а также создание моментов по 

возмещению ущерба, причиненного в результате преступных действий на собственность. 

Важно отметить, что не имеет значения форма собственности: частная, государственная 

поскольку ОРД в одинаковой степени призвана защищать каждую из них. 

Важное значение процедуры представления результатов  ОРД  заключается  в  

передаче  субъекту  уголовно-процессуальной  деятельности  важных для дела  

оперативно-служебных  документов  в  установленном  законодательством  Республики 

Казахстан  и  ведомственным  нормативным    порядке.  Предоставленные в деле  

материалы  после  их тщательной проверки:  определения  достоверности,  относимости  и  

допустимости  для  уголовного  судопроизводства,  могут  и служат  основанием  для  

принятия  решения  о  возбуждении  уголовного  дела,  также документы добытые во 

время ОРМ могут быть  приобщены  к  материалам  уголовного  дела  и  использованы  в  

доказывании  в  соответствии  с  уголовно-процессуальными  нормами. Современное    

законодательство  в  области  применения  и  использования  результатов  ОРД  в  

уголовном  судопроизводстве  требует  множество  качественных  корректировок  и  

дополнений.  Для четкого понимания закона  и  его  применения  необходимо  менять  

процедуры  вхождения  в  уголовный  процесс  результатов  ОРД,  иными словами 

использовать правильно информацию,  которая  получена  при помощи  оперативно-

розыскных  мероприятий.  Необходима наиболее эффективная систематизация уголовно-

процессуального законодательства, устранения спорных вопрос и ситуации. 
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Резюме 

Осы баптың мақсаты қылмыстық сот ісін жүргізудегі жедел-іздестіру 

қызметінің практикалық проблемалары мен нәтижелерін зерделеу болып табылады. Осы 

мәселелерді зерттеу барысында ғалымдардың қылмыстық іс жүргізу саласындағы 

пікірлері қарастырылды. Мақалада сот процесі және сотқа дейінгі тергеу барысында 

жедел-іздестіру қызметінің негізгі мәселелерін қарастыру міндеті қойылған. 

 

Summary 

The purpose of this article is to study the practical problems and results of operational 

investigative activities in criminal proceedings. In the study of these problems, various aspects of 

the problems were considered, as well as the opinions of scientists in the field of criminal 

procedure. The article aims to consider the main problems of operational and investigative 

activities during the trial and pre-trial investigation. 

 

 

 

ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ДӘЛЕЛДЕУ ТҮСІНІГІ, МӘНІ ЖӘНЕ 

МАЗМҰНЫНА БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Бекбенбет Н.Р.,  

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Мақала қылмыстық процестің даулы мәселелерінің біріне - дәлелдемелер ұғымы 

мен мәніне арналған. Бұл мақалада автор қылмыстық іс жүргізу заңнамасын, 

ғалымдардың осы мәселеге қатысты пікірлерін талдайды. Қылмыстық процестегі 

дәлелдемелер тұжырымдамасын заңнамалық тұрғыдан түзету қажеттілігі туралы 

баяндалған. 

Түйін сөздер: дәлелдеме, дәлелдеу, дәлелдеуге жататын мән-жәйлар, дәлелдеу 

құралдары. 

 

Отандық қылмыстық сот ісін жүргізудің дамуы оны әрі қарай демократияландыру, 

Конституцияда кепілдік берілген адам мен азаматтың құқықтары мен еркіндіктерін 

кеңейту беталыстарымен қатар жүреді. Осы себепті қылмыстық сот ісін жүргізудің негізгі 

міндеттерінің бірі тұлғаны заңсыз және негізсіз айыпталудан, сотталудан, құқығы мен 

бостандықтарының шектелуінен қорғау болып табылады. Мемлекеттің ең негізгі 

міндеттерінің бірі қылмыстық қудалауға ұшыраған тұлғалардың құқықтары мен заңды 

мүдделерінің лайықты кепілдіктерін қалыптастыру.  

Қылмыстық істерді жүргізудің негізінде дәлелдеу процессі жатыр. Ол қылмыстық 

сот ісін жүргізудің өзегі десек болады, себебі барлық заңдық маңызы бар шешімдер мен 

іс-әрекеттер осы шешімдерді қабылдауға арналған негізді құрайтын дәлелдерді жинау, 

зерттеу және бағалау арқылы ғана жүзеге асады.  

ҚР ҚПК 121-бабына сәйкес «дәлелдеу істі заңды, негізді және әділ шешу үшін 

маңызы бар жағдайларды анықтау мақсатында дәлелдерді жинау, зерттеу, бағалау және 

пайдаланудан тұрады. Қылмыстық жауапкершілік негіздерінің бар екенін және күдіктінің, 

айыпталушының кінәсін дәлелдеу міндеті айыптаушыға жүктеледі» [1]. 
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Қылмыстық іс бойынша дәлелдеу – бұл тек дәлелдерді талдау, бекіту, зерттеуге 

байланысты дәлелдеу субъектілерінің белгілі бір әрекеттерін ғана емес, сонымен бірге өз 

ішкі сенімі бойынша дәлелдерді бағалау, оларды талдауды да қамтиды.  

Дәлелдеу теориясында көптеген жылдар бойы дәлелдеуге қатысты өткен 

оқиғаларды тану (тікелей және жанама түрде) бойынша қылмыстық істе дәлелдерде 

жинау, тексеру және бағалау арқылы тергеуші, прокурор, сот жүргізетін әрекет деген пікір 

қалыптасқан. Оған қоса, дәлелдеуге кең және ықшам мағынада да түсіндірмелер беріледі: 

кең мағынасында –іс бойынша тергеу жүргізетін субъектілердің танымдық жұмысын іске 

асыру, ықшам мағынасында – ұсынылған тезиске негіздеме беру жұмысы. Тергеуді 

жүргізетін тұлғалар үшін қылмыстық оқиға әрқашан өткен уақытта болады, оны қайта 

жаңғырту, қайтару мүмкін емес тек дәлелдеу арқылы ғана мән жайын анықтауға болады.  

Осылайша, М.С. Строгович былай деп жазды: «Кең мағынасындағы дәлелдеу – бұл 

істі жүргізуші субъектілердің барлық танымдық жұмысы, ол тек бағалауды ғана емес, 

сонымен бірге дәлелдерді жинау мен тексеруді де қамтиды, ықшам мағынасында – бұл 

ұсынылған тезисті негіздеуге бағытталған логикалық жұмыс». Бұл пікірді И.Л. Петрухин 

де қолдады [2]. С.С. Алексеевтің пайымдауынша, «кең мағынасындағы дәлелдеу – бұл 

дәлелдер көмегімен іс жағдайларының ақиқаттығын анықтауға бағытталған 

субъектілердің іс-әрекеті. Бұл жерге ол дәлелдерді жинау, тексеру мен бағалауды да 

жатқызады. Оның пікірінше, «ықшам мағынасында дәлелдеу қандай да бір тұлғаларды 

олардың ақиқаттылығына сендіру, ұсынылған пайымдаулар мен қарсылықтарға негіздеме 

беруді білдіреді» [3]. 

А.М. Лариннің пікірінше, «дәлелдеу – бұл тергеуші, прокурор, сот, сондай-ақ олар 

шақыратын немесе рұқсат еткен басқа да қылмыстық процесс қатысушыларының 

(субъектілерінің) заңмен бекітілген, ерекше формадағы жұмысы, ол заңмен анықталған 

қылмыстық сот ісін жүргізудің міндеттерін жүзеге асыру мақсатында, жасалған (немесе 

болжамды) қылмыс пен оған байланысты ақиқатты тануға қажетті фактілерді зерттеуден 

тұрады» [4. 

М.С. Строгович те осыған ұқсас көзқарас білдіреді: «Дәлелдеу – бұл қылмыстық 

істі ашу, қылмыстың жасалуын (жасалмауын), қандай да бір тұлғаның қылмысты 

жасаудағы кінәсін (кінәсіздігін) және басқа да қылмыс жасаған тұлғаның жауапкершілігін 

анықтайтын, іс үшін маңызы бар жағдайларды дәлелдер көмегімен анықтау» [2, 120-бет.]. 

А.Р. Ратинов дәлелдеудің мәніне қатысты әлдеқайда терең анықтама берген, оның 

пікірінше, «қылмыстық іс бойынша дәлелдеу процессінің мазмұны оқиға туралы 

мәліметтерді алуға көмектесетін ақпарат тасымалдаушыларын табу, аталған деректерді 

жинау, оларды процесстік бекіту, қылмыстық істі ашу мақсатында жағдайларды нақтылау 

үшін тексеру және бағалаудан тұрады» [5]. 

Ф.Н. Фаткуллин дәлелдеудің мәніне ойлау және тәжірибелік тең екі аспектінің 

үйлесімі ретінде қарай отырып, былай деп жазды: «Кеңестік қылмыстық процесстегі 

дәлелдеу – бұл мүмкін болатын тергеу нұсқаларын анықтауға, дәлелдерді жинау, тексеру 

мен бағалауға және сол нұсқалар бойынша олардың шығу көздерін қарастыру, іс бойынша 

сенімді қорытындыларға негіздеме беруден тұратын заңда көрсетілген органдар мен 

тұлғалардың процесстік жұмысы» [6]. 

Осылайша, көптеген ғалымдардың пікірінше, дәлелдеу іс бойынша жағдайларды 

анықтау үшін фактілік деректерді табу, зерттеу және бағалауға бағытталған, істі 

жүргізетін субъектілердің танымдық жұмысы.  

Заң әдебиеттерінде, бір қатар ғалымдардың еңбектерінде «қылмыстық-процесстік 

дәлелдеу» терминін кездестіруге болады. А.А. Эйсманның пікірінше, «соттық дәлелдеу – 

бұл жалпы дәлелдеудің бір түрі ғана, яғни берілген деректерге негіздеме жасауға 

байланысты ақпаратты жеткізудің ерекше бір әдісі» [7]. Осыған ұқсас дәлелдеуге қатысты 

әмбебап түсінікті И.М. Лузгин, Р.Г.Домбровский, В.С. Джатиев, А.А. Давлетов және басқа 

да ғалымдар ұстанады.  
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Дегенмен де теорияда дәлелдеуге қатысты әмбебап түсінік жоқ және жоғарыдағы 

пайымдаумен келісуге болмайды. 

А.М. Карнееваның пікірінше, бұл тұста қарсы көзқарастар да жоқ емес, «процесстік 

дәлелдеуді заңмен қатаң реттелетін жұмыс ретінде бөлек қарастырған жөн, ол дәлелдерді 

табу, алу, тексеру және бағалауды қамтиды, ал логикалық дәлелдеудің негізгі пәні 

абстрактілі түсініктер және ол логика заңдары бойынша өрбиді» [8]. 

Біздің пікірімізше, аталған көзқараспен келісуге болады, себебі автор дәлелдерді 

бағалауды «процесстік дәлелдеуге» қосып отыр.  

Алғашқыда Э.С. Зеликсон, Р.Г. Домбровский, кейіннен А.А. Давлетов   В.С. 

Джатиев уақытша белгісі бойынша таным және дәлелдеу түсініктерін бөлек қарастыруға 

тырысты.  

Процесстік дәлелдеудің мәніне қатысты А.А. Даевлетовтың көзқарасы 

таңқаларлық, ол былай деп жазады: «Қылмыстық-процесстік таным құрылымында 

дәлелдеуді бөлек қарастыру керек. Қылмыстық-процесстік таным жалпы алғанда – бұл 

заңмен қарастырылған тәртіпте жүргізілетін сот ісін жүргізетін органдардың тергеудегі 

қылмыс туралы және басқа да онымен байланысты құбылыстарға қатысты деректер алуға 

бағытталған жұмысы. Қылмыстық-процесстік таным екі бөліктен тұрады: дәлелдерді 

зерттеу және жағдайларды дәлелдеу» [9]. 

Қазақстандық ғалым С.К. Журсимбаевтың пікірінше, «қылмыстық процесстегі 

дәлелдеу бұл істі заңды, негізді және әділ шешу үшін маңызы бар жағдайларды анықтау 

мақсатында дәлелдерді жинау, зерттеу, бағалау мен пайдаланудан тұратын, заңмен 

бекітілген тәртіпте жүзеге асырылатын жауап алушы, тергеуші, прокурор мен соттың іс-

әрекеттері» [10]. 

Қылмыс оқиғасы өткен шақта орын алғанымен де, ол міндетті түрде қоршаған 

ортада «іздер» қалдырады және адамдардың санасында естелік ретінде сақталады. Мұндай 

деректерді куәгерлер беруі мүмкін, құжаттарда, қылмыс қаруы ретінде қолданылған 

заттарда сақталуы мүмкін. Бұл іздер бойынша өткен шақтағы оқиғалар тізбегі қайта 

қалпына келтіріледі, істің мән жайын анықтау үшін қажетті фактілік жағдайлар 

нақтыланады.  

Осылайша, қылмыстық іс жағдайларын тану философияда ретро әңгімелеу немесе 

ретроспективалық тану деп аталады. Ретроспективалық таным – бұл өткен шақтағы 

нысанның толық құрылымын қайта қалпына келтіру және оны аталған заттың қоршаған 

ортамен байланысы негізінде қалған іздері бойынша сипаттау мүмкіндігі.  

Р.Г. Домбровский пікірінше, «тергеушінің фактілік деректерді жинауы ол үшін 

дәлелдеу емес, танымдық процесс, тергеуші өз танымдық жұмысының нәтижелерін 

қорытынды процесстік құжатта баяндаған жағдайда дәлелдеу субъектіне айналады» [11]. 

Аталған қорытындылар қылмыстық істі тергеу барысында тергеуші дәлелдеуді жүзеге 

асырмайды, таным процессін жүргізеді деген түсінік негізінде қалыптасып отыр.  

Біздің пікірімізше, білімді алу және білімнің ақиқаттығына негіздеме беруді бөлек 

қарастыруға болмайды, бұл біртұтас үрдіс және дәлелдеудің басты белгісі. Басқаша 

айтқанда, ықшам мағынадағы дәлелдеу бұл ойға негіздеме беру, яғни танымның ажырамас 

элементі.  

Дәлелдеу – бұл таным формаларының бірі, оның негізгі пәні қылмыс. Қылмыстық-

процесстік дәлелдеу басқа таным түрлерінен өзінің нысаны ретінде өткен шақ пен қазіргі 

уақыттың нақты фактілерін алуымен ерекшеленеді. Екіншіден, дәлелдеу жұмысы қалай 

аяқталғанына қарамастан іс бойынша қорытынды шешім қабылдау қажет, егер, мысалы, 

қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғалар табылмаса, істі кінәні дәлелденбеуіне 

байланысты тоқтату, не болмаса іс жүргізуді уақытша тоқтату, болмаса басқа да бір 

шешім шығарылуы тиіс. Үшіншіден, дәлелдеудің уақыттық шектеулері бар. Осылайша, 

дәлелдеу барысында адамдардың тағдырлары шешіледі, сондықтан да оның субъектілері 

қылмыстық істі тергеу мерзімін созып, пассив позиция ұстана алмайды. Төртіншіден, 

дәлелдеу процессі заңмен реттеле отырып, қажетті процесстік формада өтеді.  
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Қылмыстық-процесстік дәлелдеуде сезімдік таным сезу, қабылдау және түсінік 

қалыптастыру сияқты формаларда көрініс табады. Олар тергеуші дәлелдеуді табу 

мақсатында оқиға орнын тексергенде, заттарды, қылмыс қаруын қарағанда тергеуші 

санасында қалыптасады, ол іске қатысты заттар мен олардың күйін көреді, сезім 

деректерінің негізінде аталған жағдайлар мен фактілердің образын қалыптастырады. 

Оқиғаның куәгерлері қандай да бір оқиғаларды, құбылыстарды тікелей қабылдайды, 

тергеуші мен сот танымы жанама сипатқа ие. Сонымен бірге қылмыстық оқиғада қылмыс 

аяқталғаннан кейін де өзгеріссіз қалыпта қалатын басқа да жағдайлар болуы мүмкін 

(мысалы, қылмыстық қол сұғушылық заты). Міндетті түрде процесстік бекіту арқылы іс 

бойынша дәлел болуы мүмкін қандай да бір заттарды, деректерді табуға бағытталған 

арнайы процесстік іс қимылдар жүргізілген жағдайда ғана тікелей таным жүзеге асуы 

мүмкін.  

Осының негізінде қылмыстық-процесстік дәлелдеуде тікелей таным болуы мүмкін, 

бірақ оның қолданылу аясы шектелген деген қорытындыға келуге болады.  

Эмпирикалық таным деңгейінде зерттелетін нысанның жекелеген тұстары, 

қасиеттері, байланыстары туралы ақпарат жинау, аталған деректерді реттеу, топтау және 

нысанды сипаттау жүзеге асады. Осылайша, тәжірибелік жұмыс барысында ҚР ҚПК 113-

бабында келтірілген жағдайларды және қылмыстық оқиғаны анықтау үшін нысанды 

шынайы жағдайдың бір бөлшегі ретінде тану жүзеге асады. Мысал, қылмыстың түпкі 

ойына келер болса, ол тек адамның сезім мүшелерімен тікелей қабылдауға болатын да, 

болмайтын да құбылыстардың объективті байланыстары арқылы ғана танылуы мүмкін. Іс 

үшін маңызы бар жағдайларды таным субъектілерінің тікелей қабылдауы тергеу және сот 

іс қимылдарының және т.б. хаттамаларының процесстік формасында рәсімделеді.  

А.Р. Ратинов таным мен дәлелдеудің арасындағы өзара байланысқа тоқтала келе, 

«қылмыстық-процесстік дәлелдеу тек танымдық қана емес, сонымен бірге растау сәтін де 

қамтитынын айтқан. Олар «өзі үшін» және «басқалар үшін» тану айырмашылығынан 

келіп шығады» [5, 18-бет]. 

Демек тергеуші дәлелдерді жинау процессін жүзеге асырып және олардың 

нәтижелерін растай отырып, тек өзі ғана танып қоймай, сонымен бірге басқа да дәлелдеу 

адресаттары – прокурор мен сот үшін де танымды жүзеге асырады.  

Осылайша, тергеуші ақыр соңында «өзіндегі ақиқатты» «барлығы үшін ақиқатқа» 

айналдыруға бағытталған, өз қорытындыларының ақиқаттығына прокурор мен сотты 

сендіру үші аталған іс қимылдарды жүзеге асырады.  

Тергеушінің растау жұмысы оның алынған деректерді, ақпараттар мен оларды алу 

жағдайларын тіркеп, бекітуімен байланысты. Оған қоса, тергеуші алынған деректердің 

дұрыс тіркелуін қамтамасыз етіп, мысалы, лауазымды тұлғаның қолын қойғызып және 

мөрімен растап, сондай-ақ тергеу іс қимылы хаттамасын толтырып немесе басқа да 

ақпарат тасымалдау құралдарына – дыбыс жазу, бейне түсірілім және т.б. сақтауы керек.  

Сонымен бірге заң әдебиеттерінде қылмыстық сот ісін жүргізудегі таным 

дәлелдеуден әлдеқайда кең деген пікір жиі кездеседі, себебі дәлелдеу дәлелдерді басқару 

арқылы жүргізіледі, ал таным процесстік емес ақпаратты да қамтиды. Тергеу нұсқасын, 

оны жүргізу тактикасын құрастырып, тергеу іс қимылдарының негіздемесін анықтау үшін 

дәлелдермен бірге жедел іздестіру шараларының да нәтижелері қолданылады. Сонымен 

қатар тергеуші мен соттың бұрынғы тәжірибесі де қолдануы мүмкін. Сондай-ақ дәлелдеу 

тиімділігін арттыру үшін тергеушінің, соттың бұрынғы жұмыс тәжірибесі де қолданылуы 

мүмкін.  

Алайда бұл жерде жалпы таным туралы айтылып тұр, мұндай таным қылмыстық 

процесс аясынан тыс, тіпті егер қылмыстық істі жүргізуге байланысты қолданылды деп 

алғанның өзінде де. Қылмыстық-процесстік таным – ол дәлелдеу, себебі процесстік 

формада, дәлелдерді қолдану арқылы жүргізіледі.  
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Осыған байланысты дәлелдеу процесстік ережелерге сәйкес жүргізілетін уәкілетті 

органның танымдық жұмысын білдіретін ерекше, заңдық, процесстік термин екенін айта 

кеткен жөн.  

Сонымен бірге дәлелдеу субъекті дәлелдердің сенімділігіне негіздеме беріп, өз 

қорытындыларының дұрыстығын растауы керек.  

Мысалы, куәгерден жауап ала отырып, тергеуші оның анкеталық деректерін 

нақтылайды, бұл мәліметтер сенімді дерек көзінен алынғанын білдіреді (тұлға еш жерде 

есепте жоқ және психикалық жағынан сау). Оған қоса, тергеуші жауап алу кезіндегі 

барлық жағдайларды тіркейді (орны, уақыты, ұзақтығы, сұрақтардың сипаты және т.б.), 

бұл дәлелдерді алудың заңдылығын көрсетеді. Тергеуші тергеу іс қимылдарын (тінту, 

тәркілеу, тексеру) жүзеге асыра отырып, хаттамаға куәлердің және мамандардың 

қолдарын қойғызады, бұл іс қимылдың барысы мен нәтижелерінің сенімділігін білдіреді. 

Көріп отырғанымыздай, тергеуші дәлелдер жинай отырып, фактілік деректердің 

жарамдылығын ғана емес, сонымен бірге сенімділігін де жіті тексереді.  

Осылайша, логикалық тұрғыдағы дәлелдеу қорытынды процесстік құжатпен 

аяқталады, бірақ ол ақпаратты алу арқылы, яғни дәлелдерді жинау және тексеру арқылы 

басталады әне жүзеге асады.  

Ю.К. Орлов дәлелдеудің келесідей деңгейлерін атап көрсетеді:  

«Дәлелдеу-тану; дәлелдеу-растау; дәлелдеу-негіздеу» [12]. 

Оның пікірінше, «дәлелдеу-тану – анықталатын фактілер туралы мәліметтер алуға 

бағытталған жұмыс; дәлелдеу-растау, біріншіден, алынған ақпаратты және оны алу 

жағдайларын тіркеу, ал екіншіден аталған тіркеудің дұрыстығын растау (қолмен, мөрмен); 

дәлелдеу-негіздеу келесі мүмкін болатын адресаттарды өздеріне берілетін ақпараттың 

ақиқаттығына сендіруге бағытталған жұмыс» [12, 29-бет]. 

Заң әдебиеттерінде дәлелдеудің үш деңгейін кездеседі:  

Ақпараттық-жинақтық; 

Фактіні синтездеуші; 

Логикалық-аналитикалық.  

Қылмыстық-процесстік дәлелдеудің ақпараттық-жинақтау деңгейі тергеушінің 

жасалған әрекеттің фактілік деректері туралы мәліметтерді жинауы, бекітуі, зерттеуі және 

бағалауын қамтиды. Бұл деңгейде дәлелдеу субъекті жасалған қылмыс жағдайлары 

туралы барынша көп ақпарат жинайды, дәлелдеу пәні болатын жағдайлар туралы алынған 

деректерді пысықтау үшін қажетті тергеу және процесстік іс-қимылдарды жүзеге 

асырады.  

Фактіні синтездеуші қылмыстық-процесстік дәлелдеу деңгейі дәлелдеу 

субъектілері фактілік деректерді талдай отырып, қоғамға қауіпті әрекеттің сипатын 

құрастырады деген сөз. Жекелеген дереккөздерден жиналған ақпаратты зерттеу және 

бағалау барысында ол жалпыланады яғни синтезделеді.  

Логикалық-аналитикалық деңгей фактілік деректерге негізделген алғышарттар, 

пайымдаулар, ой түйіндеріне құрылған қорытынды білімді, логикалық операцияларды 

қолдану арқылы жүзеге асатын дәлелдеу субъектілерінің жұмысы. Мысалы, сотқа дейінгі 

тергеуді бастау үшін қылмыстық-процесстік заң бойынша қылмыс құрамының бар екенін 

растайтын ақпарат жеткілікті болуы керек. Күдікті әрекетін дұрыс жіктеу үшін тұлғаның 

қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын растайтын дәлелдер жеткілікті болуы тиіс.  

Б.Х. Толеубекова «қылмыстық сот ісіндегі дәлелдеу процессінің келесідей негізгі 

белгілерін ерекше атайды:  

 Гносеологиялық дәлелдеу – бұл таным процессінің бір түрі, логикалық жағынан 

бұл нақты бір қылмыстық құқық бұзушылықты тұлғаның жасағаны туралы пайымдаудың 

ақиқаттығына негіздеме беру операциясы; 

 Дәлелдеу мен таным бірдей емес, олар тек (таным) және түр (дәлелдеу) түріндегі 

қатынаста болады; 

 Дәлелдеу процессі құқықтық және гносеологиялық аспектілердің үйлесімі.  
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Құқықтық аспект:  

А) дәлелдеу-тану; 

Б) дәлелдеу-растау; 

В) дәлелдеу-негіздеуден тұрады.  

Гносеологиялық аспект:  

А) ақпараттық дәлелдеуден; 

Б) логикалық дәлелдеуден тұрады; 

 Процесстік дәлелдеу тек тергеу және сот жұмысына қатысты және зерттеушілік, 

танымдық сипатқа ие; 

 Дәлелдеу барысында тергеу мен сот талқылауының пәні туралы ақиқат және 

сенімді ақпарат алынады; 

 Процесстік дәлелдеу ҚР ҚПК нормаларымен нақты реттеледі; 

 Дәлелдеу процессі келесідей іс қимылдар ретінен тұрады (ҚР ҚПК 121-бабы):  

Жинау (ҚР ҚПК 122-бабы); 

Дәлелдерді бекіту (ҚР ҚПК 123-бабы); 

Дәлелдерді зерттеу (ҚР ҚПК 124-бабы); 

Дәлелдерді бағалау (ҚР ҚПК 112-бабы 3-5 бөлімдері).  

Бұл әдебиеттерде дәлелдеу элементтері деп аталады» [13]. 

Жоғарыда айтылғандарды жалпылай отырып, «дәлелдеу» «таным» түсінігінің 

аясына кіреді, таныммен салыстырғанда дәлелдеу тек процесстік формада, тек заңда 

атылған дәлелдеу субъектілері арқылы жүзеге асады, дәлелдеудің «адресаты» бар, яғни 

істің шешімін табу үшін жүзеге асырылады деген қорытындыға келуге болады.  

Сонымен бірге дәлелдеу бұл күрделі танымдық процесс, ол жерде эмоционалдық 

пен рационал ойлау, субъективтілік пен объективтілік, тікелей және жанама аралас 

кездеседі, бұл оның өзара байланысқан элементтерінде көрініс табады. Қымлыстық-

процесстік дәлелдеу элементтері: дәлелдерді жинау, бекіту, зерттеу, бағалау – өзара 

біртұтас ұғымға бірігеді, қылмыстық процесстің барлық кезеңдерінде орын алады, қандай 

да бір процесс кезеңінің міндеттеріне сай процесстік формаларда жүзеге асырылады.  

Дәлелдеу мақсаты ретінде ақиқатты анықтау процесстік-құқықтық табиғатқа ие. 

Алайда біздің республикамыздың ҚПК ақиқатқа арналған арнайы норма 

қарастырылмаған, бірақ басқа бірқатар елдердің ҚПК нормаларында ақиқат санаты бар.  

ҚР ҚПК 24-бабына сәйкес «сот, тергеуші, прокурор, жауап алушы істі дұрыс шешу 

үшін қажетті жағдайларды жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін заңмен 

қарастырылған барлық шараларды қолдануы тиіс» [1]. 

ҚР ҚПК жаңа редакциясын ескере отырып, қылмыстық сот ісін жүргізудің мақсаты 

объективті ақиқатты, яғни өткен шақта орын алған шынайы жағдайды анықтау емес, 

процесстік ақиқатты табу екенін айта кеткен жөн, демек сот сенімді, жарамды және 

жеткілікті деп тапқан, тексерілген және бағаланған деректердің негізіндегі шешімді табу.  

Біздің пікірімізше, қылмыстық-процесстік дәлелдеудің мақсаты материалдық және 

процесстік ақиқатты сәйкестендіру болуы тиіс. Маңызды себептерге байланысты 

материалдық ақиқатты анықтау мүмкін болмаған жағдайда, сонымен бірге заңмен 

қарастырылған барлық шаралар таусылса, онда сенімді жағдайларға, анықталған, 

бағаланған қайшылықтарға негізделген процесстік ақиқатқа қол жеткізу керек.  

 Осыған байланысты дәлелдеудің қылмыстық сот ісін жүргізудің барлық 

кезеңдерінде, қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабарламаны қараған сәттен бастап 

кездесетінін ескерсек, онда дәлелдеу қылмыстық-процесстік жұмыстың бір түрі деген 

қорытындыға келу де заңды.  

Осылайша дәлелдеу түсінігіне келесідей анықтама беруге болады. Дәлелдеу – бұл 

тікелей және жанама танымдық-растау, қылмыстық істі заңды, негізделген және әділ 

қарау, шешу үшін маңызы бар жағдайларды анықтау мақсатында, дәлелдерді жинау, 

бекіту, зерттеу және бағалау бойынша қылмыстық-процесстік заңда көрсетілген 

қылмыстық сот ісін жүргізу субъектілерінің жұмысы.  
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Дәлелдеу процессі үш аспектіні қамтиды:  

 Дәлелдеу-тану (анықталатын фактілер туралы ақпарат алу); 

 Дәлелдеу-растау (ақпаратты және оны алу жағдайларын тіркеу; аталған 

тіркеудің дұрыстығын растау); 

 Дәлелдеу-негіздеу (кейінгі алушыларды оларға берілетін ақпараттың ақиқат 

екеніне сендіруге бағытталған жұмыстар).  
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Резюме 

Статья посвящена одной из наиболее дискуссионных вопросов уголовного 

судопроизводства — понятии и сущности доказательств. В данной статье автором 

проведён анализ уголовно-процессуального законодательства, мнения учёных по данному 

вопросу. Делается вывод о необходимости законодательной корректировки понятия 

доказательств в уголовном судопроизводстве. 

 

Summary 

The article is devoted to one of the most discussion points of criminal proceedings – the 

concept and the essence of evidence. In this article the author analyzes criminal procedural law, 

academic opinions on this issue. The author concludes that there is a need for legislative 

adjustment of the concept of evidence in criminal proceedings. 

 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2020 ж. 

 

55 

 

ДӘЛЕЛДЕУ БАРЫСЫНДА АУДИО ЖӘНЕ БЕЙНЕЖАЗБА НӘТИЖЕЛЕРІН 

ҚОЛДАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Джаппаров Р.О., 

Қайнар академиясы 2-курс магистранты 

 

Мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық процесінде дәлелдемелер 

ретінде аудио және бейнежазба материалдарын пайдалану проблемасының жекелеген 

аспектілері талданған. Автор аудио және видео материалдарының жарамдылығын, 

қатыстылығы мен дұрыстығын қамтамасыз етуге бағытталған ұсыныстарды 

тұжырымдайды. 

Түйін сөздер: дәлелдеме, дәлелдеу, аудио және бейнежазба, тергеу әрекеті, 

анықтаушы, тергеуші. 

 

Тергеу іс-қимылдары нәтижелерін тіркеудің ең тиімді құралдарының бірі бола 

отырып, аудио- және бейнежазбалар тек қылмыстарды тергеу кезінде дәлелдерді бекітуде 

ғана емес, сонымен бірге көп жағдайда оларды дәлелдеу міндеттерін орындауда шешуші 

рөл атқарады. Басқаша айтқанда, біз қарастырып отырған техникалық құралдарды тиімді 

қолданған жағдайда, олар тек дәлелдерді тіркеп қана қоймай, жалпы дәлелдеу процессін 

аса жоғары деңгейде жүзеге асыруға көмектеседі. Осыған қатысты Ю.А. Горинова мен 

И.П. Ефимованың келесідей тұжырымдамасымен келіспеске болмас: «Тергеу барысында 

аудио- және бейнежазбаларды қолдану тәжірибесі көрсеткендей, фонограммалар мен 

бейнефильмдерді пайдаланудың маңызы тек сөзбен сипаттаудың дұрыстығын 

қадағалаумен ғана шектеліп қалмайды. Олар шынайы жағдайды хаттамадан әлдеқайда кең 

көлемде көрсетеді» [1]. Осылайша істі жан-жақты, толық және объективті зерттеуге 

қатысты мақсаттарға сәтті қол жеткізуге болады.  

Біз сауалнама алған Алматы қаласының Медеу ауданының ІІО анықтаушылар  

(79%) бірқатар нақты мысалдар келтіре отырып, тергеу мен әділ сотқа қарсы іс қимыл 

мақсатындағы жауаптардың өзгеру фактілерінің алдын алу,  қылмыстық істердегі дәлелдік 

базаның тұрақтылығын қамтамасыз етуде аудио- және бейнежазба аса маңызды рөл 

атқаратынын айтып өтті. Алайда, қылмыстарды тергеу кезінде аудио- және 

бейнежазбаларды қолданудың айқын артықшылықтарына қарамастан, тәжірибе жүзінде 

бұл құралдар әлі де лайықты орнын таппай және бар әлеуетін ашатын деңгейде 

қолданылып жүрген жоқ.  

Бұрын, өткен ғасырдың 90-жылдарында, аудио- және бейнежазбаларға қатысты 

мұндай жағдайды тергеуші қолында сәйкес техниканың болмауымен түсіндірсек, қазіргі 

уақытта бұл жұмысқа ең алдымен құқықтық, ұйымдастырушылық және кәсіби-кадрлық 

себептері кедергі болып отыр.  Тергеушілер мен анықтаушылардан алынған сауалнама 

нәтижелеріне сүйенсек, қазіргі уақытта да қажетті техника жетіспеушілігі әлі де жойыла 

қойған жоқ (қатысушылардың 18%).  

Құқықтық тұрғыдан алғанда тергеу тәжірибесіне аудио- және бейнежазбаларды 

кіргізуге оның нәтижелерінің дәлелдік маңызына қатысты мәселелердің айқын болмауы 

да кері әсерін тигізіп отыр, бұл жағдайды ҚР ҚПК 111-бабынан байқауға болады. Бұл 

бапта, біздің пікірімізше, дәлелдердің («... негіз болатын кез-келген деректер...» 1-бөлім) 

және дәлел көздерінің («жауаптар ... қорытынды ... заттай дәлелдер... хаттамалар... басқа 

да құжаттар» (2-бөлім) ара жігі ажыратылмаған[2].  

Қалай болғанда да, бұл жерде дәлел деген не, оның көзі, тасымалдаушысы және 

тіркеу әдісі деген не деген аса маңызды сұраққа бір мәнді жауап берілмеген. Бұл 

түсініктерді әлдеқайда нақтырақ зерттеу қарастырылып отырған мәселені шешуге және 

жүйелеуге септігін тигізер еді. Нақтырақ айтқанда, әртүрлі сипатта қылмыстық оқиғамен 

байланысы бар күдікті (айыпталушы), куәгерлер, жәбірленуші, құжаттар мен басқа да 

нысандар «деректердің» - дәлелдік ақпараттың  тасымалдаушысы және қайнар көзі, ал 
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«жауаптар», «қорытындылар», «хаттамалар», оның ішінде бейнежазба оны тіркеу және 

өткізу формасы екені анық. Сонымен бірге тіркеудің негізгі және қосымша формаларын 

да бар екенін да жоққа шығара алмаймыз, бірақ бұл тіркелген «деректердің» дәлелдік 

маңызына емес, техника тұрғысынан ғана ажыратылуы керек.  

Аудио- және бейнежазбаларды тергеу іс қимылдарын жүргізу кезінде қолданудың 

негіздері ҚР ҚПК 126-бабында көрсетілген. Алайда күдіктінің (айыпталушының) 

қатысуымен жүргізілетін тергеу іс қимылын аудио- және бейнежазбаға түсіру кезінде 

оның келісімі қажет болады. Тәжірибе жүзінде күдікті (айыпталушы), әдетте, кем дегенде 

бірінші жауап алу кезінде  өз кінәсін жоққа шығаратындықтан (біздің деректер бойынша 

қылмыстық істердің 92%), тергеушілер аудио- және бейнежазба құралдарын пайдаланбай, 

олардың жауаптарын жазбаша тіркеумен ғана шектеледі. Осылайша, әрі қарай аудио- 

және бейнежазбаға түсірілгенді және жауап алушының айқын өтірігін, жинақталған 

дәлелдер көмегімен ақиқатты анықтау мақсатында тергеуге көмектесу ниетінің болмауын 

айқын көрсету мүмкіндігі жоғалады. Әрі қарай мұндай аудио- және бейнежазба көп 

жағдайда басқа дәлелдерден кем емес  деңгейде күдіктіні (айыпталушыны) шынайы 

жауаптар беруге мәжбүрлейді.  

Жоғарыда айтылып кеткендей, аудио- және бейнежазбаны жауап алу кезінде 

тергеушінің де, анықтаушы тұлғаның да бастамасы бойынша қолдануға болады (ҚР ҚПК 

213-бабы). Бұл қағида, жалпы алғанда, басқа да тергеу іс қимылдары кезінде қолданылуы 

мүмкін. Алайда, аудио және бейнежазбаны қолданудың ұйымдастырушылық және 

тактикалық ерекшеліктерін ескере отырып, біздің пікірімізше, оларды жүргізу кезінде 

өтініш білдіру құқығын мамандарға, аудармашыларға және қорғаушыларға да беру керек 

деп ойлаймыз. Тәжірибе жүзінде сотта талқылау кезінде аталған тұлғалардың алдын ала 

тергеу жүргізу кезінде, оның ішінде жекелеген іс қимылдар барысында жасаған 

жұмысының нәтижелері басты назарға алынатын жағдайлар аз емес.  

Жалпы алғанда аудио- және бейнежазбаларды пайдаланудың қолданыстағы тәртібі 

де, оның нәтижелерін іске жарату да тым күрделеніп кеткен. Бұл жерде тек дәлелдік 

ақпаратты алу мен тіреуде қолданылатын техникалық құралдарға ғана емес, сонымен 

бірге олардың қолданылуын қамтамасыз ететін тергеушілер мен жедел бөлім 

қызметкерлеріне де айқын сенімсіздікті байқауға болады. Бірінші жағдайды әлеуметтік-

құқықтық мәселелерді түсінудегі және оларды заманауи ғылыми-техникалық прогресс 

жетістіктерінің негізінде шешу мүмкіндіктерін көрудегі гуманитарлық және «техникалық» 

ойлайтын адамдар арасындағы айырмашылықпен, сәйкес шетелдік тәжірибені қабылдай 

алмаумен түсіндіруге болады. Екіншісі құқық қорғау органдары құқықтың емес, 

идеологиялық догмалар мен саяси ұстанымдар аясында әрекет еткен уақыттан қалған 

тарихи мұраның салдары; оған қоса біздің елімізде жаңадан қалыптасып келе жатқан 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарға тән қылмыстық-құқықтық саясаттың әсері, 2014 

жылғы ҚР ҚПК осы лепті байқауға болады. Ол жерде қылмыстық процессте техникалық 

құралдарды пайдаланудың аса маңызды мәселелерін шешуге қажетті шағын шаралар 

көрсетілген. Мысалы, заң шығарушы барлық тергеу іс қимылдарын жүргізу кезінде 

мұндай құралдарды қолдану мүмкіндігін мойындайды, яғни ол қылмыстарды ашу мен 

тергеу процессін қамтиды, бірақ сонымен бірге ол мүмкіндіктерді аталған мақсаттарға 

пайдалану мен қылмыстық істе алынған нәтижелерді құжат жүзінде рәсімдеудің жалпы 

тәртібін көрсетпейді. Осы мәселеге қатысты ҚР ҚПК кейбір тергеу іс қимылдарына 

арналған жекелеген баптарындағы үзік-үзік қағидалар бұл мәселені жүйелі 

қарастырмайды.  

Маман жауабы мен қорытындысының дәлелдік маңызын заң жүзінде мойындауда 

да осыған ұқсас бұрмалаулар байқалады. Сонымен бірге бірқатар мәселелерге байланысты 

айқын қайшылыққа толы тұстар кездеседі: заңда мұндай зерттеулерді тағайындау мен 

жүргізу тәртібі жазылмаған; маманның жалған қорытынды бергені үшін арқалайтын 

жауапкершілігі анық емес; сотқа әдетте адвокат алдын ала тергеу аяқталғаннан кейін 

беретін маман қорытындысы дәлел деп танылады, ал қылмыстық істі бастау кезеңінде 
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және оны тергеу барысында жасалмаған зерттеу нәтижелері бойынша маман 

қорытындысында мұндай статус жоқ. Жоғарыда келтірілген және соған ұқсас мәселелерге 

назар аудара отырып, ғалымдар қылмыстық процесстегі тараптардың құқықтары мен 

міндеттерін теңестіру жайлы сөз қозғап жүр, бұл жарыспалық жағдайында айтарлықтай 

жағымсыз салдарға алып келуі әбден мүмкін.  

Аудио- және бейнежазбалардың дәлелдік маңызына объективті баға беру үшін тек 

нәтижені ғана емес, сонымен қатар оған жету жолын да ескеру керек, бұл оларды 

дәлелдеу барысында қолдану сипатын да айқындайды. ҚР ҚПК тергеу іс қимылдарын 

жүргізу кезінде қандай техникалық құралдар, қандай жағдайларда, қандай нысандарға 

қатысты қолданылғанын және қандай нәтижелер алынған көрсету талабы да осы 

себептерге байланысты. ҚР ҚПК жоғарыда аталған бабының осы бөліміндегі тергеу іс 

қимылдарына қатысушыларды техникалық құралдардың қолданылғаны жайлы ескерту 

талабы да көрсетілген мақсатқа бағытталған.  

Бұл жағдайда ескерту шартты түрдегі қарапайым хабарлама жасау түрінде 

болмайтынын ескерген жөн. Ол ең алдымен тергеу іс қимылына қатысушылардың 

келісімін алу үшін жасалады, бұл хаттамада көрсетіледі, мұндай жазба техникалық 

құралдар, әсіресе тек сәйкес тұлғалардың әрекеттері ғана емес, олардың нәтижелері де 

тіркелетін аудио- және бейнежазбалар қолданылатын барлық тергеу іс қимылдарының 

хаттамаларында болуы керек.  

Сонымен бірге тергеу іс қимылдарына ортақ талаптың ҚР ҚПК тек кейбір тергеу іс 

қимылдарға қатысты қайталана жазылғанын түсіну қиын, мысалы, 224-баптың 3-бөлімі 

(куәландыру), 212-бап, 213-бап (жауап алу және жауап алу хаттамасы) және т.б.  

Көптеген тергеу іс қимылдары бұл тұрғыдан алғанда заң шығарушының назарына 

ілікпей қалды деген сөз. Жалпы алғанда аталған тергеу іс қимылдарына арналған баптарда 

да мұндай ұйғарымдар енгізу қажеттілігі болған жоқ, бірақ қосқаннан кейін, техникалық 

құралдарға қатысты қағидалар әлдеқайда ықшам, жүйелі және ретті түрде ҚР ҚПК 197 

және 199-бабында да келтірілуі тиіс еді. Біздің пікірімізше, ең ұтымдысы мұндай 

қағидаларды келесідей сипаттағы жеке бап түрінде көрсету болар еді:  

«Тергеу іс қимылдарын жүргізу кезінде техникалық құралдарды қолдану тәртібі.  

4.1. Тергеу және басқа да процесстік іс қимылдарды жүргізу кезінде қылмыс іздері 

мен заттай дәлелдерді табу, тіркеу және алуға арналған техникалық құралдар қолданылуы 

мүмкін.  

4.2. Тергеу іс қимылдарын жүргізу кезінде техникалық құралдарды қолдану үшін 

олар келесідей талаптарға сай болуы тиіс:  

1) ғылыми негізділігі; 

2) тергеу іс қимылы қатысушыларына және қоршаған ортаға қауіпсіздігі; 

3) этикалық дұрыстығы, яғни адамды қорлауға немесе оның ар-намысына тиюге 

жол бермеуі тиіс.  

4) құқық бұзбайтындай болуы; 

5) тиімділігі.  

4.3. Техникалық құралдарды қолдану тергеушінің немесе тергеу іс қимылы 

қатысушының өтініші бойынша жүзеге асырылады. Тергеуші техникалық құралдарды 

қолдануға көмек көрсету үшін маман көмегіне жүгінуге құқылы.  

4.4. Жауап алу, көзбе-көз кездестіру, тану үшін көрсету және куәландыру кезінде 

аудио- және бейнежазбаны қатысы бар тұлғалардың рұқсатымен ғана қолдануға рұқсат 

етіледі. Мұндай техникалық құралдарды қолдану нәтижелері тергеу іс қимылының 

барлық қатысушыларына көрсетіледі, дискет, флешкарта және т.б. түрінде пакетке 

салынады, мөр басылады, тергеу іс қимылына қатысушылардың хаттамаға қойған 

қолдары арқылы расталады және қылмыстық істе сақталады.  

4.5.  Тергеу іс қимылын жүргізу кезінде қолданылатын техникалық құралдар, 

оларды пайдалану шарттары мен тәртібі, олар қолдану арқылы жазылған нысандар мен 

алынған нәтижелер хаттамада сипатталады.»  
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Біздің пікірімізше, осындай бапты ҚР ҚПК тергеу іс қимылы хаттамасының 

мазмұнына арналған 199-бабынан кейін орналастыру керек.  

Сонымен бірге аудио- және бейнежазбаның тергеу іс қимылы хаттамасымен 

үйлесімі мәселесі де айрықша маңызға ие болады. Қазіргі уақытта жалпы тергеу іс 

қимылдары жүйесіне қатысты ҚР ҚПК бұл мәселе шешімін таппаған. Көп жағдайда 

анықтаушылар мен тергеушілер (сауалнама алған адамдардың 53%) ҚР ҚПК 213-бабының 

2-бөліміндегі ұйғарымға кеңінен түсіндірме бере отырып, вербалды дәлелдік ақпарат 

алуға бағытталған тергеу іс қимылы кезінде қандай жағдайда болсын жауаптар 

«мүмкіндігінше сөзбе-сөз» жазылуы тиіс деп санайды. Алайда біз жауап берген 

қызметкерлердің мұндай позициясынан өткен шақтың лебін, үйреністі жұмысқа 

ұмтылысын, тиімді болмаса да, соны қарапайым қалпында сақтап қалуға деген ниетті 

байқадық.  

Аудио- және бейнежазбаларды қолдану нәтижелерінің құқықтық статусы, олардың 

жауаптарды тіркеудің хаттамалық формасымен үйлесімі және дәлелдік маңызы туралы 

мәселені қарастыра отырып, тек сәйкес техникалық құралдардың ғылыми тұрғыдан 

тиімділігін ғана емес, сонымен бірге қылмыстық сот ісін жүргізудегі жалпы даму 

беталыстарын, оған заманауи ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерінің әсерін ескеру 

керек. Осы тұрғыда И.Е. Быховский отыз жыл бұрын «техникалық құралдарды қолдану 

тергеушінің жұмысын жеңілдетпейді, күрделендіреді» деген пікірі және оларды қолдану 

кезінде хаттамалық тіркеу формасын алып тастау ұсынысы еске түседі [3]. Бұл пікірді 

қолдаған басқа да ғалымдар болды, техникалық құралдарды қолдану нәтижелерінде дәлел 

белгілері бар, себебі заңмен бекітілген әдіс арқылы (тергеу іс қимылын жүргізу 

нәтижесінде) алынған, қажетті процесстік формада рәсімделген және іске қатысты 

ақпараты тасымалдайды. Оған қоса бұл ақпарат хаттамада көрсетілгенмен салыстырғанда 

әлдеқайда мазмұны кең және объективті. Сондықтан да мұндай құралдарды қолдану 

арқылы алынған материалдар дәлел көздері жүйесінде дербес орынға ие болуға әбден 

лайықты.  

Қазіргі таңдағы ақпаратты тіркеудің жедел әдістері (бейнежазба, дыбыс жазу, 

сандық аппаратура арқылы фотосуретке түсіру) тергеу іс қимылы кезінде анықталған 

фактілік деректерді жұмыс аяқтала салысымен тіркеп, бекітуге мүмкіндік береді. Бұл 

тікелей ақпаратты тасымалдаушыларды пайдаланып (дискет, флешкарт, фотосуреттер 

және т.б.), растау шараларын жүргізуге, қатысушыларды жазылған ақпаратпен 

таныстыруға, олардың қолын алуға, нысанды алуға және мөр қоюға жағдай жасайды. Сол 

материалдарды зерттей отырып, сот тергеу іс қимылын жүргізу процессін де, оның 

нәтижесін де нақты қарап, тексеріп және бағалай алады.  

Сондықтан аудио және бейнежазба көмегімен жазылған деректерді жіті түрде 

қолмен қағазға көшірудің еш қажеті жоқ. Ақпараттың толық жазылуы және сенімділігі 

тұрғысынан мұндай көшіру жағдайды жақсартпайды, бірақ тергеушінің әлдеқайда 

тиімдірек жұмсауына болатын алтын уақытын шығындайды. Біздің пікірімізше, бұл 

жалпы алдын ала тергеу процессін жеңілдетудің ықтимал жолдарының бірі (сапаға еш 

зияны тимейді).  

Шын мәнінде, егер жауаптар аудио- және бейнежазбада «сөзбе-сөз» жазылса, 

әлдеқайда көрнекі түрде, эмоционалдық-психологиялық ерекшеліктерімен сақталса, 

мұндай артықшылықтары жоқ хаттамаға оны қайта көшіре жазудың қажеті жоқ.  

Біздің пікірімізше, аудио және бейнежазба хаттаманы толықтырып қана қоймай, 

оның мүмкіндіктерін тергеушілер мен жауап алушылар біртіндеп игере келе, мазмұны 

тұрғысынан біртіндеп хаттаманы ығыстырып шығаруы әбден мүмкін. Хаттама өзгеріссіз 

қалады, бірақ белгілі бір мәліметтерді алу, оларды аудио және бейнежазба, сол 

жазбалардағы дәлелдеу процессі үшін аса маңызды фактілерді, яғни тергеу іс қимылы 

нәтижелерін үзінді баяндау фактін процесстік бекіту формасы ретінде ғана.  

Соңғысы, біріншіден, жауап беруші тұлғаның жауаптарындағы дәлелдеу процессі 

үшін маңызды мәліметтердің бар-жоғына көз жеткізу үшін, екіншіден дәлелдеу 
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нәтижелері бағытталатын және ол процессті қадағалайтын (сот, прокурор, тергеу 

бөлімінің және жауап алу органының басшылары) тұлғаларға артық ауыртпалық түсірмеу 

үшін керек.  

Аудио- және бейнежазбаға жауаптарды жазу кезінде тергеудегі іске тікелей қатысы 

жоқ ақпарат та алынуы мүмкін екенін ескерген жөн. Механикалық жолмен оны алып 

тастай алмайсың (аудио- және бейнежазбаға монтаж жасауға болмайды), мұндай 

мәліметпен қатар жауап беруші тұлғаның жауаптарындағы дәлелдеу үшін маңызы бар 

ақпарат та сақталады.  

«Ақпараттық шуыл» пайда болады. Тергеу іс қимылы нәтижелерін тіркеудің 

хаттамалық формасы да дәл соның әсерін барынша азайтуға бағытталған. Мұндай 

жағдайда, мысалы, сотқа хаттамамен танысып шығып, тек ол жерде берілген фактілердің 

шынайылығы мен дәлдігіне қатысты күдік туындаса, соған қатысты қайшылықты жағдай 

анықталса, жалпы немесе жекелеген фрагменттері бойынша аудио және бейнежазбаны 

зерттеуге жүгінуі мүмкін.  
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Резюме 

В статье проанализированы отдельные аспекты проблемы использования 

материалов аудио и видеозаписи в качестве доказательств в уголовном процессе 

Республики Казахстан. Автор формулируют рекомендации, направленные на обеспечение 

допустимости, относимости и достоверности материалов аудио и видеозаписи.  

 

Summary 

The article analyzes some aspects of the problem of using audio and video materials as 

evidence in the criminal process of the Russian Federation. The author for- mulates separate 

recommendations aimed at ensuring the admissibility, relevance and reliability of audio and 

video materials. 

 

 

 

ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ 

 

Мамытбаева В., 

«Қайнар» академиясының оқытушысы,  

құқықтану магистрі 

 

Мақалада еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік 

басқару туралы қарастырылады. Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару республикада 

ұлттык саясаттың қағидаттарын жүзеге асыруы, осы салада заңдар және басқа да 

нормативтік актілер әзірлеу, сондай-ақ өндіріс құрал-жабдыктарына, еңбек 

технологиясы мен оны ұйымдастыруға, еңбекті қорғау женіндегі заңдар мен баска да 

нормативтік актілердің сақталуына ммлекеттік қадағалауды ұйымдастыру мен 

жүзеге асыруға қойылатын талаптарды іске асыру болып табылады.  
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Түйін сөздер: еңбек құқығы, еңбек қауіпсіздігі, еңбекті қорғау, мемлекеттік 

басқару, еңбек заңдары.  

 

Еңбек заңдарында еңбекті қорғауды мемлекеттік басқарудың негізгі қызметтері 

айқындалған:Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясат: 1) 

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының 

жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды есепке алудың бірыңғай тәртібін 

белгілеуге; 7) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының сақталуын мемлекеттік қадағалау мен бақылауға; 8) еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында қызметкерлердің құқықтары мен заңды 

мүдделерінің сақталуына қоғамдық нормативтік құқықтық актілерін әзірлеуге және 

қабылдауға; 2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік, салалық 

(секторлық) және өңірлік бағдарламаларды әзірлеуге; 3) еңбек жағдайларын, оның 

қауіпсіздігі мен қорғалуын әзірлеу және жақсарту, қауіпсіз техникалар мен 

технологияларды әзірлеу және енгізу, еңбекті қорғау, қызметкерлердің жеке және 

ұжымдық қорғану құралдарын өндіру жөніндегі қызметті экономикалық ынталандыру 

жүйелерін құруға және іске асыруға; 4) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында 

мониторингті жүзеге асыруға; 5) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау проблемалары 

бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуге; 6) өндірістегі бақылауды жүзеге асыру тәртібін 

нормативті түрде бекітуге; 9) өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік 

аурулардан зардап шеккен қызметкерлердің, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің 

заңды мүдделерін қорғауға; 10) ауыр жұмыс және өндіріс пен еңбекті ұйымдастырудың 

қазіргі заманғы техникалық деңгейінде жойылмайтын зиянды (ерекше зиянды), қауіпті 

еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін еңбекақы төлеу шарттарын белгілеуге; 11) еңбек 

жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау жөніндегі отандық және шетелдік озық жұмыс 

тәжірибесін таратуға; 12) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды 

даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға; 13) өндірістік жарақат алу, кәсіпік ауру 

туралы мемлекеттік статистикалық есептілікті ұйымдастыруға; 14) еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау саласындағы біртұтас ақпараттық жүйенің жұмыс істеуін қамтамасыз 

етуге; 15) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы халықаралық 

ынтымақтастыққа бағытталған. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы 

мемлекеттік басқаруды, бақылау мен қадағалауды Қазақстан Республикасының Үкіметі, 

еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган және өзге де уәкілетті мемлекеттік органдар 

өз құзыретіне сәйкес жүзеге асырады [1]. 

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар: 

1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптар Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді және қызметкерлердің 

еңбек қызметі процесі кезінде олардың өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған 

ережелерді, рәсімдер мен өлшемдерді қамтуға тиіс. 

2. Жұмыс берушілер мен қызметкерлер Қазақстан Республикасының аумағында өз 

қызметін жүзеге асыру кезінде еңбек қауіпсіздігі қорғау министрлігі табылады.Әр 

кәсіпорында олардың ұйымдық-құқықтық нысаны мен меншік түріне қарамастан еңбекті 

қорғау жөніндегі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды орындауға міндетті. Еңбек 

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган мен оның аумақтық бөлімшелері жұмыс 

орындарындағы еңбек жағдайларын кешенді бағалау, өндірістік жарақаттануды азайту 

және өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу мақсатында еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау саласында мониторинг пен тәуекелдерді бағалауды 

ұйымдастырады.Қазақстан Республикасының Үкіметі және баска мемлекеттік басқару 

органдары еңбекті қорғау саласындағы ұлттық саясатты қалыптастырады және оның іске 

асырылуын қамтамасыз етеді, еңбекті қорғау мен еңбек жағдайын жақсартудың 

мемлекеттік бағдарламасын бекітелі, министрліктер мсн мемлекеттік басқарудың 

басқа да орталық органдарының салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайын жасау 
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жөніндегі қызметтерін белгілейді, еңбекті қорғау шығындарын қаржыландыру тәртібін 

айқындайды. Арнайы екілетті орган болып Қазақстан Республикасының Еңбек және 

халықты әлеуметтік қызметтер құрылады. Еңбекті қорғау жөніндегі қызметтер өз 

жұмысын тиісті органдармен келісім бойынша еңбекті қорғаудың мемлекеттік 

органы бекіткен үлгі ережеге сәйкес жүргізеді. Еңбекті қорғау қызметі өзінін мәртебесі 

жанынан негізгі өндірістік қызметтермен теңеседі және кәсіпорын басшысына (иесіне) 

бағынады. Бұл қызметтер кәсіпорындар жаңадан құратын ассоциацияларда, 

корпорацияларда, концерндерде және басқа да бірлестіктерде құрылуға тиіс [2]. 

Еңбекті қорғау қызметінің мамандары құрылымдық бөлімшелердің басшыларына 

анықталған тәртіп бұзушылықты жою туралы міндетті түрде орындалатын бұйрықтар 

беруге және кәсіпорындардың басшыларына еңбекті қорғау туралы заңды бұзған 

адамдарды жауапқа тарту туралы ұсыныс емгізуге міндетті. Қызметкерлердің денсаулығы 

мен өміріне тікелей қауіп төнген жағдайларда еңбекті қорғау қызметтерінін мамандары 

жұмыста анықталған тәртіп бұзушылық жойылғанға дейін тоқтата тұруға қақылы.Еңбекті 

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

заңдардың оның ішінде еңбекті қорғауды еңбек жөніндегі уәкілетті органның мемлекеттік 

еңбек инспекторлары жүзеге асырады. Еңбек жағдайларының сақталуын бақылауды жүзеге 

асыратын еңбек инспекторларының құзыретіне мыналар енеді. Мемлекеттік еңбек 

инспекторлары: 

1) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын бақылауды жүзеге 

асыруға; 2) Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының орындалуын тексеруді уақтылы 

және сапалы жүргізуге; 3) анықталған еңбек заңнамасын бұзушылықтарды жою жөніндегі 

шараларды қабылдау мақсатында осындай бұзушылықтар туралы жұмыс берушілерді 

(олардың өкілдерін) хабардар етуге, кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту жөнінде ұсынулар 

енгізуге; 4) Қазақстан қорытуды жүзеге асыруға, Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасы бұзылуының алдын алу жөніндегі жұмысты күшейтуге бағытталған іс-

шараларды әзірлеу мен қабылдауға қатысуға; 8) мемлекеттік құпияны, еңбек міндеттерін 

орындауға байланысты өзіне мәлім болған қызметтік, коммерциялық немесе заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жария Республикасының еңбек 

заңнамасын қолдану мәселелері бойынша қызметкерлер мен жұмыс берушілердің 

өтініштерін уақтылы қарауға; 5) еңбек заңнамасының бұзылуына әкеп соғатын себептер 

мен мән-жайларды анықтауға, оларды жою және бұзылған еңбек құқықтарын қалпына 

келтіру жөнінде ұсынымдар беруге; 6) өндірістегі жазатайым оқиғаларды және кәсіптік 

ауруларды тергеп-тексеруге қатысуға; 7) еңбек заңнамасының бұзылу себептерін 

жинауды, талдауды, етпеуге; 9) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын қолдану 

мәселелері бойынша түсіндіру жұмысын жүргізуге; еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

саласындағы бақылауды жүзеге асыру кезінде азаматтармен және қызметкерлердің 

өкілдерімен өзара іс-қимыл жасасуға міндетті (ҚР ЕК 194 б) [3]. 

Бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік еңбек инспекторлары ұйымдарда еңбек 

туралы заңдардың сақталуын бакылауды жүзеге асыру үшін еңбек жағдайларының 

сақталуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында тексеру жүргізу туралы белгіленген 

тәртіппен ресімделген қаулыны көрсеткен жағдайда ұйымдарға баруға; Қазақстан 

Республикасы еңбек заңнамасының сақталуын мемлекеттік жекелеген өндірістердің, 

цехтардың, учаскелердің, жұмыс орындарының қызметі және жабдықтардың, тетіктердің 

пайдаланылуы еңбек қауіпсіздігі бақылауды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік еңбек 

инспекторларының:- еңбек заңнамасының сақталуына тексеру жүргізу мақсатында 

ұйымдар мен кәсіпорындарда кедергісіз болуға; - жұмыс берушілерден өздеріне 

жүктелген функцияларды орындауға қажетті құжаттарды, түсініктемелерді, ақпаратты 

сұратуға және алуға; - жұмыс берушілер орындауға міндетті нұсқамалр, қорытындылар 

беруге, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар мен қаулылар 

толтыруға, әкімшілік жазалар қолдануға; - өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша 

түсініктемелер беруге; - ұйымдардың, және еңбекті қорғау туралы нормативтік құқықтық 
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актілердің талаптарына сай келмейтіні анықталған жағдайда, оларды үш күннен аспайтын 

мерзімге, көрсетілген мерзім ішінде міндетті түрде сотқа талап-арыз бере отырып, тоқтата 

тұруға (тыйым салуға);  

- жұмыс орындарында белгіленген талаптарға сай келмейтін арнаулы киімнің, 

арнаулы аяқ киімнің және басқа да жеке және ұжымдық қорғану құралдарының берілуі 

мен пайдаланылуына тыйым салуға;  

- жұмыс берушіге (оның өкіліне) хабарлай отырып және тиісті акт жасау арқылы 

арнаулы киім үлгілерін, пайдаланылатын немесе өңделетін материалдар мен заттарды 

талдау жасау үшін алуға;  

- өндірістегі жазатайым оқиғаларды белгіленген тәртіппен тергеп-тексеруге; - 

еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан, нұсқау беруден, 

білімін тексеруден өтпеген қызметкерлерді жұмыстан шеттету үшін жұмыс берушілер 

орындауға міндетті нұсқамалар беруге; - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын 

бұзу, мемлекеттік еңбек инспекторларының актілерін жұмыс берушілердің орындамауы 

фактілері бойынша тиісті құқық қорғау органдаына және соттарға ақпарат, талап қою 

және өзге де материалдар жіберуге; - еңбек жөніндегі уәкілетті орган белгілеген 

талаптарда көзделген еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімді тексеруге 

қатысуға; - шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру кезінде белгіленетін айрықша 

талаптардың орындалуына тексеру жүргізуге; - жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау бойынша ішкі бақылау жүргізуінің толықтығы мен дәйектілігін бақылауды 

жүзеге асыруға; - Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар [4]. 

Еңбек туралы заңдардың талаптары бұзылуының анықталуына қарай бақылаудың 

нәтижелері бойынша нақты құқықтық ықпал ету шараларын қолдану мақсатында 

мемлекеттік екбек инспекторлары заңда қарастырылған еңбек жағдайларының анықталған 

бұзылуын жою туралы ұйғарым береді. Ұйғарымдардың нысандары мен оларды беру 

тәртібін Қазақстан Республикасынын Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 

белгілейді. Еңбек туралы  Мемлекет уәкілдік берген органдар арқылы ғылымға негізделген 

стандарттар, ережелер мен нормалар негізінде өндірістегі қауіпсіз еңбекті қамтамасыз 

етуге қажетті талаптар белгілейді. Жұмыс берушілерге еңбекті қоргау жөніндегі талаптардың 

орындалуын заңдар талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік 

еңбек инспекторлары берген ұйғарымдар меншік нысандарына қарамастан барлық 

ұйымдардың орындауы үшін міндетті.Мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезінде 

жұмыс берушінің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда, жұмыс беруші 

мемлекеттік еңбек инспекторының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртппен еңбек жөніндегі уәкілетті 

мемлекеттік органға, жоғары тұрған мемлекеттік инспекторға және (немесе) сотқа 

шағымдануға құқылы. Шағымдану мемлекеттік еңбек инспекторлары берген актілердің 

орындалуын тоқтатпайды, сонымен қатар ұжымдық шарттарда белгіленген 

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

қорғау женінде қажетті нұсқаулар әзірлейді. Ал кәсіпорындарда істейтін қызметкерлер 

тиісті зан және нормативтік актілерде, нұсқауларда, ұжымдық шарттарда белгіленген 

еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормалар талаптарын сақтауға міндеттенеді [5]. 

Кәсіпорынды жобалағанда, салынғанда және пайдаланғанда еңбекті қорғау талаптарын 

қамтамасыз ету. Ағымдағы еңбек заңдарына байланысты еңбекті қорғау жөніндегі 

мемлекеттік стандарттардың, ережелердің, нормалардың талаптарына сай келмейтін 

өндірістік үйлер мен ғимараттарды жобалауға, салуға, қайта өткізілуге тиіс. Белгіленген 

тәртіппен берілген қауіпсіздік талаптарына сай сертификаты жоқ жаңа немесе кайта 

жаңғыртылған кәсіпорындарды, объектіні, өндіріс құралын немесе өнімнін басқа түрін 

қабылдауға және жаңғыртуға, машиналарды, механизмдердің жабдықтары мен баска да 

бұйымдардың, соның ішінде шетелден сатып алынған бұйымдардың технологиясын 

жасауға және шығаруғ, конструкциялауға және әзірлеуге рұқсат етілмейді. Адамнын 
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организмі мен денсаулығына әсер ететін токсикологиялық бағалаудан етпеген заттарды, 

шикізатты, материалдарды қолдануға тыйым салынады.Жасалған жобалардың еңбекті қорғау 

мен еңбек жағдайларынын талаптарына сәйкес келетіндігі мемлекеттік сараптамадан, ал 

тәжірибе үлгілері мемлекеттік сынақтан пайдалануға беруге болмайды. Мемлекет 

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

технологияларды, соның ішінде шетелден сатып алынған технологияларды 

сертификаттау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді [6]. 

Еңбекті қорғау талаптарына сай келмейтін кәсіпорынның, цехтын, учаскенін 

жұмысы, өндіріс құралдарын немесе өнімдерді пайдалануға беру олар осы талаптарға 

сай келтірілгенге дейін тоқтатыла тұруы мұмкін.Кәсіпорынға жаңа қауіпті заттар 

келіп түскенде немесе олардың саны қосымша кауіпсіздік шараларынжасауды талап 

ететін болса, жұмыс беруші бұл туралы қадағалау органдарына дер кезінде хабарлауға 

міндетті. Еңбекті қорғау жөнінде мамандар даярлау.Мемлекет жоғары және арнаулы 

орта оқу орындарында еңбекті қорғау мен еңбек қауіпсіздігі жөніндегі мамандарды 

даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді. Бұл оқу орындары 

экономика салаларындағы өндірістердің ерекшеліктерін ескере отырып, студенттердің 

«Еңбекті қорғау» курсын міндетті түрде оқып-үйренуін жүзеге асыруға тиіс. Еңбекті 

қорғауды қаржыландыру. Еңбекті қорғауды қаржыландыру мемлекеттік және жергілікті 

бюджеттер, бюджеттен тыс қорлар, кәсіпорындардьщ қаржылары, басқа да қаржы 

көздері есебінен жүзеге асырылады. Қызметкерлер бұл мақсатқа шығын жұмсамайды. 

Әрбір кәсіпорын жыл сайын еңбекті қорғауға қажетті қаржы беледі, оның көлемі 

ұжымдық шартта белгіленеді. Кәсіпорындар шаруашылық жүргізуден, коммерциялық, 

сыртқы экономикалық және өзге де қызметтен, сондай-ақ басқа көздерден түскен пайда 

(табыс) есебінен еңбекті қорғау жөніндегі қорларды қосымша құруға қақылы [7]. 

Кәсіпорындарда салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету. 

Жұмыс беруші кәсіпорындарда салауатты және кауіпсіз еңбек жағдайларын 

қамтамасыз етіп, еңбекті қорғау жайына бақылау жасауды ұйымдастырады және онын 

қорытындылары туралы еңбек ұжымдарына дер кезінде хабарлап отыруға міндетті. 

Салауатты және қауіпсіз еңбек жағдай-ларын кәсіпорындарда қамтамасыз ету жөніндегі 

және еңбек қорғау жөніндегі стандарттарды, ережелерді, нормалар мен нұсқауларды 

қызметкерлердің сақтауы жөніндегі жұмыс берушінің міндеттемелері ұжымдық 

шартта белгіленеді. Мемлекеттік басқару органдары белгілеген нормалардан кем емес 

және ұжымдық шарт негізінде қызметкерлерге меншік иесі есебінен арнаулы даярлыққа; 

7) жұмыс берушіден жұмыс орнының сипаты мен ұйымның аумағы, еңбек 

жағдайларының жай-күйі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы, өмірі мен 

денсаулығына төнген қатер туралы, сондай-ақ оны зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) 

қауіпті өндірістік факторлардың киім, аяқ киім және басқа да жеке қорғану құралдары, 

жуу және дезинфекциялау материалдары, сүт, емдеу - алдын алу тамағы 

беріледі.Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау құқықтары:1) еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай жабдықталған жұмыс орнына; 2) еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі, сондай-ақ еңбек шартында, ұжымдық шартта 

көзделген талаптарға сәйкес санитарлық-тұрмыстық үй-жайлармен, жеке және ұжымдық 

қорғану құралдарымен, арнаулы киіммен қамтамасыз етілуге; 3) еңбек жөніндегі уәкілетті 

мемлекеттік органға және оның аумақтық бөлімшелеріне өз жұмыс орнындағы еңбек 

жағдайлары мен еңбекті қорғауға тексеру жүргізу туралы өтініш білдіруге; 4) өзі немесе 

өз өкілі арқылы еңбек жағдайларын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды жақсартуға 

байланысты мәселелерді тексеруге және қарауға қатысуға; 5) денсаулығына немесе 

өміріне қауіп төндіретін жағдай туындаған кезде бұл жөнінде тікелей басшысына немесе 

жұмыс берушіге жазбаша түрде хабарлай отырып, жұмысты орындаудан бас тартуға; 6) 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленге тәртіппен еңбек міндеттерін 

қауіпсіз атқару үшін қажетті білім алуға және кәсіптік әсерінен қорғау жөніндегі шаралар 

туралы дәйекті ақпарат алуға; 8) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарына сай 
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болмауына байланысты ұйымның жұмысы тоқтатыла тұрған уақытта орташа 

жалақысының сақталуына; 9) жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

саласындағы заңсыз әрекеттеріне шағымдануға құқығы бар [8]. 

Қызметкердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы міндеттері:1) 

өндірісте болған әрбір жазатайым оқиға, кәсіптік аурудың (уланудың) белгілері, сондай-ақ 

адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдай туралы өзінің тікелей 

басшысына дереу хабарлауға; 2) міндетті мерзімді медициналық тексеруден және ауысым 

алдындағы медициналық куәландырудан, сондай-ақ өндірістік қажеттілікке байланысты 

басқа жұмысқа ауысу үшін не кәсіптік аурудың белгілері пайда болған кезде медициналық 

куәландырудан өтуге; 3) жұмыс беруші беретін жеке және ұжымдық қорғану құралдарын 

қолдануға және мақсатқа сай пайдалануға. Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау саласындағы құқықтары:1) қызметкерлерді жұмыс орындарында қолайлы 

еңбек жағдайларын жасағаны, қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау жөніндегі 

өнертапқыштық ұсыныстары үшін ынталандыруға; 2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау жөніндегі талаптарды бұзатын қызметкерлерді осы Кодексте белгіленген жөніндегі 

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен ережелерге сәйкес білімін тексеруден өтуге және 

басшылар мен мамандардың еңбек қауіпсіздігі тәртіппен жұмыстан шеттетуге және 

тәртіптік жауапкершілікке тартуға құқылы.Жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау саласындағы міндеттері:1) профилактикалық шаралар жүргізу, өдірістік 

жабдықтар мен технологиялық процестерді олардың неғұрлым қауіпсіз түрлерімен 

ауыстыру жолымен жұмыс орындарында және технологиялық процестерде кез келген 

тәуекелдерді болғызбау жөніндегі шараларды қабылдауға; 2) қызметкерлерді еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқыту мен даярлаудан өткізуге; 3) еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шараларын 

жүргізуге; 4) нұсқаулар беруге, өндірістік процесс пен жұмыстарды қауіпсіз жүргізу 

жөніндегі құжаттармен қамтамасыз етуге; 5) еңбек және еңбекті қорғау мәселелері 

бойынша білімдерін тексеруді ұйымдастыруға; 6) қызметкерлерге қажетті санитарлық-

гигиеналық жағдайлар жасауға, қызметкерлердің арнаулы киімі мен аяқ киімін беруді 

және жөндеуді, еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға сәйкес 

қызметкерлерді профилактикалық өңдеу, жуу және зарарсыздандыру құралдарымен, 

медициналық қобдишамен, сүтпен, емдеу-профилактикалық тағамдармен жабдықтауды 

қамтамасыз етуге; 7) еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға және оның аумақтық 

бөлімшелеріне, санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарының лауазымды 

адамдарына, қызметкерлердің өкілдеріне, сондай-ақ реконструкциядан, жаңғыртудан, 

жаңа техника немесе технология орнатудан кейін міндетті аттестаттауды өткізуге; 11) 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өндірістегі жазатайым 

оқиғаларды тексеруді қамтамасыз етуге; 12) еңбек міндеттерін атқару кезінде 

қызметкердің өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені үшін жауапкершілікті 

сақтандыруға; 13) қатты улану жағдайлары туралы халықтың солардың жазбаша сауалы 

бойынша ұйымдардағы еңбек қауіпсіздігі мен еңбек жағдайлары және еңбекті қорғаудың 

жай-күйі туралы қажетті ақпарат беруге; 8) мемлекеттік еңбек инспекторларының 

нұсқамаларын орындауға; 9) өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды 

тіркеуді, олардың есебін жүргізуді және талдауды жүзеге асыруға; 10) еңбек жөніндегі 

уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен ережелерге сәйкес қызметкерлер өкілдерінің 

қатысуымен өндірістік объектілердегі еңбек жағдайларының жай-күйі бойынша бес 

жылда бір реттен сирек болмайтындай етіп мерзімдік аттестаттауды өткізугесанитарлық-

эпидемиологиялық ахуалы саласындағы уәкілетті мемлкеттік органның тиісті аумақтық 

бөлімшесіне хабарлауға; 14) қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге; 15) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ еңбек жағдайларының 

өзгеруіне байланысты басқа жұмысқа ауыстыру кезінде не кәсіптік аурудың белгілері 

пайда болғанда өз қаражаты есебінен қызметкерлерді міндетті, мерзімдік (еңбек қызметі 

барысында) медициналық тексерулерден және ауысым алдындағы медициналық 
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куәландырудан өткізуге; 16) авариялық жағдайдың өршуін және жарақаттайтын 

факторлардың басқа адамдарға әсер мүмкін.Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру жұмыс берушінің қаражаты және Қазақстан 

Республикасының етуін болғызбау жөніндегі шұғыл шараларды қабылдауға 

міндетті.Қызмет ерекшеліктері мен жұмыстардың түрлері, айрықша қауіптілік көздерінің 

боуы ескеріле отырып, еңбек шартында не ұжымдық шартта жұмыс берушінің қосымша 

міндеттері көзделуі заңнамасында тыйым салынбаған басқа да көздер есебінен жүзеге 

асырылады. Қызметкерлер бұл мақсаттарға шығынданбайды. Қаражат көлемі ұжымдық 

шартпен айқындалады [9]. 

Әйелдер мен он сегіз жасқа толмаған адамдардың еңбегін қорғау. Заңда әйелдер 

мен 18 жасқа толмаған адамдардың еңбегін зиянды және қауіпті еңбек жағдайы бар 

жұмыстарға, сондай-ақ ауыр жүкті көтеру және оны қолмен тасуға байланысты 

жұмыстарға пайдалануға белгіленген тәртіппен шек қойылған. Бұл жағдайларда 

әкімшілік жүтерді тасу үшін механикаландыру мен автоматтандыру құралдарын басқа да 

жабдықтарды өндірісте пайдалануға ықпал етуі міндетті. Егер ауыр жүкті көтеру мен 

тасу кезінде жүк денсаулыққа зиян келтіретін болса, қолмен тасу тоқтатылуға тиіс. 

Еңбек кодексі жүкті әйелдердін, енбегін ауыр жүкті қолмен көтеру мен тасуға 

байланысты жұмыстарға қолдануға тыйым салады. Заңдарда белгіленген тәртіппен 

медициналық қорытындыға сәйкес жүкті әйелдер өндірістің қауіпті және зиянды 

факторлары әсерін болдырмайтын басқа жеңілірек жұмысқа ауыстырылады [10]. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1994 жылғы 20 қаңтардағы каулысымен ауыр 

жүкті көтеру мен қолмен тасудын әйелдер үшін жаңа нормасы бекітілген. Рұқсат етілген 

жүк салмағы 10 килограмнан, қолмен көтеріп тасу салмағы 7 килограмнан аспауы тиіс. 

Барлық әйелдер мен 18 жасқа толмаған адамдар жұмысқа алдын ала медициналық 

тексеруден кейін ғана қабылданады және келешекте әйелдер 45 жасқа, кәмелетке 

жетпегендер 18 жасқа толғанша жыл сайын міндетті медициналық тексеруден өтіп 

тұрулары керек [11]. 
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Резюме 

Статья посвящена государственному управлению в сфере охраны труда. 

Государственное управление по охране труда реализует принципы государственной 

политики в стране, разработку и выполнение законов и других нормативных актов в 

этой области, а также организацию и осуществление государственного надзора за 

производственным оборудованием, технологиями труда и его организацией, соблюдением 

законов и нормативных актов по охране труда. выполнение требований к реализации. 

 

Summary 

The article deals with public administration in the field of occupational safety and health. 

Public administration of labor protection implements the principles of national policy in the 

country, the development and implementation of laws and other regulations in this area, as well 

as the organization and implementation of state supervision of production equipment, labor 

technology and its organization, compliance with labor protection laws and regulations 

implementation of the requirements for implementation. 
 

 

 

АБАЙ МЕН МҰҚАҒАЛИ ЛИРИКАСЫНДАҒЫ ДӘСТҮР 

ЖАЛҒАСТЫҒЫНЫҢ ҮНДЕСУ СИПАТЫ 

 

Кенжеқожаева А.М.,  

Қайнар Академиясының 2–курс магистранты, 

Муктарова Э.С., 

Қайнар академиясының профессоры, п.ғ.к., 

 

Мақалада Абай мен Мұқағали поэзиясының лирикалық үндестігі, дәстүр 

жалғастығының сипаты баяндалады. Зерттеуде  Мұқағали жырларынан Абай 

лирикасына ұқсастық белгілері байқалатыны, екі ақын поэзиясындағы ерекше 

үйлесімділік, көркемдік пен үндестік аңғарылатыны зерделенеді.Қазақ әдебиетіндегі 

өзіндік өрнегі бар қос ақынның  махаббат, табиғат, саяси, философиялық лирикаларында 

өзара мәндес, идеялық жағынан ұқсас келетін жырлары салыстырылып талданады. 

Автор аталмыш мақалада талантты ақындардың кісілік қасиеттерді, сезім-эмоцияны, 

көңіл иірімдерін, ішкі жан дүние толғаныстарын, сонымен бірге   адамзаттың  қоршаған 

ортаға және табиғатқа деген қарым-қатынасы мен  гармониялық үндесуін суреттеудегі 

классикалық шеберліктерін лирикалық туындылары арқылы дәлелдей алған. Ұлы ақын 

жырларындағы көркемдікті өз поэзиясына арқау еткен Мұқағали Мақатаевтың 

ақындық  дәстүр жалғастығын бүгінгі жыр оқырмандарына ұтымды  жеткізуі 

мақаладағы негізгі нысан ретінде оқырман мотивациясын туғыза алған. Сонымен бірге 

аталмыш мақала  Абай мен Мұқағали шығармашылығының үндесу сыры мен дәстүр 

жалғастығын зерттеуді  қажет ететін өзекті мәселені қозғайтындығымен құнды 

саналады. 

Түйін сөздер. Абай, Мұқағали, поэзия, лирика, дәстүр жалғастығы, үндестік. 

 

Кіріспе 
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Қазақ поэзиясында шығармаларының өзіндік сипатымен, стильдік ерекшелігімен, 

дара суретімен, ғажап үйлесімімен орын алатын қос тұлға – Абай және Мұқағали. Абай 

Құнанбайұлының поэзиясын және өлеңдеріндегі өзіндік  дәстүрді бүгінгі күнге дейін  

Шәкәрім Құдайбердіұлының өлеңдері мен жалпы шығармашылығынан іздеп келгеніміз 

анық. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінен Абай лирикасының жалғастығын, 

дәстүрлер үндестігін зерттеу- бүгінгі қазақ әдебиетінде зерттеле қоймаған өзекті мәселе. 

Абайдың ақындық талантының ашылып- дамуына жағымды  әсер еткен халық ауыз 

әдебиетінің сарынын біз Мұқағали өлеңдерінен де байқаймыз. Ақын жырларының 

қайсыбірін оқып отырсақ та, ақынның ұлттық болмыс, ұлттық қадір-қасиет, ұлттық салт-

дәстүрді ұлттық құндылықтың шырқау  шыңына шығарып қоятынын байқаймыз. Нағыз  

ақын үшін  ұлттық болмыстың бастау алар көзі – тіл. Ал ақын өлеңдеріндегі тілдік 

ерекшеліктер, айрықша бояу, өзгеше реңк  қазақ халқына тән ұлттық  рух пен  мінез 

құлықтың көшірмесіндей, оған сіңіп қалғандай сипатта танылады. Көркем сөздің, 

поэзияның өзі бастауын ана тілден, таза, асыл, мінсіз сөзден алса, бұл айтылғандардың 

барлығы Абай поэзиясында да анық аңғарылады. Екі ғасырда өмір сүрген ақындардың 

өлең-өмірде  көтерген тақырыптары да өзара ұқсас болып келеді. Мұқағали өлеңдерінде  

философияның, ғұламалар ойларының әуендері жиі ұшырасады. Ал осындай  өмірлік 

философия  ұлы Абайдың поэмаларында жиі кездеседі. Махаббат, саяси, табиғат 

лирикасы, ода жанры  тұрғысынан  алып қарасақ, қос ақын жырларында сыршылдық 

сарын, әлеуметтік өмірдің  қайшылықтарын және қоғамдық құбылыс сипатын танытатын 

философиялық ой-тұжырымдардың берілуінен де ұқсастық байқауға болады.   Екі 

ақынның стильдік қолтаңбасынан,  өлеңдерінің құрылымдық жағы мен  көркемдік 

тәсілдерді  сәтті қолдануынан да өзара үйлескен ұқсастықты байқаймыз.Тіпті ұйқас, 

шумақтар арасындағы үйлесімділік  жағынан ұқсастық  аңғарылады.  

Мұқағали философиясы өз арнасын Абай сынды ұлы бастаулардан алған. Осы 

ретте Т.Ахметжанның: «Мұқағали – үлкен философ ақын. Мұқағали философиясын түсіну 

үшін Абай философиясын бойымызға сіңіре білуіміз керек»,-деген сөзін есте ұстаған 

абзал [Аймұратова Ж., 2008, б. 102]. 

Қазақ әдебиеті тарихында ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезеңінде 

Абайдың ақындық дәстүрі мектебінен өтпеген, одан үлгі алмаған ақын-жазушы, 

көркемсөз шеберлері кемде-кем. 

Сөз басында айтқандай, Абай – өлеңге ебі бар жастарды «Мақсатым – тіл ұстартып, 

өнер шашпақ» деп, өнеріне көңілі толғанын ақын етіп тәрбиелеп, сол талаппен ақындық 

мектеп қалыптастырған ұстаз. Абай жасаған керемет поэзия, тамаша өлең -картиналар – 

әлі көп замандарға қызмет етерлік, тәлім берерлік құрал, көркемдік үлгі. 

Талдау 

Қазақ әдебиетінде Абай дәстүрі, Абай мектебі қалыптасты. Өткенімізге ой 

жүгіртсек, Абайдан үйренбеген, оны ұстаз санамаған ақын-жазушы жоқ екені анық. 

ХІХ ғасыр ақыны Абай болса,  Абайды ұстаз тұтқан Мұқағали ХХ ғасырда «Ғасыр 

ақыны» атағына ие болған. «Мен дағы өлең жазбаймын» деген өлеңінде ұлы Абайдың 

үлгісімен жазуды өзіне мақсат еткенін ашық айтады: 

Қуат алып Абайдың тіл күшінен, 

Жыр жазамын Абайдың үлгісімен. 

Абай болып табынсам бір кісіге, 

Абай болып түңілем бір кісіден, – дейді. 

Мұқағалидың қазақ лирикасының Абайдай алыбын үлгі тұтуы өте орынды. Ұлы 

Абайдың қазақ әдебиеті мен мәдениетінде өзіндік мектебі бар. Мұқағали осы мектептің  

бір түлегі ретінде оның Абайша ойлап, Абайша жыр бұлағын төгілдіруі, парасатты 

тұжырым жасауы заңды [Алпысбаев Қ., 2001, б. 55]. 

 Абай өлеңнің «Бөтен сөзбен былғанбай, тілге жеңіл, жүрекке жылы» тиюін қаласа, 

Мұқағали қазақтың қара өлеңін ой мен сезімге байытып, реалистік тұрғыда оның 

құдіреттілігін танытты. Мұқағалидың  «Қазақтың қара өлеңі – құдіретім, онда бір сұмдық 
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бар естілмеген» деп, Абайша  поэзия тереңіне бойлай түскісі келгенін байқаумен бірге,   

Абайдың «Өлсем орным қара жер сыз болмай ма?» өлеңінің  Мұқағалимен үндестігі 

барлығын таныдық. Әрқайсысы бір-бірінен бөлек екі кезеңде өмір сүрген ақындардың 

жүрегі бізге ортақ сыр шертіп тұрғандай сезімге бөлейді. Өзімен бірге қайғыртып, ой 

тұңғиығына сүңгітеді. Бұл ұлы адамдардың рухани үндестігін, жан дүниелерінің іштей 

бір-бірімен қабысып жатқандығын байқатады. 

Ақын М.Мақатаев: 

Жалғасы бар, 

Жырымның жалғасы бар. 

Жырларым, жылдарменен 

Жалғасыңдар! – деп жырласа,  

Ұлы Абай: 

«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, 

Жоқ-барды ертегіні термек үшін. 

Көкірегі сезімді, тілі орамды, 

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін» деп, екеуінің арасындағы рухани үндестікті 

танытады. 

 Ал Мұқағали ақын Абай айтқан құнды тұжырымды негізге ала отырып, ойды 

былай жалғастырады: : 

«Өлмеу үшін – құлқынды жемдеу үшін, 

Мен-дағы өлең жазбаймын ермек үшін. 

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, 

Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін». 

  Пейзажды, табиғаттың сұлу көрінісін  танып-суреттеуде Абай: 

«Желсіз түнде жарық ай, 

Сәулесі суда дірілдеп. 

Ауылдың маңы терең сай, 

Тасыған өзен гүрілдеп» деп жырласа,, 

Мұқағали: « Ұялып барады өтіп бұлақ болса, 

Бұйығып үн қатпайды жылан ғана. 

Баланың маңдайынан сипалаған 

Дірілдеп айдан тамған шуақ қана» деп, адам мен аспандағы айды байланыстыра 

суреттейді. 

Абай: Адамдық міндетті тануда: «Атымды адам қойған соң, қайтіп надан болайын» 

десе, Мұқағали: «Хақым жоқ жаман болуға, жұрт мені, жақсыдан қалған көз дейді» 

Ал рухани үндестікте ұлы Абай өз сөзін  былай жалғастырады : 

«Жүрегімнің түбіне терең бойла, 

Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла. 

Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, 

Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма» . 

     Бұл мәселеде Мұқағали жауабы да ұқсас :  

«Жақтасаң да, өзің біл даттасаң да, 

Соттасаң да, еркің бар, ақтасаң да. 

Мен де жұмбақ адаммын оны да ойла, 

Мыңмен жалғыз алысып жатпасам да» деген. 

 Имандылықты жырлауда Абай толғанысы былай өрнектеледі: 

«Алланың өзі де рас, сөзі де рас, 

Рас сөз еш уақытта жалған болмас, 

Көп кітап келді Алладан оның төрті 

Алланы танытуға сөзі арылмас. 

Алла өзгермес адамзат күнде өзгерер, 

Жарлықпен ол сөздерге, сіз де оларға...»  
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Ал Мұқағали тұжырымы : 

« Дін – ғылымның анасы, 

Дін – ғылымның әкесі. 

Ғылым да бар, дін де бар, 

Қоқыс та бар, гүл де бар. 

Адам ата өлмесін, 

Қол қусырып Құдайға 

Ғылым мен дін бірге бар» сипатында айтылып, адамзатқа өмір тілеп, ғылым мен 

діннен, алдағы күннен үміт күтіп, болашаққа жол сілтегені баяндалады.  

Абайдың махаббат лирикасында қыз бейнесін көркем бейнелеу, әсерлі жеткізу 

орын алған. Біз үшін Абайдың ғашықтықтың, сезімнің бейнесін суреттеуі махаббат 

объектісін поэтикалық идеализациялаудың сопылық канондарына толық сәйкес келуі 

басты мәнге ие. Сонымен бірге Абай идеалды сұлудың абстрактілі бейнесін емес, ұлттық 

үлгіге сай келетін қазақ қызының портретін жасайтынына назар аударған жөн деп 

ойлаймыз. 

Бiлектей арқасында өрген бұрым, 

Шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. 

Кәмшат бөрiк, ақ тамақ, қара қасты, 

Сұлу қыздың көрiп пе ең мұндай түрiн? 

Аласы аз қара көздi айнадайын, 

Жүрекке ыстық тиiп салған сайын, 

Үлбiреген ақ еттi, ашық  жүздi, 

Тiсi әдемi көрiп пе ең қыздың жайын? 

Бұраң бел, бойы сұлу, кiшкене аяқ, 

Болады осындай қыз некен-саяқ. 

Пiскен алма секiлдi тәттi қызды 

Боламын да тұрамын көргендей - ақ. 

Егерде қолың тисе бiлегiне, 

Лүпiлдеп қан соғады жүрегiңе. 

Бетiңдi таяп барсаң тамағына, 

Шымырлап бу енедi сүйегiңе [Құнанбаев А., 1968, б. 125]. Бұл нағыз қазақ 

тұлуының портреті мен түр-тұлғасын танытатын ұлттық бояуға толы көркем сурет деп 

есептейміз. 

Ұлттық-поэтикалық және шығыс бейнесінің элементтерінің мұндай үйлесімі Абай 

шығармаларына өзіндік, қайталанбас рең береді. Ұлттық эстетика мен идеализация 

қағидаттарына үлкен бейімділікпен «Қақтаған ақ күмістей кең мандайлы» поэмасында 

сұлу бейнесі жасалып,көркем бейненің элементтері, кейіпкер портретінің бейнесі сөз 

бояуы арқылы сәтті жасалған.  

Абай жырларындағы осындай дәстүрді Мұқағали ақын да өз кезеңінде 

жалғастырды. «Дариға жүрек» атты поэмасындағы қыз бейнесін сипаттау тәсілі, 

көркемдік шеберлік әдістерін қолдануында Абай қолтаңбасы аңғарылады: 

Жолбарыс бақай білегі, 

Құлан жон жанның бірі еді. 

…Қос уыс бұрым арқада, 

Қос жылан болып жүреді. 

Егіз шың тұрған кеудеде, 

Еңістің жатыр сілемі. 

Қос жанар бірден жалт етсе, 

Жарқ ете шыққан күн еді, — деп,  ару қызды өзгеше қазақы болмыспен суреттеуі 

ұлы Абайға еліктеуден туған өлең жолдары. 

Қарасаздың ақиық ақыны Мұқағалидың көктем мезгілін суреттегенде  Абайдың 

үлгісін қолданғаны аңғарылады. Абай мен Мұқағалидың табиғатты суреттеу шеберлігі 
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ұқсастығымен таңғалдырады. Мұқағали Абай дәстүрін жалғастырғанымен өзіндік 

суреткерлік шеберлігі анық байқалып тұрады. Әрине, қос ақынның тақырыптық идеясы 

ортақ, дегенмен бейнелеу, суреттеу әдістерінің  екі түрлі екені көзге анық байқалады. 

Ақындықтың классикалық үлгісін таныта білген қос ақын  көктемді өмір мен тіршіліктің 

басы деп философиялық тұжырымын танытумен қатар, жыл басы-көктемді бірі күйеу мен 

қалыңдыққа, екіншісі қыз бен жігітке теңеп, метафоралық қолданысты сәтті пайдалана 

білгенін байқаймыз. 

Абайдың  «Жазғытұры» деген өлеңімен Мұқағалидың «Қырқада, ойда, бөктерде» 

деп басталатын өлеңдерінің шумақтармен салыстырып көрер болсақ, екі ақынның 

көктемгі табиғатты көркем образды сипаттамамен бере білген өзара үндестігіне куә 

бламыз. Ақын Абай: 

Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу, 

Көбелек пен құстар да сайда ду – ду. 

Гүл мен ағаш майысып қарағанда, 

Сыбдыр қағып, бұлаңдап ағады су. 

Кемпір-шал шуақ іздеп, бала шулар, 

Мал мазатсып, қуанып, аунап-қунар. 

Жыршы құстар әуеде өлең айтып, 

Қиқу салар көлдегі қаз бен қулар,- [Құнанбаев А., 1968, б. 120-121], деп жырласа, 

Мұқағали: 

Бұлақтың көзі ашылып, 

Бұлдырап келді жылғаға. 

Құнанның жалына асылып, 

Қуанып, күліп тұр бала. 

Жапанды естен тандырған, 

Көктем бе, мынау – той ма бұл?! 

Аймақтың бәрі жаңғырған, 

Оркестр тартып қойлы ауыл. 

Естілмей үні бар маңға, 

Құстар да естен танған-ды. 

Ұқсайды жаулап алғанға, 

Жас төлдер мына жалғанды. 

Жан – жақтың бәрі жаңғырып, 

Жасарып кетті ой да қыр. 

Биеден шампан алдырып, 

Той жасап жатыр қойлы ауыл – [Мақатаев М., 2001, б. 10-11] деп суреттейді.  

Қазақтың осындай екі мықты ақынының көктемді жырлауында  малдың төлдеуі, 

әнші құстардың сайрауы, гүл мен ағаштың майысып гүлденгені, ой мен қырдың ерекше 

құлпыруы, жылғалардан сылдыр қаққан бұлақ суы – бәрі бір-бірімен толық үндесе 

отырып, табиғаттың тамаша сөз-картинасын көз алдымызхға әкеледі. Зерделей түсер 

болсақ, көктем мезгілінің көрінісін Мұқағалидың Абайдың үлгісімен суреттегені көзге 

бірден аңғарылады. Абай мен Мұқағалидың табиғатты суреттеу шеберлігі ұқсас. Қанша 

десек те, Мұқағали Абай дәстүрін жалғастырғанымен өз шеберлік, өз суреткерлігімен 

жырлағаны байқалады. Мұнда Абай мен Мұқағалидың тақырыптық идеясы бір екенін 

көреміз. Бірақ бейнелеу, суреттеу әдістері екі түрлі. 

Абайдың «Жазғытұрғы» деген өлеңі мен Мұқағалидың «Жайлауға барар жолда» 

деген өлең жолдарының ұқсастығын, жайлау суретінің бейнелеу тәсілдеріндегі үндестік 

жақтарын өлеңдерді салыстыра зерттеу барысында анық аңғарамыз. 

 Хан тәңірінің ақиығы  Мұқағали өз өлеңінде :  

Иір – қиыр сайларда,  

Ирек – ирек із қалған. 

Аққан бұлақ жайлаудан, 
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Атқылайды құз – жардан. 

Самал сүңгіп шалғынға, 

Қыр өртеніп, гүл жанған. 

Кәрі таудың алдында, 

Кәрі жартас сұрланған. 

Ойдым – ойдым қырларда,  

Орман шашын тараған. 

Белде сағым ойнауда, 

Лақтырып орамал. 

Құлай жаздап құсадан, 

Құз – жартастар шаққа тұр. 

Таздың басына ұқсаған, 

Шыңның басы тап – тақыр. 

Айналаңның бәрі өлең,  

Бәрі де гүл ашылған. 

Тұнжырайды кәрі емен, 

Жапырағы шашылған, - [Мақатаев М., 2001, б. 25] деп, табиғаттың әсем 

картинасын ұсынған. Осы жолдарда жоғарыдағы Абай айтқан ұзарып өсіп толған көкорай 

шалғын мен бәйшешек, күркіреп жатқан өзенді тағы да көреміз, ақыннның суреттеу 

шеберлігіне еріксіз таңдй қағамыз. Ал Мұқағалидың ой дүниесімен, жүйрік қиялымен 

берілген  ойдым – ойдым қырлар, жапырағын айқара жайған тал – қарағайлар,  самал жел, 

таудың өткір шың-құзы- айнала төңірек жайлауда жүрген жаны сергек, сезімтал жанның 

көре алатын табиғат тамашалары екенін аңғаруға болады. Бір қызығы- Абайдың  өлеңінен 

Мұқағалидағы табиғат көрінісін көре алмаймыз.Бұл арада екі ақынның өзіндік суреттеу 

шеберлігінің бөлектігін сезіп-білеміз. Абайдың пейзаждық лирикасында сөзсуреті ашық, 

жанды, бояуы қанық және алуан түрлі болып келеді. Ал Мұқағали ақынның  табиғат 

лирикасын суреттеуде    айналадағы әр құбылыс пен пейзаждық ерекшеліктерге  мән 

беріп, олардың өзіндік келбет-бейнесіне сай жырлағаны байқалады. Мұқағалидың 

сезімтал жүрегімен суреттелген жаратылыс келбеті оның жүрдек ой-толғанысымен, 

көркем образды сөздерімен қабысып, гармониялық бірлікте сабақтаса берілгенін 

байқаймыз. 

Оқып көрелікші: 

Ас артынан,алдыға шұбат келді, 

Біреу татып, біреулер сынап көрді. 

«Қызылқұмның» қиылып қыз – келіні, 

Шұбат емес, бір шара шуақ берді. 

Ақбоз үйдің есігі айқара ашық, 

Гулесуде жігіттер тайталасып, - деген өлең жолдары ұлы Абай айтқан жайлаудың 

төсінде, қазақ үйдің ішіндегі жарасымды жиынның көңілді сәттерін,  сұлудың ұсынған 

шұбатын тамсана жұтқан әсерлі кезді көз алдыңа әкеледі. Жаздың жанға жайлы сәттерін 

өте әсерлі етіп бере білгені байқалады. 

Табиғат лирикасына жазылған Мұқағалидың өлеңдері  көп. Ақын туып –өскен 

қазақтың табиғаты әсем жерлері-Шәлкөде, Айқайтас жайлауы мен Қарасаз- әр адамға 

шабыт беріп, көкірегіндегі өлең-өмірді оятатын тамаша жайлау, берекелі қоныс қой. 

Бұндай керемет табиғатты жырламау, оған сыршыл өлең арнамау күнә іспетті. Осындай  

керемет таңғажайып  табиғат баурайында өскен Мұқағалидың сыршыл, жаны нәзік, рухы 

биік, сезімтал, талантты   болмауы неғайбыл еді, себебі «тау баласы тауға қарап өседі».   

Мұқағали поэзиясында  табиғат пен адамның көңіл-күйі, сезім-толғанысы біртұтас 

түрде гармониялық бірлікте жырланады.  Мұқағали адамдар тіршілігін табиғаттан бөліп 

алып жырламайды, табиғатпен бірге сабақтастыра сипаттайды.  

Мұқағали лирикада жан дүниесін, сезім-толғанысын, ой-тұжырымын танытта 

білді.Оның лирикасы өз бояуымен, ерекше реңк түсініктерімен қазақ әдебиетінде Абай 
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қалыптастырған  көркем құбылыстың кірпішін қалап, өзіндік келбетін танытты.  

айналады. Оның әрбір жырынан ұлы Абайдың  жыр жазу үлгісін  байқай отырып, өз 

әлемін де жасап кеткенін сезіп-таныдық.  Абай мен Мұқағали поэзиясының сабақтастық 

дәстүрін ақындардың келесі өлеңдерін салыстыру арқылы дәйектейік.  

Мұқағалидың  «Сәуірде» деп аталатын өлеңін кешігіп жеткен  көктемнің  көрінісін 

Абайдың «Қыс» өлеңі үлгісімен керемет  бере білген.  Егер Абай: 

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, 

Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды.  

Үсті-басы ақ қырау, түсі суық,  

Басқан жері сықырлап келіп қалды [Құнанбаев А., 1968, б. 71], - деп,  қысты адам 

бейнесінде әрі кәрі құдаға ұқсатып суреттесе, Мұқағали қысты қырсық кәрі шалмен 

байланыстырып, қыс-кәрі шал мен көктем-жас жігіт бейнесінде алып сипаттайды. 

Сәуір туды, жас жігіт бұйығы әлі, 

Қатал қыс әлі әмірін бұйырады. 

Төрінен көрі жуық кәрі шалдың, 

Қолына су құяды, қиылады [Мақатаев М., 2001, б. 47], - деп жыл мезгілдерін адам 

келбетінде алып жырлайды. 

Абайдың  қыс мезгілін суреттеуі, Мұқағалидың  қыс пен көктемнің алмасу кезеңін 

салыстыра жырлауы екі ақынның дәстүр жалғастығы мен суреттеу шеберліктерінің 

үндесуін де анық аңғартады. Олай болса, Абай мен Мұқағали лирикасында үндестік пен 

дәстүр жалғастығы бар. 

Қорытынды 

Абай мен Мұқағали шығармашылығына үңіліп, жырларының мазмұндық және 

поэтикалық сипатына мән берсек, олардың ақындық талантының, суреттеу 

шеберліктерінің, поэтикалық сезім күйлерінің берілу сипатының ұқсастықтарын әдеби 

тұрғыда салыстыруға мүмкіндік туады. Қос ақынның туындыларын оқып, сөз 

қоданыстарын, жүректің қылын шертер лирикалық өлеңдерін зерттесек, қазақ жазба 

әдебиетінің негізін қалаған ақынымыз Абайдың поэтикалық және лирикалық дәстүрі нәзік 

сезімді жырлаған, ақиық ақынымыз Мұқағали поэзиясынан да орын алғанын бақаймыз. 

Бұл сан жылдар тарапында ескірмей, өз жігін сетінетпей, берік сақталып келе жатқан 

дәстүрді тудырушының да қазақ өлеңі үшін орны тым ерекше екендігін дәлелдейді.  

Мұқағали – ұлы Абайдың ойшыл, оптимистік және гуманистік көзқарасын 

жалғастырушы ақиық ақын. «Жасырмай ойымды айттым талай-талай, Қайтейін кетті бәрі 

қарайламай. Айтарын ашып айтқан абайламай, Дариға-ай, Махамбеттер, Абайлар-ай!!!»-

деп жырлап өтіп, өзінен кейінгі күллі қазақ баласы мен өлең даласына ұлы қаламгердің 

өлең-үнін қалдырған Мұқағалидай ақынның Абайдың өлең-өрнегінде орны бар екенін 

байқадық. 
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Резюме  

В статье рассказывается о лирическом созвучии поэзии Абая и Мукагали, 

характере продолжения традиций. В исследовании прослеживаются черты сходства 

стихов Мукагали с лирикой Абая, прослеживается особая гармония, художественность и 

созвучие в поэзии двух поэтов.В казахской литературе сравниваются и анализируются 

поэмы двух поэтов, имеющие свое выражение в любви, природе, политической, 
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философской лирике, имеющие взаимное значение, идейное сходство. Автор в данной 

статье сумел доказать лирическими произведениями мастерство талантливых поэтов в 

изображении человеческих качеств, чувств-эмоций, душевных переживаний, а также 

гармонического созвучия и отношения человечества к окружающей среде и природе. 

Поэзия Мукагали Макатаева, воспевающая поэзию великого поэта, смогла передать 

поэтическую традицию читателям сегодняшней поэмы как основной объект 

читательской мотивации. В то же время данная статья представляет собой 

актуальную проблему, требующую изучения тайны диалога и продолжения традиций 

творчества Абая и Мукагали. 

 

Summary 

The article describes the lyrical consonance of Abay and Mukagali poetry, the nature of 

the continuation of traditions. The study traces the similarities between Mukagali's poems and 

Abai's lyrics, and traces a special harmony, artistry, and consonance in the poetry of the two 

poets.Kazakh literature compares and analyzes the poems of two poets that have their expression 

in love, nature, political, philosophical lyrics, have mutual meaning, and ideological similarity. 

The author in this article was able to prove the skill of talented poets in depicting human 

qualities, feelings, emotions, emotional experiences, as well as the harmonious harmony and 

attitude of humanity to the environment and nature. Mukagali Makatayev's poetry, which 

celebrates the poetry of the great poet, was able to convey the poetic tradition to the readers of 

today's poem as the main object of reader motivation. At the same time, this article is an urgent 

problem that requires studying the mystery of dialogue and continuing the traditions of Abay and 

Mukagali's creativity. 

 

 

 

М.ӘУЕЗОВТЫҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ ПЕЙЗАЖ 

КӨРІНІСТЕРІ 

                                

Сманова Е., 

Қайнар Академиясының  

2 курс магистранты  

Магистрант 2 курса Академии Кайнар  

Мухтарова Ә.С., 
Қайнар университетінің профессоры, п.ғ.к.  

 

Мақалада қазақ прозасында құрылымдық және поэтикалық сипаты тұрғысында 

алар орны ерекше Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» романындағы пейзаж мәселесі 

көтерілген. Роман-эпопеядағы пейзаж және оның қызметі жайлы баяндалған. Қаламгер 

туындысының қамтыған уақыт пен кеңістік ауқымынан бөлек, ондағы көркем шеберлік, 

сипаттау және суреттеу тәсілдері, суретті сөздері, түрлі бояулар мен сөз иірімдері 

қазақ прозасында кездесетін сирек құбылыс. Роман-эпопеядағы пейзаж қызметі, пейзаж 

образдары арқылы кейіпкерлер мінездемесінің бейнеленуі жүйелі сараланып, нақты 

мысалдар негізінде талданған.  

Түйін сөздер. Мұхтар Әуезов, «Абай жолы», пейзаж поэтикасы, троп, ХІХ 

ғасырдың екінші жартысы. 

 

М.Әуезов  өз шығармашылығы, әсіресе «Абай жолы» арқылы Еуропа, орыс 

жазушыларына тән қою, сөлді, айшықты, анық, жанды баламаларды қазақ прозасында 

алғаш рет табиғи сіңістіріп, тіліміздің өз заңдылығына айналдырып жіберді. Жазушының 

тіл оралымы тосын көзге қиындау көрінетіні, көркем әдебиет оқуға дағдыланбаған адамға 

кей ретте ауырлау тиетіні осындай сонылығына байланысты. Орыс классиктері 
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шығармаларында ұшырайтын көп сын есімді тіркестің қазақша баламасы М.Әуезовтің 

құдіретті қаламы арқасында төл туындыдай болып кетті. Бұл топқа біз «тартымды 

салқындық», «аз күлімсіреп», «қатты жиіркенішті», «саналы оты бар», «үлкен 

шеңберінің», «күн райы өзгеше бұзылып», «мол сезім», «намыскер жүректің ызалы 

толқыны», «жат ажар», «алыс биік сықылды қатқыл, суық ызғары сезілетін Құнанбай» 

тәрізді тіркестер мен сөйлемдерді қосамыз. Бұл секілді оралымдар қазақ әдебиетінде 

қазірде кездесе береді. Бірақ «Абай жолы» жазылған шақта мұндай сын-сипат сөздер 

таңсық жаңалық еді. М.Әуезов өзінің тәжірибесі, стилі арқылы бүкіл бір халықтың 

үлкенді-кішілі қаламгерлеріне осы бағытта да үлгі болды. 

М.Әуезов шығармаларында «шығысша ойланып» жазылған жолдар мен абзацтар аз 

емес. Жазушы әдеби қаһарманы – Абайдың Шығыс классиктерін оқып, ғибраттанып, 

еліктеп өлең жазған кездерін көрсеткенде де, дін адамдарының сөзін келтіргенде де 

шығыс тектес термин мен ұғымды мол қолданады. Бір заманда қазақ поэзиясына Абайдың 

көптеген араб, парсы, түркі сөздерін саналы түрде сіңіргені секілді, М.Әуезов те қажет 

тұстарда қазақ тіліне жаңа түсініктерді енгізіп отырады. Бұған суреткер тек қана 

көрсемдік шындыққа жету мақсатымен барғаны белгілі. Әсіресе ол «Абай жолының» 

соңғы кітабында Семейдегі оба ауруының зардабын бейнелеген кезде молда, сопылардың 

лексиконын өте жиі келтіреді. Осы арқылы ол қазақ тілі мен шығыс тілдерінің ежелден 

ауыс-түйісі көп болғанын аңғарта түседі. 

Бұл айтылғандар романда келтірілген шығыстық сөздердің көлемі мен құрамынан 

да сезілсе керек. Шығармада: халфе, мәзін, қари, махалла, жаназа, медресе, мешіт, диуан, 

хидия, үнзира, мінәжат, хұтпа, хазірет, ясин, дәрхал, шариф, халас, бадбахт бәддұға 

секілді діни ұғымдар кездеседі. Бұл сияқты сөздер диалог үстінде немесе діндарлар 

ортасын суреттеу үшін қолданса, көп ретте шығыстық бейнелеу жүйесі қазақ ұғымына 

үйлесімді болып кірігеді. «Сенсің – жан ләззаты, сенсің – тән шәрбәты» деп жырлаған 

Абайдың шығармашылық өміріне арналған романда мұндай мезеттер болуы әбден табиғи.  

Бұның бәрі М.Әуезовтың тіліміздің мүмкіндік өрісін кеңейтіп, соны ұғымдар мен 

оралымдарды мейлінше мол енгізіп, бейнелеу құралдарын көптеп қосқанын, қазақ сөзінің 

қуаты мен икемділігін әлемдік жетілген  тілдер деңгейіне көтеріп әкеткендігін дәлелдейді. 

«Абай жолында» бірінің күшін бірі өсіріп отырған толқымалы эпитеттер жиі 

кездеседі. Сонымен бірге эпитеттердің бірін-бірі толықтыруы да көп болады. Мұнда 

эпитет анықтау үшін емес, ойды әселі жеткізі үшін алынады. Осы тұрғыдан қарағанда, 

М.Әуезов қолданған эпитеттер – тың эпитетттер. Олар адамға әсер ету жағынан көрінеді. 

Жазушының тағы бір назар аударғаны: астарлы сөздің ішінде ең көп қолданғаны осы 

эпитет. Бірақ эпитетті қанша көп қолданса да, толардың бәрін  сапалы, әсерлі, өткір, 

тыңдаушыға жағымды етіп қолданған.  

Мысалы: 

Шәкірт бала, астындағы жарау құла бестісі, ұзын қайың сойылы, танауы 

қусырылып, іштері дұспандықпен қатып қалған көп көңілді жандар, қырыс надандық, 

қаны қашқан сарғылт, толанып қалған көңілі, бөктер тау, салқын жүз, сүле науқас.[36] 

Астарлы сөздің тағы бір түрі – теңеу. Теңеу деп бір заттың, құбылыстың қасиетін 

екніші затпен, теңестіру, салыстыру. Романда теңеу аз кездеседі.М.Әуезов теңеулері 

қазақққа түсінікті, қазақы тұрмыстан, соларға қажетті, қымбатты, бағалы, немесе 

қолжетпес, болмаса, қорқыныш тудыратын, шаттанатын нәрселерден алынған.  

Мысалы: 

Артында қалып, Майырға ерген ылаушыдай, қашанғы текіректейміз. Бала ес 

білгелі бері қарай, әкесінің ойын жұттан қыста күн райын баққан кәрі бақташыдай 

бағып, танып өскені. Құнанбай ауылдары әр қоныстың тұсында, иықсыз қағысқандай 

боп. Қайта маңдайдағы қатқыл көңілі бір ызғырық тапқандай болды. Абайлар енді көрді: 

көлденең өтіп селдей ағып жатқан халықтың саны ұшан теңіз екен.   

Қазақтың ауызекі сөзінде метафоралық сөз саптау көп қолданылады. Бірақ ондағы 

метафоралық қолданыстардың кітаптық ұқсастырудан айырмашылығы бар. Халықтық 
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қолдануда ұқсастыру оймен заттану арқылы ерекше жандануға, ойда жоқ бір 

қозғалыстың, немесе қимылдың, заттың орнына екінші зат, қозғалыс түсіп, ойды еріксіз 

ұзаққа алып кетумен қызықтырады. Ойда жоқ жерде табылған жаңа тізбек, өрнек 

оқушының ықыласын соншама аударып алып кетеді. М.Әуезов метафораны роман ішінде 

молынан пайдаланып, кең өрістетіп, жаппай енгізіп жіберді. Романның тұла бойында 

үлкен көркемдік жаңа тізбектер жасалып тұр.  

Мысалы: 

Қамшыны енді көрнекке шығарып; Екі көз қанталаған қалпында жоғарылап; Нәзік 

ырғақ соншалықты бір сұлу сәнмен еркеленіп толқып кеп; Ербол да сол бір әне деп, 

қандай сөйлеп; Абай табынып; Барлық жазықсыз пәк көңілмен намыстанып, қорланып; 

Жайлау түнінің жұлдызы жарық аспанына қырқап, шаншылып, ән кетіп жатты; Анық 

бір күн көрмесе, осылай ашыла ұмтылысып қуанышпен айналысып көрісетін. 

М.Әуезов «Абай жолында» табиғат пейзажын санамалау әдісімен, динамикалық 

тәсілмен де бейнелегенде реалистік өнерге тән ерекшеліктерді сақтай отырып, шынайы 

суреткерге тән байқағыштық, сезімталдық танытады.  

Әсіресе, шығарманың орталық тұлғасы – Абай белгілі уақыт пен кеңістікте 

тіршілік етеді, іс-әрекет жасайды; соған орай табиғат пейзажы да ақын өмірімен 

қатарластырыла сипатталады. Демек, табиғаттың көптеген құбылыстары басты 

кейіпкердің түйсік-сезімі арқыды беріледі, мұндай жағдайда сыртқы көрініс ішкі мінезбен 

астасып жатады.  

«Толық ай ашық қалқып, сызып келіп, бір топ шоғыр қара бұлтқа кірді. Кірді де, 

қызық күйге түсті.  

Қарақошқыл кілегей бұлттың шетін ала кірген ай бір көрініп, бір сүңгіп, 

машығынан тыс жылдам жүріп, дәл жасырынбақ ойнағандай құбылады. Кейде 

біржолата білінбей батып кетіп, артынан тез жарқ етіп, күліп шыға келед те, лезде 

барып тағы шомады»[38,97]. 

Бұл суреттемедегі баяндау объектісі өте айқын. Олар: көк, толық ай және қара бұлт. 

Аспан әлеміне, жаратылыс құбылыстарына қатысты осы нәрселерді санамалап айтудың 

өзі оқушының ой-санасында бейнеленетін табиғат суретінің бастапқы нобайын 

елестететіні сөзсіз.  

Ал көріністің екінші сатысында автор түнгі ай суретін жас Абайдың өсу, қалыптасу 

үстіндегі мінезіне сай етіп берген. Өйткені, Құнанбай мен Бөжейдің қарым-қатынасы 

шиеленісіп, Тобықты жұрты Ырғызбай, Бөкенші-Борсақ боп руға, топқа бөлініп, 

Шыңғыстың қойнау-қолатындағы құйқалы қыстауларға таласып, өзара қырқысып жатыр. 

Сондықтан түнгі суреттегі әлденеше құбылған айдың көрінісі Абайдың қысылыс, 

ұялыс сезімімен сәйкес шыққан. Абай Бөкенші-Борсақ сияқты аз рудың адамдарына тізе 

батырып, зорлық-зомбылық көрсеткен әкесінің арам, қатал, қатыгез мінезі үшін қатты 

арланады. Кірбің түспеген көңілі күпті боп, ойы да сан-саққа жүгіреді. Сол себепті: «Қара 

қошқыл кілегей бұлттың шетін ала кірген» айдың жасырынбақ ойнаған баладай әлденеше 

құбылуы Абайдың әке қылығына бола ұялған күйін күшейтіп, эстетикалық әсері мол, 

жанды сурет жасаған.  

К.Григорьян: «...Пейзаж романда көркемдік құрал, көркем элемент ретінде де жеке-

дара тұра алмайды. Табиғатты суреттеу қанша шеберлікпен орындалса да, тек мақсат 

емес. Романда, оның ішінде орыстың реалистік романында ол бейнеленген оқиғалармен 

және кейіпкерлердің жан толқынысымен қатар өріліп, көркемдік жүйенің ажырамас бір 

бөлігіне айналады» [45], – деп ой түйеді. 

М.Әуезов «Абай жолы» сияқты құлашы кең эпикалық полотносында: дала, тау, 

өзен, ауыл, қала көріністерінің бояу реңктерін әртүрлі қоғамдық, өмірлік жағдайлардың 

тұсында қаһарманның ішкі жан толқынысымен диалектикалық бірлікті суреттейді.  

Десе де, романда күн шуақты, көкорай шалғынды жаз, көктем мезгілдерінен гөрі, 

күз бен қыс көріністеріне көбірек мән беріледі. Оның басты себебі: қара жауынды күз, 

қарлы қыс, ішін тарта ұлыған боранның сұрапыл көріністері романда суреттелетін 
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әлеуметтік тартысты оқиғалармен, салымсыз өмірден сағы сынған кейіпкерлердің жан 

құбылыстарымен сабақтас.  

«Ұзарып өскен сар селеу оңнан соққан баяу жел астында тынымсыз қозғалады. 

Күміс толқын бетіндей боп, кейде жылтырай түсіп, сәл сыбырдай ғана болымсыз 

жыбыр қағады.   

... Күз тақау болғандықтан бетеге – бурыл, көде – сарғыш. Көктемде жасыл 

желек, көк шашақ атқан сасыр, қурай да қазір қызара сарғайған. Семіп солған реңімен, 

өтіп жатқан дәуренді, семіп қалған өмір-тілек дәрменсіздігін дәлелдейді» [36, 585]. 

Көңілді  құлазытқан күздің бұл суреті жапан далада жалғыз қалып, ел жағдайын, 

халықтың болашақ тағдырын тебірене ойлаған Абай көзімен және авторлық ортақ төл 

сөзбен әдемі кестеленген. М.Әуезов стиліне хас бояуы қалың пейзаждық суреттемеде 

қазақ жұртының әлеуметтік жағдайы мен ақынның жеке көңіл күй әуендері жалғасып, 

оқырманға жағымды әсер қалдырады. 

Баяндау объектісі – Сары селеудің «жел астында тынымсыз  қозғалуы, жыбыр 

қағуы» іргелі қаланың маңына шоғырланып, мәдени орталығы болмаған халықтың 

шаруашылық қамымен азынаған жел, ұйытқыған боран өтінде күн кешкенін меңзейді. 

Бурыл бетеге, сарғыш көде, қызара сарғайған қурайдың түстері мезгілдік міндет 

атқарып, күздің жақындап қалғанын хабарласа, екіншіден халықтың жұпыны, жүдеу, 

сүреңсіз өмірін ишарамен білдіреді. Сөйтіп, бұл эпизодта табиғат көрініс, автор 

көзқарасы, кейіпкер сезімі сабақтаса келіп, баяндау жүйесіне әсерлі, жанды өрнектер 

қосқан.  

«Абай жолында» салпы етек күздің сұрғылт, көңілсіз көріністері Құнанбай тобынан 

зәбір-жапа шеккен жатақтардың қоңторғай өмірімен қатарласа, қанаттас суреттеледі. 

«Алты күннен соң, осы Құнанбай ауылдары көшкен жолмен тағы бір мол көштер 

келе жатты. Бұл Бөкенші мен Борсақтың көші. Бұлар да Қызылшоқыдан өтіп, 

Шыңғысқа кіргелі келеді. Малды көштер емес. ...Көш бойында ат мінген кісі аз. Әр 

көште бірен-саран еркектер мен көш бастаған қартаң әйелдер ғана ат үстінде. Олардан 

басқа бала-шаға, кемпір-шал және жас қатынның көбі жүк артқан түйелерге мініпті. 

Бірен-саран тайлаққа мінген, өгіз мінген еркектер де бар. ...Бұл жиында әзіл-күлкі 

де, әңгіме де жоқ. Өңшең тон, шекпен киген сұрғылт топтың пішінінде, қазыргі күздің 

сұрғылт, жабырқау аспаны сияқты күңгірт, салбыраңқы» [38, 71-72].  

Бұл эпизодта Қодар мен Қамқаны дін жолымен жазалап, сол қанқұйлы, қатыгез 

әрекетінің із-тозын біржолата жасыру үшін Шыңғыстың құйқалы, қыртысты 

қыстауларына өз өрен-жаранын орналастырған Құнанбайдың іс-қылығы мен Бөкенші-

Борсақ сияқты аз ру адамдарының күйініш-күйзелісі қарама-қарсы қалыпты алынып 

суреттелген. Мұндағы ызғарлы, жаңбырлы күздің «сұрғылт, жабырқау аспаны» тек қана 

фон емес, ол әділетсіздікке шыдай алмай іштей булығып, түстері сұрланған ауыл 

адамдарының көңіл күйімен астасып, әлеуметтік жағдайды айқындай түседі. 

Романда жеке бастың мәнді, маңызды оқиғаларды, әлеуметтік, қоғам дық 

құбылыстар, уақыт тынысы адамның психикасы арқылы сараланып, көркем сәулеленеді. 

Кейіпкердің сезік-сезімімен, ойлармен, дүние танымымен жалғас бейнеленген пейзаж 

суреттемелері оның рухани жан дүниесінің күрделі, өзгермелі ауандарын жарқырата 

ашуға көмектеседі.  

Мәселен, роман-эпопеяның үшінші кітабының, «Кек жолында» атты тарауында 

Әзімбай мен жалшы Исаның драмалық өткір сипаттағы сұхбатынан кейін суреттелетін 

қара дауыл жақындап қалған қауіп-қатердің нышанына айналады. 

Романда қазақ халқына тән этномәдени дәстүр рәсімдері де мызғымас алып табиғат 

аясында өтеді. «Қоңыр күздің бүнігі күні желсіз, тынық.  Аспан да ашық. Соңғы аттылар 

Құнанбай қасына жеткенде, балқыған темірдей боп ұшқын атып жарқыраған үлкен күн 

алыстағы Арқат тауының ирек-ирек жотасына міне бастады». Көш үстіндегі аттылы 

сахаралықтардың дағдылы машығын көмкеретін – айнала түгелсілмей жатқан даланың 

сом денесі мен жұқалтаң терісі. Аспан әлеміндегі өте баяу үдеріс екі аяқты пенделер 
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арасындағы қимыл-қыбырмен мезеттес суреттеледі. Алып Күнге байланысты 

предикативті қасиеті мол күрделі эпитет пен қыр тұрғындарына хас әрекетпен астарлас 

метафора зор көркемдік-эстетикалық қуатқа ие. Күннің тұтас планета екенін білгенмен, 

бізге шағын боп көрінетіні, ал жоғарыдағы сәтте оның мейлінше көлемді ауқым нысанына 

айналуы оптикалық әрі эмоциялық дәлдікпен бедерленеді.   

Сонымен бірге «Абай жолында» ауыз әдебиетінде, жазба әдебиетінде де көп 

кездесетін психологиялық параллелизм әдісіне керісінше табиғат көріністері де бар.  

1-мысал:  

«Анау үй күн шуақты, сәулелі өмірдің мамыр айы еді. Мынау үй жұт болар 

жылдың күзіндей. Сұр бұлтты, қара желді қарашадай»[36, 452]. 

2-мысал: 

«Жарқыраған май күні біртүрлі боп нұрланып, тамылжып тұр. Аспанда ұсақ қана 

ақ мамық бұлттар қалқиды. Айналадағы жазық пен төбешіктің бәрі де алқаракөк. 

Аласа, тықыр, бірақ тығыз бетегемен жайнаған. Қызғалдақ, жауқазын, сарғалдақ, 

бәйшешек дегендер қызыл, сары, көкшіл түстермен құлпырып жайнайды. Гулеп ұшқан 

көбелектей бояулы, неше алуан..»[38, 33]. 

Автор бірінші үзіндіде қызғаншақ, еркек мінезді Ділдәнің арандатқан сөзінен кейін 

қабағына кірбің түскен Абайдың көңіл күйін бейнелеу үшін, антитеза ретінде мамыражай 

мамыр мен бұлтты, желді қараша айын қарама-қарсы қойып суреттеген. Пейзаждың 

идеялық-эстетикалық міндеті – аралары алшақ жатқан контрастылы табиғат көріністері 

арқылы от басының күйбеңі, күйкі кикілжіңінің әсерінен ұнжырғасы түскен Абайдың 

басыңқы, тұнжыр жан құбылысын бейнелеу. 

Екінші суреттемеде  нұрлы күн шуағымен және қызылды-жасылды гүл, 

бәйшешекпен жайнап, құлпырған май күні – жалғыз баласынан айырылып, қайғыдан қан 

жұтқандай болған Қодардың қаралы көңіл күйіне қарама-қарсы қалыпта сипатталған. 

Мұндағы бейнелеу объектілері – жарқыраған күнге, аспанда қалықтаған ақ мамық 

бұлттарға, неше алуан түспен құлпырған бәйшешектерге Қодардың қайғы-зары әсер 

етпейді. Өйткені, табиғат – феномен. Ол адамның көңіл күйімен есептеспейді. 

Жалпы, қазіргі қазақ романдарында аллегория, астарлы ой қашан да үлкен орын 

алғанымен, «Абай жолында» кездесетін пейзаж-символдардың мән-мағынасы 

қорғасындай салмақты келеді. Содан болар, ондағы символдық бейне әрдайым нақты 

бейнеден мағынасы кең жатады.  

Мәселен, романда Абайдың  сүйікті баласы – Әбіш Верный қаласында, ауруханада 

әл үстінде жатқанда, оның ауыр хал-жағдайымен қатарласа суреттелетін мына пейзажға 

көз жүгіртейік: 

«Алматының қысы да аяқталып келе жатқан тәрізді. Бүгін бір өзгеше 

жарқыраған ашық күн еді. Көше бойындағы зәулім биік, оқтай түзу теректердің 

бұтақтарына келіп қонған қарғалар жыл келгенін танытқандай көп қарқылдайды» [46, 

577]. 

Бұл пейзаж – символ ортақ төл сөзбен баяндалғанымен, ауыз әдебиетінің 

үлгілерінде, халық ұғымында жаманшылықтың белгісі боп саналатын қара қарғаларға 

түсініктеме берілмейді. Дегенмен, суреттемеде жұртшылықтың ескі сенім-нанымдарынан 

туындаған символикалық мәні бар табиғаттың бұл деталіне жазушының көңіл аударуы 

бекер емес. Осы образ – символ Әбіш өлімінің хабаршысы іспеттес. 

М.Әуезов өз романында мұндай әдіске сирек барады. Десе де, халықтың басына 

қауіп-қатер төнген қиын кезеңдерді, жұтаған елді, жүдеген адамдарды суреттегенде автор 

образ-символға елеулі сән береді. 

«Әр сайда теңкиіп өліп жатқан көтерем сиыр, қатпа түйе, арық ат қаңқалары 

кезігеді. Жар, жырада, қоралар маңында, молалар қасында теңкиіп-теңкиіп жатқан 

өлекселер. Малды болған ауылдардың қораларының нақ қасында, күлтөбенің айналасында 

енді шіри бастаған жемтік мол. 
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Қыстау-қыстаудың басын дамылсыз қарқылдаған ала қарғалар мен қара 

құзғындар басқан. Ерте келген қарақұс, ақсары бөктергілерде өлі малдың жемтігіне 

үйіле қонып дәніккен» [46, 803]. 

  Жазушы ел басына түскен ауыр нәубет-жұттың көрінісін, яғни олардың 

символдық мәнін бейнелеуші-көркемдеуші құралдардың көмегімен баяндаған. 

«Көтерем сиыр, қатпа, түйе, арық ат» сияқты детальдар ел-жұртты күйзлтіп, 

малды қырғынға ұшыратқан жұт көрінісін образды, айшықты түрде сипаттаса, 

жаманшылық белгісін ишарамен білдіретін «қарқылдаған қарғалар, қара құзғындар» 

деген көркем символ қазақ ауылдарының басына түскен зілзала апаттың бітім-болмысын, 

ауыр тауқыметін, сиық-сиқын нақтылай түседі, және автордың көпшілікке келген қаралы 

бақытсыздыққа, қайғы-қасіретке деген көзқарасын да көрсетеді. 

М.Әуезов өз туындысында тамылжыған табиғаттың мезгілдік пейзаждарына үлкен 

мән бере отырып, зор психологиялық міндет, жүк артады. Сол себепті адам өлімі, қауіп-

қатерлі оқиғалар, қайғылы жай-жағдайлар көбінесе қараңғы түннің қойнында өтіп жатады. 

Мәселен, тетралогияның төртінші кітабында, «Түн түнекте» бөлімінде, Семей 

қаласында оба ауруы жайылғанда індеттің жұртқа кең таралуына әсер еткен қожа-

молдалардың қылмысты іс-әрекеттерін әшкерелеген Сармолда түн баласында 

қаскөйлердің қолынан мерт болады. 

«Айсыз кеш, қоңырқай ағаш үйдің қорасында қап-қараңғы боп тұнып қапты. 

Әсіресе, төбесі жабық, бүйірі ашық, лапас маңы күйедей қап-қара. Ондай тұстарға 

ұйқылы түн ұялағандай. Желсіз, жұлдызсыз аспан да қазір меңіреу қара. Жерге мүлде 

ентелеп түскен тәрізді» [46, 476]. 

Осы түн суретіндегі: «Айсыз кеш...Аспан да жерге мүлде ентелеп түскен тәрізді» 

деген сөйлемнің адамның тұл бойын тоңазытып, үрейлі сезімді үдететінін былай 

қойғанда, «қап-қараңғы», «күйедей қап-қара», «меңіреу қара» деген бояуы қалың образды 

жолдардың қайталанып келуі төбе құйқаны шымырлатып, қорқыныштың әсерін күшейте 

түседі. 

Бұл ненің әсері? Сөз жоқ, бұл кез келген қарапайым немесе қорқынышты оқиғаны 

суретке айналдыра алатын сөздің бейнелеуші-көркемдеуші қасиетінде. 

Өзінің жан дүниесіне өзі үңілетін, сол арқылы басқаларды да ұғуға тырысатын, 

ақырында айналаны қоршаған ортамен қарым-қатынасын айқындайтын кейіпкерді 

авансценаға шығару қазақ жазушыларына баяндаудың жаңа үлгілерін ұсынды. Сондай 

мағыналы, мәнді формалардың бірі –  бірінші жақтан баяндау болып табылады. 

Автор көзқарасын айқын көрсететін бұл тәсілдің ең басты ерекшелігі – әлеуметтік-

тарихи құбылыстарды толық қамту, адам ғұмырының өткеніне батыл барлау жасау, 

сөйтіп, оны даму, өсу қалпында суреттеу. Сюжеттік оқиғаның даму уақыты мен баяндау 

уақытының арасын жақындастырудың нәтижесінде, бірінші жақтан баяндауда – шығарма 

мәтінінің аз бөлігінде адам өмірінің үлкен кезеңін қамтуға мол мүмкіндік туады.  

Дегенмен,  қазіргі қазақ әдебиетінде, проза жанрының даму процесінде өзінше 

бағыт-бағдар алып, қазір абден қалыптасып, жүйеге түскен бұл баяндау үлгісінің өзіндік 

ерекшелігі де бар. Себебі, персонаждың атынан баяндалатын шығармалар я өмірбаяндық, 

я ондағы кейіпкерлер автордың өзі «сенген өкілі» болуы керек.    

Қазақ романдарындағы эпитет пен теңеулердің малға байланысты болып келетіні 

сияқты «Абай жолы» эпопеясындағы эпитет пен теңеулердің көпшілігі де малға 

байланысты. Соның ішінде, түйе, жылқы, қой малы мен қыран құсқа байланысты теңеулер 

жиірек кездесіп отырады. Ал, сиыр мен шошқаға байланысты теңеулер жоқ десе де 

болғандай. «Иегі ителгінің тамағындай» [38,138], нәркескөз [38,448], «ұялы қаракөз» 

[38,448] деген сияқты эпитет пен теңеулерде адам сұлулығы сөз болса, «Ін аузында 

отырған ақкөт торғай сияқты қылып-қылып еткеніңді қойшы осы» [38, 112], «Үркек 

жүрекпен бойлап кетіп, бірталай уақыт үнсіз мелшиіп қалып еді» [38,587], «Көз жұмулы, 

көңіл мас» [38,597], «Әйелдің көрген күні құрысын. Ерке бол, еркін бол, ердің көңілі 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4, 2020 ж. 

 

79 

 

сенен ауған күні ескі ұлтарақ құрылым құның жоқ» [36,315] деген сияқты теңеулерде 

елеулі оқиғалар үстіндегі адам мінезінің құбылысы сыр шертеді. 

«Қазірде екі адамзат емес, екі мақұлық тәріздіміз. Мұжықтың мәстегі мен 

сахараның түйесі кездескендей ме, қалай» [38,375], «Жалтыр мұзға айдап салған кәрі 

түйедей, мүгедек боп жүргеніміз, мінеки» [38,376] деген сияқты теңеулер тіл білмейтін, 

қала тіршілігіне жатырқай қараған қазақ қауымының өмірін көз алдымызға әкелсе, 

«Балапанын қанатының асына тыққан кәрі тауықтай» [36,83], «Өрт шаппып күйтіріп 

кеткен қу томардай» [36,129], «Сараң қатынның кең дастарханға шашып тастаған бір-екі 

уыс бауырсағындай шашылған, панасыз ел ғой» [38,585] деген сияқты теңеулер де 

жайылыс қуалап, әр жерде мал соңында бытырап жүрген бұрынғы қазақ аулының тіршілік 

тұрмысынан хабар береді. Ал, «Е, Торғайдың торғай болмай, қырғи шыққанын жаңа біліп 

пе ең, сығыр. Әуелі артыңа шоқайтып дәндеткен өзің емес пе ең?» [38,463], «Бөрі 

көргенде бірігетін ауыл итінің мінезіндей» [36,42], «Маңыеа ұрық шашапаған жақсылық, 

жапанда жалғыз өскен бәйтерекше, тұл болады да қалмай ма?» [36,235], «Басыңа қызыл 

тақия киіп, бөксеңе шақпақ таңба соқтырып қайтасың» [36,277], «Арыстан жүріп өткен 

ізбен ақсақ, соқыр бөрі де, қарға-құзғын да ілесе жүріп азық айырады» [36,426] деген тағы 

басқа да сол сияқты троптар да ел үстінен күн көрген үстем тап өкілдеріне, олардың 

мінезіне мысқылдап күлу тенденциясы басым жатады. Мұндағы жазушы пайдаланған 

«ителгінің тамағы», «нәркескөз», «ұялы қара көз», «мұжықтың мәстегі мен сахараның 

түйесі», «бір-екі уыс бауырсақ», «үркек жүрек», «кәрі тауық», «қу томар», «ескі ұлтарақ» 

бәрі де қазақ ұғымына таныс, сіңісіп кеткен сөздер болып табылады. Сондай-ақ 

жазушының пайдаланған «тіл емізу, қышыртқы салу» [38,482], «аяқтағы суға ағып өлу» 

[36, 92], «тісті тіске қойып отырған шақ» [36,101] деген сияқты ауыстыру мағынасында 

қолданған метонимияларда да үлкен астарлы сыр жатыр. Шын мәнінде адам аяқтағы суға 

ағып өлмейді. Аяқ астынан ойламаған жерден ұятқа қалады. Болмаса «тілін емізбейді». 

Өтірік алдап әдемі сөзімен шығарып салады. Сол секілді «тісті тіске қойып отырған шақ» 

деген фразеологиялық тіркесте күнелтіс күйінің қиындап, тарығып отырған кезеңді 

аңғартады.  

М.Әуезов туған жерді – анаға, жұтты – өлімге теңеудің  алғашқы үлгісін көрсеткен  

шығыс жазушыларының бірі. Оған жазушының Зере өліміне байланысты Абай ойын 

талдап айтқан: «Шыңғыс сыртының ен қоныстары, мол адырлары, иен жайлаулары  

көбінше қаңырап тұр. Сонымен қатар ел ішінде күңірену көп. Жоқ-жітік, қайыршыны 

көбейтті. Абайдың өз анасы өлгенде, ел ана да төсек тартып, дертке шалдыққан сияқты.  

Осыны көріп ойланған сайын Абай өзгеше бір айықпас зарға батты. Қаралы көңіл 

ашылмастай боп екі иығынан басып алды. Үстіне қиген киімге, мінер атқа, ішетін асқа да 

бейілі жоқ. Көп адаммен тіл де қатпай, үнсіз боп барады. Бірақ, енді өз анасы Зерені 

ойлаумен бірге халық деген ананы қатар ойлап кетеді. Әрберден соң екі шер бір қосылып 

бір жырға, бір зарға айналды» [38,321] деген сөзі  толық дәлел бола алады. Сондай-ақ 

жазушы Зере өлетін жыл мен Мағаш пен Абай өлетін жылды да халық қабырғасын 

қайыстырып кеткен сұрықсыз жұт жылдары етіп бейнелейді. 

М.Әуезов таңның атысы, күннің батысы, тал түс тәрізді күн мерзімдерін әрқашан 

тұрмыстық кәсіп ыңғайымен немесе Абайға қатысты шығармашылық өнер үдерістеріне 

көңіл бұру заматтарына үндес суреттейді. Жыл кезеңдерінің өзіне тән ерекшеліктері 

әрқашан жаңа бейнелеу нақыштарымен көмкеріледі. 

«Абай жолында» пейзаж келбеті оған дейінгі не одан кейінгі сюжеттік-

композициялық шешімдермен тығыз байланысты боп келеді. Сонымен қатар 

психологиялық параллеизм әдісі мейлінше нанымдылықпен қолданылады. 

Роман-эпопеяда аспан немесе жер бедеріндегі табиғат туындылары мен 

құбылыстарына қатысты неше алуан метафоралық оралымдар теңеу, кейіптеу мысалдары 

пейзажды субъект сана астарымен бірлік, жанды ұласымға айналу қабілетімен 

шырайландыралы. Әсіресе өмірдегі, әйтпесе, адам тіршілігі мен кескініндегі 

детальдардың төңірек дидарына әр қосып, астрофизикалық, географиялық, биологиялық, 
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рухани тіршіліктегі өзгерістерді анықтауға тигізер үлесі зор. Даланы теңізге, Абай өмірін 

жас шынар, алып бәйтерекке балау, қаһарманның ішкі дүниесіндегі құпия мезеттерге 

табиғаттың сан қилы бояу, реңкін куәгер ету жағдайлары мол. Пейзаждың символдық 

қасиеті биік те астарлы көркемдік-философиялық толғамдармен астарласады. М.Әуезов 

табиғат пен адам көңіл-күйінің салалас келе бермеу сәттерін де әділдікпен, кереғар 

сабақтастық ұстанымдары бойынша реалистік тұрғыда өрнектейді. 

Қорыта айтқанда, М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы  ХІХ ғасырдың екінші 

жартысында өмір сүрген қазақ халқының елу жылдық өмірін көркемдікпен бейнелеп 

берген, көлемді көркем шығармадағы идея мен образ бірлігінің үлгісін көрсеткен, қазіргі 

қазақ прозасының маңдай алды кесек туындысы болып табылады.  

М.Әуезов табиғат келбетін қай тақырып аясында суреттесе де өзіндік қолтанбасы 

бірден көзге түседі. Өйткені сол суретті табиғат бейнесінің астарында қоғамдық-

әлеуметтік мәселе, адам еркіндігі, әйел теңдігі, отаршылдық, жемқорлық, парақорлық, 

кедейшілік т.б. мәселелер қозғалады да, қаламгердің идеялық-эстетикалық ерекшелігін 

ашуға қызмет етеді.     
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Резюме 

 В статье поднимается проблема пейзажа в романе Мухтара Ауэзова «Путь Абая», 

который занимает особое место в казахской прозе с точки зрения структурности и поэзии. 

Пейзаж и его функции описаны в эпическом романе. Помимо времени и пространства, 

охваченного творчеством писателя, его художественное мастерство, приемы описания и 

описания, живописные слова, разные цвета и фразы - редкое явление в казахской прозе. 

Систематически анализируются и анализируются на конкретных примерах роль пейзажа в 

романе-эпосе, изображение характеристик персонажей посредством пейзажных образов. 

         

         Summary 

The article raises the problem of landscape in the novel by Mukhtar Auezov "The Way of 

Abai", which occupies a special place in Kazakh prose in terms of structure and poetry. The 

landscape and its functions are described in the epic novel. In addition to the time and space 

covered by the writer's work, his artistic skill, methods of description and description, pictorial 

words, different colors and phrases are a rare phenomenon in Kazakh prose. The role of the 

landscape in the epic novel, the depiction of the characteristics of the characters through 

landscape images are systematically analyzed and analyzed using specific examples. 
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ӨНДІРІСТЕГІ ЖӘНЕ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК 

ЕРЕЖЕЛЕРІ 

 

Мамытбаева В., 

«Қайнар» академиясының оқытушысы,  

құқықтану магистрі 

 

Мақалада өндірістегі және төтенше жағдайлардағы қауіпсіздік ережелері 

туралы қарастырылады. Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын кешендi бағалау, 

өндiрiстiк жарақаттануды азайту және өндiрiстегi жазатайым оқиғалардың алдын алу 

мақсатында уәкiлеттi орган мен оның аумақтық бөлiмшелерi еңбек қауіпсiздігі және 

еңбекті қорғау мониторингін ұйымдастырады. 

Түйін сөздер: өндіріс, төтенше жағдайлар, қауіпсіздік, қауіпсіздік ережелері, 

құқықтық актілер.  

 

Еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылау Осы Заң 

мен еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы өзге де нормативтiк-құқықтық 

актiлердiң сақталуына мемлекеттiк бақылауды Қазақстан Республикасының Үкiметi 

бекiткен ережелерге сәйкес уәкiлеттi органдар мен олардың аумақтық бөлiмшелерi жүзеге 

асырады. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігi және еңбекті қорғау туралы 

заңнамасын сақтау жөніндегі тексерулер, олардың түрлері мен нысандары. Мемлекеттiк 

еңбек инспекторы қызметiнiң кепiлi. Мемлекеттiк еңбек инспекторының өз құзыртiне 

сәйкес қызмет мiндеттерiн орындауына тексеру жүргiзуге жiбермеу, жұмыс берушiнiң 

еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi жөнiндегi қызметi туралы қажеттi 

құжаттар мен ақпаратты беруден бас тарту түрiнде кедергi жасайтын адамдар Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады [1]. 

Мемлекеттiк еңбек инспекторларының еңбек қауiпсiздiгiн және еңбектi қорғауды 

қамтамасыз ету саласындағы құқықтары Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi 

және еңбектi қорғау туралы заңдары талаптарының сақталуын бақылауды құқықтық 

ықпал ету шараларын қабылдау мақсатында мемлекеттiк еңбек жүзеге асыру.Мемлеттiк 

еңбек инспекторларының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғауды қамтамасыз ету 

саласындағы aктiлерi. Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 

туралы заңдары талаптарын бұзушылықтың белгiлi болуына қарай, мемлекеттiк бақылау 

нәтижелерi бойынша инспекторлары мынадай актiлер шығарады: 

1) нұсқама:Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 

саласындағы заңдары талаптарының бұзылуын жою туралы; еңбек жағдайлары бойынша 

өндiрiстiк объектiлерге аттестаттау жүргізу туралы; өндiрiстiк объектiлер мен 

жабдықтарда, сондай-ақ өндiрiстiк процестерде жарақаттану қаупiн және авариялық 

жағдайлардың туындауын болдырмау үшiн еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiнде 

профилактикалық жұмыстар жүргiзу туралы; жекелеген өндiрiстердi, цехтарды, 

учаскелердi, жұмыс орындары мен жабдықтарды және тұтастай ұйымдарды қызметкердiң 

өмiрi мен денсаулығына қатер төнген жағдайларда соттың шешiмiнсiз үш күннен еңбектi 

қорғау саласындағы қоғамдық бақылау1. Ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi 

қорғау саласындағы қоғамдық бақылауды ұйымның аспайтын мерзiмге, аталған мерзiмде 

мiндеттi түрде сотқа талап-арыз өтiнiшiн бере отырып, пайдалануға тыйым салу және 

тоқтата түру туралы. Бұл ретте қызметке тыйым салу немесе оны тоқтата тұру туралы акт 

анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейiн немесе соттың шешiмi шыққанға дейiн 

қолданылады; 2) Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 

туралы заңдары бұзылған жағдайда әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тарту туралы 

қаулы.Мемлекеттiк еңбек инспекторының жауапкершiлiгi. Мемлекеттiк еңбек инспекторы 

лауазымдық мiндеттерiн атқару кезiнде Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғаны 

үшiн Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жауапты болады. 
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Ұйымдардағы еңбек қауiпсiздiгi және кәсiподақ органы тағайындайтын, ал ол болмаған 

кезде - қызметкерлердiң жалпы жиналысы тағайындайтын еңбектi қорғау жөнiндегi 

қоғамдық инспектор жүзеге асырады.2. Еңбектi қорғау жөнiндегі қоғамдық 

инспектордың:ұйымдарда Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгі және еңбектi 

қорғау туралы нормативтiк құқықтық актiлерiнiң сақталуын тексерудi жүзеге асыруға [2]. 

- тексерудiң қорытындысы бойынша еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау 

туралы заңдардың, келiсiмдер мен ұжымдық шарттар ережелерiнiң анықталған 

бұзушылықтарын жою туралы лауазымды адамдардың атына ұсыныстар енгiзуге құқығы 

бар. Лауазымды адамдар анықталған бұзушылықтарды дер кезiнде жоймаған жағдайда 

материалдарды қарау және оларға ықпал ету шараларын қолдану үшiн уәкiлеттi органға 

беру туралы ұйымның кәсiподақ органына ұсыныс жасауға; ұйымның лауазымды 

адамдарынан қоғамдық инспекторға жүктелген функцияларды орындауға қажеттi тиiстi 

құжаттар мен өзге де ақпаратты алуға; өндiрiсте болған жазатайым оқиғаларды тергеу 

жөнндегі комиссияға және ұйымдағы еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау жөнiндегi iс-

шараларды әзiрлеуге қатысуға құқығы бар.Қызметкерлер өкiлдерiнiң қызметкерлердiң 

еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау құқықтарын қорғау жөнiндегi құқықтары [3]. 

Қызметкерлер өкiлдерiнiң: жұмыс берушiлердiң еңбектi қорғау туралы нормативтiк 

құқықтық актiлердi сақтауына қоғамдық бақылау жасау арқылы қызметкерлердiң жұмыс 

берушiлер алдындағы еңбектi қорғауға арналған құқықтарын қорғауды жүзеге 

инспекторлары жүргiзетiн кешендi тексерулерге қатысуға; жұмыс берушiлерден және 

ұйымдардың өзге де лауазымды адамдарынан еңбек жағдайлары мен еңбектi қорғаудың 

жай-күйi туралы ақпарат пен түсiнiктеме алуға, соның iшiнде жазбаша түрде алуға; жұмыс 

берушiлердiң келiсiмдерде, ұжымдық шарттарда асыруға, жұмыс берушiнiң ұйымдардағы 

жұмыс орындарында қалыпты еңбек жағдайлары мен техника қауiпсiздiгiн жасауы 

жөнiнде келiсiмдер, ұжымдық шарттар жасасуға; өндiрiстегi жазатайым оқиғаларды 

тергеуге және еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғаудың жай-күйiне мемлекеттiк еңбек 

көзделген еңбектi қорғау бөлiгiндегi мiндеттемелердi орындауын тексерудi жүзеге 

асыруға; өндiрiстiк объектiлер мен өндiрiс құралдарын сынақтан өткiзу және пайдалануға 

қабылдау жөнiндегi комиссияның жұмысына қатысуға; еңбектi қорғау туралы 

нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеуге қатысуға, өзiнiң ұсыныстарын енгiзуге [4]. 

- Қазақстан Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы 

заңдарының, келiсiмдер мен ұжымдық шарттардың еңбектi қорғау бөлiгiндегі 

ережелерiнiң бұзылуына, өндiрiсте болған жазатайым оқиғалар мен кәсiби ауруларды 

жасыруға кiнәлi жұмыс берушiлер мен ұйымдардың өзге де лауазымды адамдарын 

дауларын қарауға қатысуға; қызметкердiң өтiнiшi бойынша еңбек мiндеттерiн 

орындаумен байланысты қызметкерлердiң мертiккен немесе денсаулығына өзгедей зақым 

келтiрген зиянды өтеуге арналған құқықтарын қорғау үшiн және қызметкерлердiң еңбек 

қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау құқықтары жауапқа тарту туралы талаппен тиiстi 

мемлекеттiк органдарға өтiнiш жасауға; еңбек жағдайларының өзгеруiне, Қазақстан 

Республикасының еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау туралы заңдарының бұзылуына, 

келiсiмдер мен ұжымдық шарттар, сондай-ақ жеке еңбек шарттары мiндеттемелерiнiң 

еңбек қауiпсiздігі және еңбектi қорғау бөлiгiнде орындалмауына байланысты еңбек 

кемсiтiлген басқа да жағдайларда талап-арызбен сотқа жүгiнуге құқығы бар.Жұмысты 

тиімді ұйымдастыру үшін ұйымның құрылымын сипаттау, әрбір бөлімше мен нақты 

орындаушы үшін міндеттерді айқындау, құрылымдардың арасында барлық 

құрылымдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қажетті байланыстарды қарастыру, 

басқару жүйесінің құжаттарында белгіленген талаптар мен олардың орындалуын 

қамтамасыз ету жөніндегі шараларды мазмұндау қажет [5].  

Еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру мыналарды көздейді: а) 

жоғары буындағы басшылық пен ұйым мамандарының, бөлімшелер мен қызметкерлердің 

арасында еңбекті қорғау бойынша міндеттер мен жауапкершілікті бөлуді; б) қызметкерлер 

мен олардың өкілдерінің еңбекті орғауды басқаруға қатысуын; в) қызметкерлерді оқыту 
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мен даярлауды; г)ңбекті қорғау қызметін ұйымдастыруды; д) еңбекті қорғауды басқару 

жүйесінің құжаттамасын әзірлеу рәсімдерін жасауды; е) еңбекті қорғау жөніндегі 

ақпаратты жинау және жөнелту процесн жүргізуді. Қабылданған тұжырымдаманың 

негізінде еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды; г) өндірісті басқару 

кезінде алған ақпаратты талдау мен еңбек жағдайларын бақылауды жүзеге асыруға; д) 

алынған ақпаратты талдаудың нәтижесінде анықталған қауіпсіз еңбек жағдайлары 

талаптарынан ауытқушылықтарды жою жөніндегі тиісті іс-шараларды әзірлеуге және 

тиісті шешімдер қабылдауға; е) анықталған талап етілетін қауіпсіз еңбек жағдайлары 

ұйымдастырудың аяқталуы: а) ұйымның онда еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі 

мақсатын жасап айқындауға; б) еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды 

жоспарлауды жүзеге асыруға; в) қажетті ресурстарды бөле отырып, талап етілетін еңбекті 

қорғау және еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға, 

сондай-ақ персоналды тиесілі даярлауды жүзеге асыруғаталаптарынан ауытқуларды жою 

жөніндегі іс-шараларды іске асыруға, сондай-ақ бұрын қабылданған жоспарларды 

түзетуді жүзеге асыруға, персоналды даярлауды жақсартуға және олардың деңгейін 

көтеруге, басқа, неғұрлым білікті жеткізушілер мен мердігерлерді таңдауға мүмкіндік 

береді [6]. 

Заңнама жұмыс берушіге ұйымда еңбекті қорғауды қамтамасыз ету 

жауапкершілігін жүктейді. Ол жұмысты ұйымдастырады және қызметкерлерді осы 

жұмысқа тартады. Жұмыс беруші мен жоғары буындағы басшылар ұйымдастыру мақсаты 

мен сол мақсатқа қол жеткізу жолдарының біртұтастығына, ұйым нәтижелі басқару 

жүйесін жасауға бағытталған. Бұл оған: а) мақсаттарды айқындауға б) басым міндеттер 

мен ажетті ресурстарды бөлуге; в) жұмыстарды қызметкелері үшін ортақ құндылықтарды, 

ұстанымдар мен нормаларды сақтауға, қызмкеткерлер ұйым міндеттерін шешуге 

толығымен қатыстырылатын ұйымдағы әлеуметтік-психологиялық климаты қолдауға қол 

жеткізеді. Жұмыс берушінің басшылық рөлі жоспарлауға жәрдемдесуге; г) арлық 

деңгейлердегі басшылардың қызмет нәтижесі үшін жауапкершілігін арттыруға; д) еңбек 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға [7]. 

Қызметкер заңнама талаптарына сәйкес жұмысты жүргізудің қауіпсіз әдістерін 

пайдалануға міндетті. Ұйым қызметкерлерінің (оның ішінде жұмысшылардың) барлық 

персоналды оқыту мен үнемі біліктілігін арттыру және қайта даярлау кезеңінде алынатын 

жақсы білімі мен арнайы дайындығы болғанда, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды 

қамтамасыз ету барынша тиімді болып табылады. Қызметкердің қажетті біліктілігі 

ұйымның сипатына байланысты және оны басшы айқындайды. Еңбекті қорғау жөніндегі 

қызметкерлердің құзыреттілігі мен біліктілігін қамтамасыз ету үшін үздіксіз оқытуды 

ұйымдастырған жөн. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету үшін 

жауапты қызметкерлердің, басшы қызметкерлердің, өндірістік ұйым адамдарының тізімін, 

олар бойынша оқыту жүргізілетін жұмыстар мен кәсіптердің тібесін, сондай-ақ оқыту 

тәртібін, нысанын жұмыс беруші кәсіптердің сипатына, жұмыс түрлеріне, өндіріс 

ерекшелігі мен еңбек қауіпсіздігі жағдайларына байланысты қызметкерлер өкілдерінің 

келісімі, ал олар болмағанда жұмыс берушінің актісі бойынша айқындайды [8]. 

Еңбекті қорғауды басқару жүйесін әзірлеу әрбір бөлімшенің құрылымынан, 

олардың міндеттері мен құқықтарынан, еңбекті қорғауды қамтамасыз ету мен бақылау 

процестерінен, түгел құрылымның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін бөлімшелердің 

арасында қажетті байланыстардан тұратын өзара байланысты әдістемелік құжаттар 

кешенін жасаумен аяқталады. Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің құжаттарын енгізу 

басқару жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Жүйені құжаттармен қамту дәрежесі 

барынша аз және ыналарға: а) ұйым қызметінің сипатына, түріне және оның ауқымына; б) 

ұлттық заңдардың, еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен өзге де нормативтік құқықтық 

актілердің талаптарына, тиісті міндетті талаптарға; в) қызметкерлердің құзыреттілігі мен 

қабілеттілігіне байланысты болуы тиіс [9]. 
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Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің құжаттары мыналарды: а) еңбекті қорғау 

тұжырымдамасын (саясатын); б) еңбекті қорғау саласындағы мақсаттарды; в) еңбекті 

қорғау және басқару жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі басты 

басқарушылық міндеттерді бөлуді; д) ұйым қызметінен, туындайтын негізгі қауіп- 

аясында пайдаланылатын ережелерді, рәсімдерді, әдістемелерді, нұсқаулықтарды не басқа 

қатерлер мен тәуекелдердің тізбесін, олардың болдырмау және оңтайландыру жөніндегі 

іс-шараларды; е) басқару жүйесінің да ішкі құжаттарды; ж) тексерулер, бақылау мен 

талдаулар кезінде жасалатын жазбаларды, тексерулер мен тергеу актілерін, кеңестер мен 

өлшеулердің хаттамаларын, қарап тексеру мен нұсқама берулердің журналдарын қамтиды 

[10]. 

Барлық құжаттардың көшірмелерін оларды пайдаланатын жерлерде есепке алып, 

орналастырады. Күші жойылған құжаттар бұдан әрі оларды ойламай пайдалануды 

болғызбайтын шаралар қабылдана отырып, айналымнан алынып тасталады. Еңбекті 

қорғауды басқару жүйесінің құжаттамасын:  

а) ұғымды және түсінікті түрде рәсімдеп, мазмұндау; б) кезең-кезеңімен талдап, ал 

қажетіне қарай, уақтылы түзету;  

в) оңай қол жеткізетін жерге қою керек.  

Еңбекті қорғау жөніндегі жазбаларды:  

а) жүйелі түрде жазу және оңтайландыру;  

б) оларды оңай айқындау мүмкін болатындай рәсімдеу;  

в) белгіленген мерзімге сәйкес сақтау;  

г) пайдалану үшін қолайлы жерлерде сақтау керек.  

Қызметкерлердің құпиялылық талаптарын ескере отырып, олардың өндірістік 

қызметі мен денсаулығына қатысты жазбаларға қол жеткізу құқығы болуы тиіс.  

Еңбекті қорғау жөніндегі жазбалар: а) еңбекті қорғауды басқару жүйесін қолдану 

практикасынан туындайтын мәліметтерді; б) жұмыспен байланысты жарақттар, 

денсаулықтың нашарлауы, аурулар мен оқыс оқиғалар туралы мәліметтерді; в) ұлттық 

заңдардың немесе еңбекті қорғау жөніндегі өзге де нормативтік қадағалау нәтижелерін 

қамтид. Еңбекті қорғау туралы ақпаратты беру және алмасуЕңбекті қорғау жөніндегі 

ақпаратты жинауды, өңдеуді, беруді, алмасуды, қолдануды қамтамасыз ету, сондай-ақ 

тиісті өзгерістерді уақтылы енгізу құқықтық актілердің талаптарын; г) зиянды өндірістік 

факторлардың қызметкерлерге әсері және өндірістік орта мен қызметкерлер 

денсаулығының жай-күйін байқау (қадағалау) туралы деректерді; д) еңбекті қорғауды 

басқару жүйесінің жұмыс істеуін оны талдауды жүргізуге және ұйымда еңбекті қорғауды 

жақсарту жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік береді [11]. 

Еңбекті қорғау жөніндегі ақпараттық қамтамасыз ету рәсімдері мынадай 

тәртіптерден тұруы тиіс: а) еңбекті қорғауға байланысты сыртқы және ішкі 

хабарламаларды (сауалдарды, пікірлер мен ұсыныстарды) алып, қарастыру, сондай-ақ 

оларға жауаптарды дайындап, беру; б) ұйымның құрылымдық бөлімшелері арасындағы 

еңбекті қорғау жөніндегі ішкі ақпаратты беру және алмасуды қамтамасыз ету; в) 

қызметкерлердің, сондай-ақ олардың өкілдерінің еңбекті қорғау жөніндегі сауалдарына 

пікірлері мен ұсыныстарын алып, міндетті түрде қарау және сайын барлық жұмыс 

орындарын қарап шығады; б) II саты. Цехтың (үлкен учаскенің) бастығы мен еңбекті 

қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор аптасына бір рет жұмыс орындарын қарап шығады. 

Тексеру қорытындыларын орындаушыларды тағайындап және сәйкессіздікті жою 

мерзімін белгілей отырып, журналға енгізеді; в) III саты. Ұйымның комиссиясы жауаптар 

дайындау.Жұмыс орындарындағы еңбек жағдайының жай-күйін ағымдағы әкімшілік-

қоғамдық бақылау көп сатылы бақылау механизмінің көмегімен жүзеге асырылады. 

Бақылаудың бұл түрін көп деңгейлі құрылымы бар ірі ұйымдарда қолданады. Көптеген 

ұйымдар үшін мынадай үш сатылы бақылауды қолдануға болады: а) I саты. Шебер мен 

еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспектор  айына бір рет бөлімшедегі еңбекті 

қорғаудың жай-күйін зерделейді. Тексеру қорытындылары бойынша бұзушылықтар 
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туралы акті рәсімделеді және оларды жою туралы бұйрық шығарылады. Қызметкерлер 

саны аз ұйымдар екі сатылы бақылауды қолданады:  

а) I саты. Басшының барлық жұмыс орындарын күн сайын қарауы; б) II саты. 

Шағын кәсіпорынның жетекші мамандарының, еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық 

инспектордың қатысуымен еңбекті қорғау жөніндегі комиссияның ай сайынғы түпкілікті 

тексеруі. Комиссия тексеруінің қорытындылары бойынша арнайы журналға белгілі болған 

кемшіліктерді, оларды жою жөніндегі ұсыныстарды, орындау мерзімдері мен 

орындаушыны енгізеді. Оған белгіленген іс-шараны орындау үшін жауапты орындаушы 

қол қояды [2]. 

Ықпал ететін бақылауЫқпал ететін бақылау оқыс оқиғаларды, жазатайым 

оқиғаларды, денсаулықтың нашарлауы мен ауру жағдайларын, ұйымның мүлкіне залал 

келтіруді қоса алғанда, еңбекті қорғауды басқару жүйесінен бастартуларды тергеп 

тексеру, талдау және құжаттау үшін қолданылады.Ықпал ететін бақылаудың мақсаты – 

осындай жағдайлардың себебін (терін) анықтау және тиісті шараларды қабылдау жолымен 

олардың қайталануына жол бермеу. Өндірісте жазатайым оқиғаларды, кәсіптік аурулар 

мен оқиғалардың пайда болуын тергеп тексеру және олардың қауіпсіздік пен денсаулық 

сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметк әсер етуі. 

Өндірісте жазатайым оқиғаларды, кәсіптік аурулар мен оқиғалардың пайда болуын 

тергеп тексеру еңбекті қорғауды басқару жүйесіндегі кез келген кемшіліктерді анықтауға 

бағытталған және құжаттамалық рәсімделуге тиіс. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды 

тергеп тексерудің тәртібі Қазақстан Республикасы Еңбек кодексімен белгіленеді. Тиісті 

ұсынымдарды жасау үшін тергеп тексерудің нәтижелерін еңбекті қорғау жөніндегі 

комитеттің (комиссияның) (олар болған жерлерде) назарына жеткізеді [11, 21 б.]. 

Түзету іс-қимылдарын орындау мақсатында комитеттің (комиссияның) тергеп 

тексеру нәтижелерін тиісті тұлғалардың назарына жеткізеді, басшылықтың еңбекті 

жүйесі. Ұйымдарда еңбекті қорғауды басқару жүйелері. Тексеруді (аудитті) 

ұйымдастыру» ҚР СТ ережелерін қолдану ұсынылады.Ұйым басшылығының еңбекті 

қорғауды басқару жүйелерінің тиімділігін талдауы қорғауды басқары жүйесінің 

тиімділігін талдауға енгізеді және үздіксіз жетілдіру жөніндегі қызметте ескереді. 

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп тексерудің нәтижелері бойынша өндірістік 

жарақаттануды талдауды жүргізеді және белгіленген нысанда тергеп тексеру туралы акті 

жасайды. Жазатайым оқиғаларды талдауды мыналардың: а) жазатайым оқиғаларды 

әртүрлі белгілер бойынша топтауды, көрсеткіштерді бағалауды және байланыстарды 

орнатуды көздейтін статистикалық әдістердің; б) жарақаттанудың материалдық салдарын 

бағалауды экономикалық талдаудың көмегімен жүзеге асырады. Жарақаттанудың жай-

күйін бағалау үшін әртүрлікөрсеткіштерді пайдаланады.Тексеру (аудит) Тексеруді 

(аудитті) жүргізу үшін «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының. Ұйым басшылығының 

еңбекті қорғауды басқару жүйелерінің тиімділігін талдауы кезінде мыналарды: а) еңбекті 

қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі жоспарланған мақсаттарға қолжетімділікті айқындау 

үшін еңбекті қорғау тұжырымдамасын; б) қызметкерлер мен басқару, қадағалау және 

бақылау органдарын қоса алғанда, еңбекті қорғауды басқару жүйесінің ұйым мен оның 

мүдделі тараптарының жалпы қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігін; в) еңбекті 

қорғау жөніндегі тұжырымдама мен мақсаттарды қоса алғанда, еңбекті қорғауды басқару 

жүйесін өзгерту қажеттігін; г) жүйенің тиімділігін бағалау критерийлерінің және 

ұйымның басқарушылық құрылымының басқа жақтарының өзгеруін қоса алғанда, еңбекті 

қорғау саласындағы кемшіліктерді уақтылы жою үшін қажетті іс-қимылдарды; д) ұтымды 

жоспарлау және үнемі жетілдіру мақсатында артықшылықтарды таңдауды; е) ұйымның 

еңбекті қорғау жөнінде қол жеткізілген мақсаттары мен түзету іс-қимылдарының уақтылы 

қолданылуын; ж) еңбекті қорғауды басқару жүйесінің нәтижелілігін алдын ала талдаудың 

қорытындылары бойынша басшылық атап көрсеткен іс-қимылдардың тиімділігін 

бағалайды. Жұмыс берушінің немесе неғұрлым көп жауапкершілігі бар адамның еңбекті 

мыналар: а) өндірістегі жазатайым оқиғаларды, кәсіптік аурулар мен оқыс оқиғаларды 
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тергеп тексерудің, қызмет нәтижелерін байқап, өлшеп және тексерудің нәтижелері; б) 

еңбекті қорғауды басқару жүйесіне әсер етуі мүмкін ұйымдастырушылықты қоса алғанда, 

қосымша ішкі және сыртқы факторлар қорғауды басқару жүйесінің тиімділігін мерзімдік 

талдаудың жиілігі мен ауқымын ұйым қызметінің қажеттіліктері мен шарттарына сәйкес 

анықтаған жөн. Ұйым басшылығының еңбекті қорғауды басқару жүйелерінің тиімділігін 

талдауында, сондай-ақ өзгерістер ескерілуі тиіс. Ұйым басшылығының еңбекті қорғауды 

басқару жүйелерінің тиімділігін талдауынан жасалған қорытындылар құжаттамалық 

белгіленіп, мыналардың: а) тиісті шараларды қабылдау үшін еңбекті қорғауды басқару 

жүйесінің нақты элементі (тері) үшін жауапты адамдардың; б) еңбекті қорғау комитетінің 

(комиссиясының), қызметкерлердің, сондай-ақ олардың өкілдерінің назарына ресми түрде 

жеткізілуі тиіс [12]. 
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Резюме 

В статье рассматриваются правила безопасности на работе и в чрезвычайных 

ситуациях. В целях комплексной оценки условий труда на рабочем месте, снижения 

производственного травматизма и предотвращения несчастных случаев на 

производстве уполномоченный орган и его территориальные подразделения организуют 

мониторинг охраны труда. 

 

Summary 

The article deals with safety rules at work and in emergencies. In order to 

comprehensively assess the working conditions in the workplace, reduce occupational injuries 
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and prevent industrial accidents, the authorized body and its territorial subdivisions shall 

organize monitoring of occupational safety and health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


