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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі бойынша азаматтың 
салық және /немесе/ бюджетке төленетін басқа да міндетті төлеуден жалтаруына 
жауапкершілігі қарастырылады. 

Түйін сөздер:, Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, декларация, «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің заң күші бар жарлығы 

 
Салық қылмыстарының субъектлеріне байланысты салық қылмыстарының түрлерін 

топтастыруға болады. 1997 жылғы қабылданған   қылмыстық кодексіне  дейін,ескі қылмыстық 
заңдарда салық қылмысының түрлері, яғни салық төлеуден жалтару нышандары ашып 
көрсетілмеген еді. Ал 1997 жылы қылмыстық кодекс салық қылмысы болып табылатын екі 
құрамды қамтиды. Осыған орай, салық қылмыстарының екі түрін топтастырамыз: 

1.Азаматтардың салық төлеуден жалтаруы (221-бап); 
2.Ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару (222-бап). 
2014 жылғы 3 шілдедегі №226-V Қазақстан Республикасы Заңымен қабылданған Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексі бойынша да салық қылмыстарының екі түрі 
қарастырылған: 

1.Азаматтың салық және /немесе/ бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
төлеуден жалтаруы (244-бап); 

2. Ұйымдарға салынатын салықты және /немесе/ бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеуден жалтару (245-бап) 

Осы баптарда салық қылмысына тағайындалатын қылмыстық жауапкершілік пен қылмыс 
болып табылатын әрекеттер ғана ашып көрсетілген, ал бұл әрекеттердің (әрекетсіздіктердің) 
юридикалық мәні мен салық заңдарын бұзушылықтың қайсысы қылмыстық екені толық 
анықталмаған. Сондықтан Қазақстан Республикасы ҚК-нің баптарындағы салық қылмыстарына 
қылмыстық-құқылық мінездеме беруіміз қажет. Жоғарыды көрсетілген салық қылмысының 
құрамын(түрлерін) жеке-жеке қарастыруымыз керек. 

Қазақстан Республикасы Кылмыстық Кодексінің 244- бабының диспозициясында 
азаматтың салық төлеуден жалтаруының екі нысаны көрсетілген: 

1. Азаматтың декларация табыс етуі міндетті болып табылатын жағдайларда    табыстары 
туралы декларацияны табыс етпеу арқылы ; 

2. Декларацияға немесе салықтарды және /немесе/ бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға  табыстар немесе 
шығыстар туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмалаған деректерді енгізу 
арқылы салықты және /немесе/ бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден 
жалтару. 

Әр нысан жеке қылмыстық құрамды қамтиды, ал ең шарттысы салықты ірі  мөлшерде 
төлемеу болып табылады. 

Бұл қылмыстың объектісі болып мемлекеттің табысты салу құқығына (яғни төлеуге 
жататын табыс салығын) қол сұғушылық, осы аядағы қоғамдық қатынас. 

Салық кодексінің басты мақсаты-бюджетке және бюджеттен тыс қорлардың төлемдерінің 
санын қысқарта отырып салық ауыртпалығын төмендету және салық салу саласындағы 
халықтың құқылық мәдениетінің деңгейін көтеру. 
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Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі орталық орынды жеке тұлғалардан 
алынатын табыс салығын алады.  

Бүгінгі күнге дейін халықтан алынатын табыс салығына біздің қаржылық ғылымымыз еш 
көңіл бөлмеді. Бұл түсінікті, өйткені тоталитаризм кезінде бюджет бөлігі болатын табыс салығы 
кең көлемді алмаған, тек мемлекетік бюджеттің 8-9 %-ін ғана құраған еді. Қазірде табыс салығын 
төлеушілердің көбі материалдық жағдайға көп әсерін тигізген жоқ. 

Экономикалық және саяси қайта құру кезінде табыс салығының ролі арта түсті. Табыс 
салығын төлеуде салық салудың негізгі принциптері:  жалпылығы мен біркелкілігі басшылыққа 
алынады. 

Еліміздің жаңа Салық кодексінің қабылдануына байланысты жаңа салық салу тәртібіне 
көштік, салық табыстың қандай қайнар көзден алынатынына қарамастан есептелінеді. Әлем 
тәжірибесінде бұр тәртіп «Ұлы жүйе»-деп аталады. Бұл жүйе АҚШ және т.б. дамыған елдерде де 
қолданылады. Еліміздің салық салудың универсалды салық жүйесіне   көшуі, салық  
төлеушілердің табысының қайнар көзі өскен уақытта, салық декларациясын төлеуді талап етіп 
отыр. 

Декларация - жеке тұлғаның табыс салығын төлеудегі басты құжаты. 
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 1995 жылғы 24 

сәуірдегі Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар Жарлығының 49-бабына сәйкес, 
жылдық жиынтық табыс пен шегіріс жасау туралы декларацияны салық төлеушілер салықты 
тіркейтін жердегі, салық қызметі органдарына есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызына 
дейін тапсыруға міндетті. 

Табыс туралы декларация мынадай белгілерді қамтуы тиіс: материалдылығы, жазбалығы, 
арнайы тағайындалуы, нақты-түпнұсқаны(подлинность) қамтиды. 

Декларацияның материалдылығы. Декларацияда анықталған тұлғалардың табысы мен 
шығысы жайлы тұжырымдама жазылады. Декларация салық салудағы маңызды фактілерді 
қанағаттандыратын құжат ретінде есептелінеді.Оны беруден жалтару немесе өз уақытында 
тапсырмау  декларацияның материалдылығын бұзбайды. 

 Жазбалылығы. Салық декларациясы-кәсіпкерлік қызмет аясындағы табысқа салынатын 
табыс салығы көрсетіліп, бекітілген іс-әрекет. 

Арнайы тағайындалуы.Салық декларациясының басқа да декларациялардан 
айырмашылығы: 

мемлекеттік салық  органдарына  азаматтардың ақша құралдарының қайнар көзіне бақылау 
жасау үшін тапсырылады; 

салық алу мақсатында  азаматтардың  табысы  мен   шығысы жайлы мағлұматтарды 
анықтайтын құжат. 

Салық декларациясы нақты белгіленген нысандарда мағлұматтарды анықтай отырып 
реквизиттердің сақталуы кажет. Онда табыс пен шығыс жайлы толық деректер бейнеленуі кажет. 

Жеке салық декларациясы салық төлеуші толтырған, салық алудың мөлшерін анықтау 
мақсатында оның табыстары мен шығыстарының көлемін дәлелдейтін, белгіленген нысандағы 
салық органдарының арнайы құжаты. 

Жеке тұлғаның табыс салығын салу объектісі жылдық жиынтық табыс пен Жарлықта 
көрсетілген шегеріс жасау арасындағы айырма ретінде есептелген салыққа салынатын табыс 
жатады. 

Жеке тұлғаның табысына Қазақстан Республикасы аумағынан және тысқары жерлерден 
ақшалай және заттай нысанда алған қайнар көзі болып табылады. Жеке тұлғаның жылдық 
жиынтық табысына мүліктік табысы, яғни салық төлеушіні тұрақты тұрғын-жайы болып 
табылмайтын жылжымайтын мүлкі, бағалы қағаздары, шетел валютасы, асыл тастары мен 
бағалы металдары, олардан жасалған зергерлік бұйымдар, өнер шығармалары мен антиквариат 
дүниелері, соған қоса кәсіпкерлік қызметтен және еңбек ақы төлеу түрінде алынған табыстары 
жатады. 

Табыс туралы декларация табыс салығын төлеу тәртібі мен есептеу негізі болады. Табыс 
салығын салуға жататын жылдық жиынтық табысқа күнтізбелік жыл ішінде түрлі көздерден 
алынған табыстары жатқызылады, 
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Белгіленген мерзімде салық декларациясын  табыс   етпеу салық   төлеуден   жалтарудың   
бастапқы   нысанасы   болып   отыр. Декларацияны белгілеген мерзімде тапсырмау, қылмыстың 
аяқталғандығын көрсетеді. 

Салық декларациясы заңына сай,  Қазақстан Республикасының заңды және жеке тұлғалары 
тапсырады.Жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары 
азаматтығы жоқ адамдар жатады. 

Табыс туралы декларацияны төмендегі салық төлеушілер тапсыруы тиіс: 
1) заңды тұлғалар; 
2) Қазақстан Республикасындағы  төлем   негіздеріне  салық салынбайтын табыстары бар 

жеке тұлғалар; 
3) салық жылы құрылыс салған немесе жалпы сомасы жылыны 1000 ең төменгі айлық 

жалақыдан астам ірі сатып алу жасаған жеке тұлғалар; 
4) Қазақстам Республикасынан тысқары орналасқан  шетел банктеріндегі шоттарда 

ақшалай қаражаттары бар жеке тұлғалар; 
5) Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан жерлерден табыс алушы жеке 

тұлғалар; 
6) Қазақстан Республикасының Парламенті мен жергілікті маслихат  депутаттары.заң   

нормаларында   көрсетілген   мемлекеттік қызметкерлер. 
Заңды тұлға таратылған кезде тарату комиссиясы немесе салық төлеуші бұл жайлы салық 

орнына дереу жазбаша хабарлайды. Заңды тұлғаны тарату туралы шешім қабылдағаннан кейін 
15-күн ішінде салық төлеуші салық органына жылдық жиынтық табыс пен шегеріс жасау туралы 
декларацияны ұсынуға міндетті. 

Резидент заңды тұлға құрмай жүзеге асырылған кәсіпкерлік қызметті тоқтатқан кезде ол 
15-күн мерзімде салық органдарына жылдық жиынтық табыс пен шегеріс жасау туралы 
декларацияны табыс етеді. 

 Резидент басталған немесе аяқталуға жақын салық жылының кез-келген жүйелі  12 айлық 
кезеңде 18-және одан да көп күн бойы Қазақстанда болған немесе шетелде Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметінде болған жеке тұлға. 

Салық төлейтін жеке тұлғалардың тізімі жайлы, «Жеке тұлғалардың табыс салығын төлеу 
және есептеу тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігінің басты салық 
инспекциясының №40 инструкциясында қамтылған. 

Бірінші рет заңда жеке тұлғалардың табысы туралы декларацияны тапсыру мерзімі (31 
наурыз) белгіленді. Менің пікірімше, бұл жерде салық органдарының информация бермеуі,салық 
салысындағы сұрақтарға жоғары білімді заңгерлердің юридикалық кеңес бермеуі, декларацияны 
толтыруда материалдардың жетіспеушілігі салық төлеуші мен салық органдарының арасындағы 
түсінбеушілікке әкеп соқтырады.  

Мысалы АҚШ-тың тәжірибесін алсақ, АҚШ-та жыл сайын салық төлеушілер табыс туралы 
декларацияны салық органдарына тапсырып отырады. 

Табыс туралы салық декларациясының арнаулы басылған типографиялық нысаны бар 
(бланкілер). 

Америкалық салық төлеушілер жыл сайын 7-10 түрлі салық банкілерін толтырады. 
Декларацияда өмірі, семьялық жағдайы, жасы, жұмыс орны әртүрлі жеңілдіктері көрсетіледі. 
Декларацияда табыстың барлық көздері, жеңілдік түрлері, кәсіпкерлік қызмет табысы мен 
шығындары, бағалы қағаздары және т.б. қамтылады. АҚШ-тың салық төлеушілері салық 
декларациясын бір жылда 15 сәуірде тапсырады. Есеп айырысу жылда 31-ші желтоқсанда жүзеге 
асырылады. Егер салық төлеуші салық декларациясын уақытында тапсыруға мүмкіндігі болмаса, 
салық органдарына мерзімін ұзарту туралы өтініш беруге құқылы (бұл тәртіп біздің 
заңдарымызда да белгіленген 164-бап).  

Салық төлеуші декларацияны тапсыру мерзімін өткізіп алса, өсім немесе айыппұл 
алынады.  

Бұл елде халықты салық декларациясы тәртібімен, таныстыруға көп көңіл бөлінеді. АҚШ-
тың ішкі табыс қызметі жылда салық декларациясын толтыру туралы сөздіктер шығарады.  
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Салық төлеушілердің салығын есептеуге қызмет көрсетудің арнайы заңды-қаржылық және 
компьютерлік ақылы көмек көрсететін фирмалары бар.  

Біздің елде мұндай бай тәжірибе әлі дамып жолға қойылмаған, сондықтан салық саласында 
әртүрлі  сұрақты мәселелер туындауда. 

Декларацияға   көрінеу  бұрмаланған   деректер енгізу, құжаттарға кірістер мен шығыстар 
жайлы әдейі өзгертілген мәлімдеме жазу және салық салу объектісінің мөлшерін азайту қылмыс 
деп білеміз.  

Бұндай жағдайда алдау әрекеті жүзеге асырылады, алдау құралы ретінде заңды маңызы бар 
құжаттар пайдаланылаған деп есептелінеді. 

Азаматтың салық төлеуден жалтаруын декларацияға көрінеу бұрмаланған деректер енгізу 
нысаны, тиісті салық органдарына жалған деректер енгізілген декларацияны тапсырғаннан 10-
күннен соң, қылмыс аяқталды деп есептелінеді. Осыған орай, айтылған жарлықтың 52-бабына 
сай, салық төлеушілер декларациядағы мәліметтерді анықтауға немесе толықтыруға құқылы.  

Яғни есепті жылдан кейінгі сәуірінен кешіктірмей, табыс етілген куннен бастап 10 - күн 
өткен соң түпкілікті есеп айырысып, табыс салығын төлейді.  

Айта кететін жай, салық төлеуші декларацияны толтыру кезінде жіберген маңыздылығы 
шамалы қателіктер (мысалы, арифметикалық қате, тізімдегі қате) қылмыстың белгісі болып 
есептелінбейді. 

Салық төлеуден жалтаруға тек мына жағдайларда, салықты ірі мөлшерде төлемеген 
уақытта ғана қылмыстық жауапкершілік қолданылады.  

Егер төленбеген салықтың сомасы 500 айлық есептік көрсеткіштен асса, салық төлемеу ірі 
мөлшерде жасалған деп танылады. Жалтару нәтижесінде төленбеген салық мөлшерін есептеуде 
қылмыстық әрекетті жасау кезіндегі қолданылған еңбек жалақысының ең төменгі мөлшерін 
басшылыққа алу қажет. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 244-бабының 2-бөлігін саралайтын 
белгісі, қылмысты ірі мөлшерде жасаумен қатар бұрын салық төлеуден жалтарғаны үшін 
сотталған адам нақ сол әрекеттін қайта жүзеге асыруы жатады. Талдау кезінде азаматтың салық 
төлеуден немесе ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтарғандығы   үшін   сотталады   
ма? -біз   үшін   мұның   бір-бірінен ешқандай айырмашылығы жоқ. Қажеттісі қылмысы үшін заң 
тәртібімен сотталғандығы алынбаған немесе өтелмеген болуы қажет. 

Азаматтар төлеуге міндетті басқа да салықтарды төлеуден жалтару (мысалы, жеке 
тұлғалардың мүлік салығы, мұрагерлік немесе сыйға тарту тәртібімен көшкен мүлік 
салығы)жоғарыда аталған қылмыстары қылмыстық құрамды қамтымайды, өйткені олардың 
төлеу тәртібін декларацияда көрсетудің кажеті жоқ. 

Осы қылмыстың объектісі салық қызметі органдарына декларацияны тапсыра отырып 
салықты міндетті түрде төлейтін салық төлеушілер, яғни жеке тұлғалар болып саналады. 

Жеке тұлғаларға қылмысты жасау кезінде есі дұрыс  және қылмысты    жүзеге  асырғанда  
жасы 16-ға  толған  Қазақстан  Республикасының азаматы,  шет мемлекет азаматтары,  
азаматтығы  жоқ адамдар жатады. Осы қылмыс субъектісінің өзіне тән белгілері 16-жасқа 
толған; алатын табыс көздері бар; есінің дұрыстығы; табыс   салығын  төлейтін  оны,   заңға  сай,   
міндетті  түрде декларацияда толтырып, салық органдарына беруі жатады. 

Салық төлеуден жалтару қылмысы жайлы сөз қозғағанда тек табыс салығына көңіл 
бөлеміз. Басқа да салықтарды төлемеу Қылмыстық Кодексінің 244-бабында көрсетілген құрамды 
қамтымайды. Егер азаматтар табыс салығын декларация бермей-ақ төлеген болса, қылмыстық 
жауапкершілікке тартылмайды. 

Қылмыстың субъективтік жағы-сөз жоқ қасақаналық, өйткені Қылмыстық Кодексіннің   
244-бабында,  «қылмыс   абайсызда   да   жасалынуы   мүмкін еген» -деген ұғымдар 
көрсетілмеген. Қылмыстық Кодексінің   19- бабына сай,  қылмыс тек    қасақаналықпен 
жасалынады.    

 Қарастырып жатқан қылмыстың қоғамға қауптілігіне байланысты қасақаналықтың 
нысанын айыруға мүмкіндік аламыз. 

 Қылмыстың тікелей обьектісі салық нысанындағы мемлекеттік табысты алуға құқылы. 
Мұның өзі бапта-«салық төлеуден жалтару»- деп аталып жүр. Салықты төлемеген уақытта 
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қылмыс аяқталды деп есептелінеді. Салық төлеуші төленбеген салықтың  сомасына   қалай    
билі  жүргізгені  басшылыққа алынбайды.   Егер адам өз іс-әрекетінің  қоғамға  қауіпті екенін 
ұғынып, оның қауіпті зардаптарының болуының мүмкін  екенін немесе болмай   қоймайтынын   
алдын-ала   білсе, қылмыс тікелей қасақаналықпен  ниетпен жасалынған деп танылады. Осыған 
орай, салық төлеуші салықты төлемегендігінің құқықа қарсы екенін алдын-ала  біле салықты  
төлемесе, бұл қылмыс тікелей  қасақаналықпен жасалған қылмыс деп танылады. 

Қылмыстық құқық теориясында субьективтік жақты-интеллектуалды және 
ерікті(волевой)деп бөледі. Интеллектуалды моментке субъектілердің іс-әрекетінің 
(әрекетсіздігінің) қоғамға қауіпті екенін ұғынып, оның қауіпті зардаптары болуының мүмкін 
екенін немесе болмай қоймайтынын алдын-ала білуін жатқызамыз. Ол ерікті (волевой) 
моменттік зардаптың болуына қатысты. Бұл жерде ерікті (волевой) моментті салық түрінде 
мемлекетке түсетін салықтардың төленбеуі қандай зардапқа әкеп соқтыратынына еш көңіл 
бөлмей мемлекетке зиян келтіре отырып, өзінің материалдық жағдайын  көтеру мақсатында 
салық төлеуден жалтаруы.  

Мұнан шығатын қорытынды, қарастырылып жатқан қылмыс жанама  қасақаналыкпен  
жасалынғандығы:  салық төлеуші салықты төлемеген   жағдайда,  оның   қоғамдық  қауіпті 
зардаптарының болуы мүмкін екенін алдын ала білсе, оған саналы түрде жол берсе, қылмыс 
жанама ниетпен жасалынған деп танылады. 

Сонымен, азаматтардың салық төлеуден жалтару қылмысы тікелей немесе жанама 
қасақаналық     ниетпен   жасалынады. 

Қарастырылған қылмыстың субъективтік жағын қарастыру кезінде тергеу мен сот 
органдары көп қиыншылықтарға кездеседі. 

Субъектілердің салық төлеуден жалтару қасақаналығын мына төмендегі белгілер арқылы 
айыруға мүмкіндік бар: 

1) жеке кәсіпкер ретінде тіркеуден өтпей азаматтардың жеке кәсіпкерлік қызмет 
жургізуі,яғни патент (рұқсат) сатып алмай және салықты есепте тұрмауы; 

2) декларацияны толтыруға міндетті жағдайда салық есебін жүргізбей кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру; 

3) белгіленген мерзімде табыс салығын төлемеу декларацияны     тапсырмауды  дер  
кезінде салық органдарына түсіндірмеу; 

4) декларацияға көрінеу жалған деректер енгізу; 
5) Қазақстан Республикасынан тысқары орналасқан   шетел банктеріндегі шоттардағы 

ақшалай қаражаттарын немесе Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерден алған табысын 
жасыруы; 

6) Салық жылы құрылыс салған немесе жалпы сомасы жылына 1000 ең төменгі жалақыдан 
астам ірі сатып алу жасаған тұлғалардың декларациясын тапсырмауы; 

Қарастырылып жатқан қылмысқа пайдақорлық ниет тән. Яғни салық төлеушілер 
төленбеген соманы өзіне қалдыруды көздеп, салықты төлемейді. 

Қылмыстың объективтік жағы әрекет (декларацияға көрінеу жалған деректер енгізу) және 
әрекетсіздік (табысы туралы декларацияпы тапсырмау). 

«Декларацияға көрінеу жалған деректер енгізу»-белгісі іс-әрекеттің қасақаналығын 
бейнелейді. Салық төлеушілер салық төлемеу нәтижесінде мемлекетке зиян келтірген жағдайда 
жауапкершілікке тартылады. Осы әрекеттер екі элементті қамтығанда ғана кылмыс деп 
есептелінеді: 

1) декларацияны тапсырмау немесе оған декларацияға көрінеу жалған деректер енгізу 
түрінде қылмысты жасау тәсілі; 

2) төленбеген салық сомасы 500 айлық есептік көрсеткіштен  салық ірі мөлшерде 
төленбеген деп есептелінеді, осыған орай сандық зардабы болады. 

Осы элементтердің  біреуі болмаған жағдайда  қылмыс жасалынды дей алмаймыз. Егер   
салық   төлеуші   уақытында   дұрыс декларацияны  толтырып   тапсырса,  бірақ   белгілі  
себептерге байланысты   салық  мөлшерін   төлемеген   болса, Қылмыстық Кодекстің   21-
бабымен қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. 
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 «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығының 146-бабына сай, салық қызметі 
органының басшысы салық декларациясын тапсырудың осы жарлықта белгіленген мерзімін,егер 
салық төлеуші осы мерзімге жеткенге дейін оны ұзарту жөнінде өтініш берсе, бір жылдан 
аспайтын уақытқа ұзарта алады. Осы бапқа сай декларацияны тапсыру мерзімін ұзарту салық 
төлеу мерзімін өзгертпейді. 

Мынадай жағдайлардың да кездесуі мүмкін, егер салық төлеуші салықты төлеп және 
декларацияны тапсырғаннан кейін, өзінің табысының сомасын есептеуде қате кеткенін анықтаса 
жасаған қылмысынан ерікті түрде бас тарту деп қарастырады.  

Салық төлеуші алғашқы уақыттан бастап қасақаналық, ниетпен әрекет еткен болса,оларға 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексініңнің 65-бабы, шын ниеттен өкінуіне байланысты 
қылмыстық жауаптылықтан босату қолданылады. 

Азаматтың салық төлеуден жалтару жауапкершілігі және қолданылатын жазалар 
шаралары: 

Азаматтың декларацияны беруі міндетті жағдайларда табыстары туралы декларацияны 
бермеуі арқылы, декларацияға табыстары мен шығыстары туралы көрінеу бұрмаланған деректер 
енгізу арқылы салық төлеуден жалтаруы, егер бұл әрекет салықты ірі мөлшерде төлемеуге әкеп 
соқса—500-айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 
жұмыстарына не 300 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмысқа тартуға, не 90 тәулікке дейінгі 
мерзімге қамаққа алуға жазаланады. 

Іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей, тауарлар тиеп-жөнелтілмей шот-
фактура пайдаланыла отырып жасалған дәл сол әрекет үшін —  3000 айлық есептік көрсеткішке 
дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не үш жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қорытындылай келе тұжырымдасақ, Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің  
244- бабының диспозициясының салық заңдарымен сәйкестігі аз деуге болады. Мысалы, 
Қылмыстық Кодексте «декларацияға табыстары мен шығыстары туралы көрінеу бұрмаланған 
деректер деп көрсетілген, ал «Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы» 
Жарлықта «декларацияға жылдық жиынтық табыс пен шегеріс жасау туралы деректерді енгізу» -
делінген. Бұл жердегі «шығыс» және « шегеріс» деген ұғымдар бір мағынаны бермейді. 

 
Әдебиеттер: 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. 2015 ж. 
 

Резюме 
В данной статье рассматривается  ответственность граждан за уклонение от уплаты налогов 

по законодательству Республики Казахстан 
                                               

Summary 
The status is devoted to the problem of crime prezention in tax sphere in Republic of Kazakhstan  

 
 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  СУДИМОСТИ НА КОНСТИТУЦИОННЫЕ    
ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН 

                                                                               
                                                                              Тажмағамбет А.С., 

доцент кафедры «Истории  
                                                                              Казахстана  и права»                                                                               

Академии Қайнар 
                                                                               
В данной статье рассматривается содержание и понятие «судимости», её уголовно – 

правовое значение, погашение и снятие судимости.  
Ключевые слова: права, судимость, свобода, снятие судимости.  

13 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

    
Республика Казахстан, объявляя себя демократическим, светским, правовым и социальным  

государством, признала в ст.77 Конституции один из важнейших принципов уголовного 
процесса - презумпцию невиновности. Это означает, что наше государство и общество считают 
гражданина добросовестным или добропорядочным до тех пор, пока иное не доказано и не 
установлено в законном порядке актом судебной власти [1]. 

Цель настоящей научной работы – рассмотреть содержание и понятие «судимости», её 
уголовно – правовое значение, погашение и снятие судимости.     

Совершение деяния, запрещенного Уголовным кодексом, влечет определенные правовые 
последствия. Одним из них является судимость. Определение судимость – особое положение 
человека относительно правового поля, приговоренного за совершение преступления к 
определенному виду наказания и сроку его отбывания. И связано это с наступлением 
определенных правовых последствий. 

Объектом  исследования является – освобождение от уголовной ответственности и от 
наказания. 

Предметом  изучения  является – понятие судимости и ее юридическое значение, 
погашение и снятие судимости. 

В трудах советских правоведов судимость рассматривалась как сложное юридическое 
явление, тесно связанное с наказанием – «мерой государственного принуждения, применяемой 
судом от имени государства к лицам, совершившим преступления, влекущей определенные 
лишения или ограничение прав осужденного и выражающая от имени Советского государства 
отрицательную оценку преступника и его деяния. Уголовное наказание отличается от других мер 
государственного принуждения тем, что его назначение всегда влечет за собой судимость»[2].  

Институт судимости является одним из самых проблемных звеньев в современной 
уголовной юстиции стран постсоветского пространства,  что подтверждают изменения, которые 
претерпел институт неоднократности уже в ходе существования и нового Уголовного кодекса 
РК.   

Действующее  казахстанское законодательство не определяет цели существования 
института судимости, что дает простор для толкования его признаков. 

Объяснение данному факту следует искать не только в специфике текущего 
реформационного этапа в развитии отечественного уголовного законодательства, но и 
сложностью проблемы, лежащей в основе интерпретации категории «судимость», - проблемы 
уголовной ответственности, в том числе ее начала и прекращения. Очевидно, что только 
справедливое наказание может достичь своих целей, обеспечить эффективное исправление, 
частную и общую превенцию.  

Российские специалисты свидетельствуют, что существующая нормативно-правовая база, 
регламентирующая институт судимости в уголовном праве, недостаточна.  

В частности, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ Э. Н. Ренов 
отмечал  в прошедшем году на Всероссийском семинаре-совещании, что в практике Высшего 
Арбитражного Суда РФ часто возникает вопрос о том, как следует понимать определение «не 
имеет судимости» применительно к лицу, рекомендованному на должность арбитражного 
управляющего: одни суды полагают, что понятие судимости можно толковать в данном случае в 
точном соответствии с пониманием, встречающимся в уголовном законодательстве, другие суды 
считают, что термин «судимость» следует понимать в его расширительном значении по 
сравнению с его уголовно-правовым содержанием, как факт биографии лица, который уже 
произошел и уже никогда не может быть из нее вычеркнут[3].  

Варианты прекращения судимости лицо, обвинительный приговор по отношению к 
которому вступил в силу, считается судимым. Законом установлены варианты, когда можно 
досрочно аннулировать судимость.  

Погашение и снятие судимости – два единственных способа ее прекращения. Снятие этого 
вида наказания влечет за собой его прекращение до того момента, как истечет законодательно 
установленный срок для его погашения. Все это выполняется на основании соответствующего 
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судебного решения. При этом законом не установлен минимальный или максимальный срок, 
после истечения которого может быть досрочно снята судимость.      

Погашение и снятие судимости всегда происходит после отбытия установленного 
решением суда приговора в местах лишения свободы. Или же это предусмотрено уже после 
окончания условного наказания. Погашение судимости не требует наличия решения суда. Это 
происходит автоматически после окончания определенного законодательством периода.  

Сроки устанавливают, учитывая категории незаконных деяний. Существуют ситуации, при 
которых погашение или снятие судимости влекут последствия, которые определены правовым 
полем. Например, лицо, привлекавшееся к данному виду наказания, не имеет права работать в 
полиции.  Обязательным условием погашения судимости является окончание периода отбытия 
наказания, вне зависимости от того, какое было совершено преступление. Если было назначено 
основное и дополнительное наказание, то срок начала погашения начинается после окончания 
периода дополнительного пресечения. Начало погашения судимости происходит с момента 
окончания отбытого наказания. Это значит - с момента освобождения, даже если произошло 
досрочное погашение судимости или наказание было заменено на более мягкую меру 
пресечения. Время, в течение которого не приводился в исполнение судебный приговор не по 
причине уклонения от отбывания наказания осужденным, включается в срок погашения 
судимости. Если приговор по каким-либо причинам не был приведен в исполнение, то после 
истечения периода давности осуждённый считается несудимым. 

Отличие между погашением и снятием судимости.  В законодательстве существует 
значительные отличия в порядке, регламентирующем погашение и снятие судимости. Разница 
между этими понятиями имеется. Она заключается в том, что снимается наказание путем 
обращения в суд с ходатайством. На него этот орган выносит положительный вердикт. Второй 
вариант – на основании документа, в котором указано, что в отношении лица было принято 
решение об амнистии или помиловании. Погашение же происходит сразу же по окончании 
установленного законодательством периода, в зависимости от степени деяния, за которое была 
назначена судимость. Погашение и снятие судимости невозможны во время отбывания 
наказания. Можно ли снять судимость досрочно? Досрочное погашение судимости назначается 
осужденному до окончания периода отбывания наказания за безупречное поведение. В чем оно 
выражается? Безупречным поведением считается отсутствие взысканий, уголовных 
преступлений или административных правонарушений. Чтобы снять судимость, необходимо 
составить ходатайство. Его направляют в суд. Этот орган его рассматривает и выносит 
соответствующее постановление. На положительное решение суда может повлиять вступление в 
брак, наличие ребенка, устройство на постоянную работу, участие в благотворительных 
организациях и т.д. Проще говоря, учитывают все, что может положительно сказаться на 
характеристике. На обращение с просьбой о снятии судимости досрочно имеет право любое 
лицо, отбывшее наказание, вне зависимости от степени преступления. Снятие досрочно 
судимости - не обязанность суда. Поэтому доказывать свое право на такую привилегию должно 
лицо, отбывшее наказание, и его защитник. Снятие судимости досрочно прекращает возникшие 
правовые последствия, образовавшиеся с момента определения меры пресечения (за исключение 
случаев, предусмотренных законом). Что делать в случае отказа суда? Повторное прошение 
осужденный имеет право подать не ранее, чем по истечении одного года после вынесенного 
решения. Особенности погашения судимости у несовершеннолетних Погашение судимости 
несовершеннолетних (в отличие от взрослых лиц) отличается по срокам. То есть период 
сокращен, по сравнению с предусмотренным сроком для взрослого гражданина. За деяния 
небольшой и средней тяжести период погашения составляет один год. За особо тяжкие 
преступления – три года. Несовершеннолетние осужденные, которым за преступления средней 
или небольшой тяжести установлено наказание в виде принудительных мер воспитательного 
характера, считаются несудимыми. Если установлено более мягкое наказание, чем лишение 
свободы или условный срок, то судимость в данных ситуациях погашается по окончании 
испытательного периода или по истечении (после отбывания наказания) одного года. Досрочное 
погашение судимости у несовершеннолетнего возможно не только по ходатайству осужденного. 
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Это можно осуществить по прошению его родителей, органов опеки и попечительства, а также 
его законных представителей.  

Условное наказание: погашение условной судимости может происходить автоматически 
или досрочно. Если осужденный доказал своим поведением то, что он исправился, возместил 
причиненный преступлением вред, суд может удовлетворить ходатайство. Его направляет 
контролирующий орган, который следит за поведением человека. Возможно решение об отмене 
условной судимости и ее снятии с осужденного. При этом погашение условной судимости 
происходит после истечения 1/2 испытательного периода. Раньше нет смысла обращаться с 
прошением[4].  

Сроки снятия и погашения судимости зависит от категории преступлений: 1. После 
окончания пятьнадцатилетнего срока с момента отбывания наказания - за преступления особой 
тяжести. 2. Погашение судимости за тяжкие преступления происходит после окончания десяти 
лет. 3. Деяния средней и небольшой тяжести предполагают истечение трехлетнего периода с 
момента окончания отбывания наказания. 4. За более мягкие виды наказания срок 
аннулирования наступает через год. 5. Условно осужденные освобождаются от судимости после 
испытательного срока. Судимость снимается досрочно только по ходатайству осуждённого. 
День вынесения решения суда является моментом ее досрочного погашения[5]. Причины отказа: 
суд при рассмотрении дела о досрочном снятии наказания имеет право не удовлетворить 
ходатайство осужденного и вынести решение об отказе. К причинам могут относиться 
следующие критерии: 1. нарушение установленных законом правил и норм поведения в местах 
лишения свободы. 2. рецидив преступления. 3. отсутствие доказательств исправления 
осужденного.   

Правовое значение погашения судимости заключается в том, что оно полностью 
аннулируют правовые последствия осуждения. Это означает, что с правовой точки зрения лицо 
считается не совершавшим преступления, не привлекавшимся к уголовной ответственности, не 
подвергавшимся наказанию и не отбывавшим его[6].  

Оказание государственной услуги – выдача имеющихся в отношении обратившегося лица 
сведений учетов (справки о наличии либо отсутствии судимости) Республики Казахстан 
осуществлялась Комитетом по правовой статистике и специальным учетам при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан.  В соответствии с Постановлением Правительства РК от 
19.07.2008 г. «Вопросы Министерства юстиции РК» и совместным приказом от 10.03.2009 г. № 
41 «Об утверждении Правил взаимодействие между ЦОНами КРС МЮ РК и территориальных 
управлений КПСиСУ при  ГП РК по вопросам выдачи справки о наличии либо отсутствие 
судимости» на сегодняшний день осуществляется на альтернативной основе через Центры 
обслуживания населения (ЦОН).     В соответствии с постановлением правительства РК от 17 
мая 2014 года указанная государственная услуга стала именоваться «Выдача информации о 
наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан о совершении лицом 
преступления».   

Проверка запросов проводится по автоматизированной базе данных и картотеке местного 
учета в установленные сроки – 6 дней. Готовые к выдаче документы передаются в ЦОН за день 
до истечения срока выдачи, указанного в расписке обратившегося заявителя в день приема 
заявление в бумажном носителе, в  открытой форме. Как видно из практики в данной процедуре 
о порядке выдачи указанного документа полностью нарушаются конституционные права 
граждан на его конфиденциальность. Поэтому предлагается выдачу справки о наличии либо 
отсутствии судимости лицензиару произвести в запечатанном конверте. Другое дело-
инициатором запроса является работодатель. Поэтому работодателю при приеме граждан на 
работу необходимо в зависимости от предоставляемой работы, занимаемой должности и 
категории составить перечень  категории рабочих, служащих и должностных лиц, на которых по 
законодательству требуются справки о наличии либо отсутствие судимости.  Поэтому, также 
предлагается для получения данной справки   работодателю необходимо обратиться в ЦОН, 
через электронную базу данных. Это,   во-первых, определяет категории рабочих, служащих и 
должностных лиц, на которых при приеме на работу обязательно требуется справка о наличии 
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либо отсутствии судимости.  В других случаях исключить потребность данной справки.  Во-
вторых, это ускорить процесс приема на работу граждан.  

Необходимо разъяснить, что действовавший ранее порядок предусматривал, в зависимости 
от инициатора запроса (гражданин или государственный орган), выдачу на одно и то же лицо 
разного объема сведений о судимости и привлечении к уголовной ответственности. 
Государственным органам и организациям, уполномоченным на осуществление проверочных 
мероприятий в отношении граждан, информация предоставлялась в соответствии со сроками 
хранения информационных учетных документов, предусмотренными Правилами, независимо от 
погашения, снятия судимости или основания прекращения уголовного преследования. По 
справке, получаемой через веб-портал «электронного правительства» (еgov.kz), сведения 
предоставлялись с учетом погашения судимости. 

Следует отметить, что такие изменения в выдаче данных справок произошли согласно 
главе 16 новых Правил ведения и использования отдельных видов специальных учетов, 
утвержденных приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 10 июля 2014 года № 
71 (рег. № 9638 от 29 июля 2014 года МЮ РК). 

Согласно данным Правилам физическим лицам государственная услуга оказывается 
территориальными органами Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной Прокуратуры РК, в том числе через Центры обслуживания населения или веб-
портал «электронного правительства»(egov.kz). Информация выдается в форме электронного 
документа на бумажном носителе. Теперь независимо от региона обращения, в информации 
указываются все имеющиеся в Комитете и его территориальных органах сведения о 
преступлениях, совершенных запрашиваемым лицом, по состоянию на день проверки. 

В информации указываются сведения о совершении запрашиваемым лицом преступлений, 
без учета их снятия и погашения, включая сведения: 

- о привлечении лица в качестве обвиняемого, осуждении, в том числе и за пределами 
Республики Казахстан; 

- об освобождении от уголовной ответственности и наказания по не реабилитирующим 
основаниям; 

- о возбужденных уголовных делах, прекращенных по не реабилитирующим основаниям; 
- об отказе в возбуждении уголовных дел по не реабилитирующим основаниям. 
В самой справке теперь присутствует предупреждение о том, что предоставленные в 

информации сведения подлежат использованию в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе согласно срокам погашения и снятия судимости 
предусмотренным соответствующими статьями УК РК. 

Иными словами, Генеральная прокуратура отныне предлагает лицам (например, 
работодателю или лицензиару), рассматривающим данную требуемую справку - самостоятельно 
определять, погашена или снята ли судимость у гражданина, а соответственно, есть ли правовые 
основания или последствия для реализации ограничения его гражданских прав. Интересно, как 
они это будут делать, учитывая что в справке об этом сведения не указываются? 

Такой подход считаю крайне непродуманным по следующим причинам: 
Во-первых, в соответствии со ст.79 УК РК лицо, освобожденное от наказания, признается не 
имеющим судимости. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью. 

Судимость в соответствии с уголовным законом учитывается случаях определения 
рецидива преступлений и при назначении наказания. 

Согласно Нормативного Постановления Верховного Суда  РК от 19 октября 2001 года № 15 
«О некоторых вопросах назначения наказания в виде лишения свободы» лицо, не отбывавшее 
наказание ввиду освобождения от него по приговору (постановлению) суда, независимо от срока 
пребывания в заключении в связи с избранием меры пресечения в виде ареста, считается в 
соответствии с ч.2 ст.77 УК не имеющим судимости с момента вступления в законную силу 
судебного акта, на основании которого он освобожден от наказания. Необходимо учитывать 
указанные в законе условия погашения судимости. При освобождении лица от отбывания 
наказания в ходе его исполнения по основаниям, указанным в Общей части УК (условно-
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досрочно, по амнистии, помилованию, болезни, замене более мягким наказанием) порядок и 
сроки погашения судимости исчисляются в соответствии с ч.ч.3,4 ст.79 и ст.89 УК, если актами 
амнистии или помилования не предусмотрено снятие судимости. 

Если обратиться к действующему законодательству, то справка о судимости (наличии либо 
отсутствии) требуется при: 

- заключении трудового договора в сфере образования, воспитания, организации отдыха и 
оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных 
услуг, культуры и искусства с участием несовершеннолетних; 

-приеме в гражданство Республики Казахстан; 
-оформлении процедуры усыновления детей; 
-поступлении на воинскую службу по контракту; 
-призыве на срочную воинскую службу (не подлежат граждане, имеющие судимость); 
-при оформлении процедуры принятия детей на патронатное воспитание; 
-для прохождения обучения по программе подготовки медиаторов и включения в реестр 

профессиональных медиаторов; 
-при оформлении лицензии на право занятия охранной деятельностью; 
-при подтверждении квалификационных требований для осуществления деятельности 

частных судебных исполнителей; 
-государственной услуги по «Выдаче согласия на приобретение статуса крупного 

участника, а также управляющего инвестиционным портфелем», «Выдаче согласия на 
приобретение статуса крупного участника банка или банковского холдинга»; 

- выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации; 
- выдаче лицензии, переоформлении, выдаче дубликатов лицензии на право занятия 

нотариальной деятельностью; 
- выдаче лицензии, переоформлении, выдаче дубликатов лицензии на занятие адвокатской 

деятельностью; 
- для прохождения регистрации в целях осуществления деятельности реабилитационного и 

(или) конкурсного управляющих и (или) администратора внешнего наблюдения; 
- выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан, в депутаты Парламента 

Республики Казахстан, в том числе по партийным спискам, маслихатов, а также кандидатом в 
члены иного органа местного самоуправления; 
-иные случаи, когда государственные органы в лице должностных лиц направляют так 
называемые требования на судимость (при рассмотрении кандидатур на государственную 
службу, в правоохранительные органы, при лицензировании выдачи право на оружие и т.п.), в 
которых указывается вся криминальная информация, независимо от погашения, снятия 
судимости или основания прекращения уголовного преследования. 

Во-вторых, в действующем законодательстве в вышеуказанных случаях буквально 
установлено требование о предъявлении справки о наличии или отсутствии судимости. Однако 
сейчас органы правовой статистики и специальных учетов выдают совсем иную справку - о 
наличии либо отсутствии сведений о совершении лицом преступлений. Изменения в 
законодательные акты в этой части не сделаны, поэтому в законах есть требования о 
предоставлении справки о судимости, но ее уполномоченный орган теперь не выдает, вместо нее 
выдается иная справка. 

Более того, если проанализировать действующее законодательство РК, то имевшаяся 
судимость гражданина (в независимости непогашенная или погашенная, снятая или не снятая) 
является основанием для ограничения прав человека в прямо предусмотренных в законах 
случаях (законы РК «О государственной службе», «О правоохранительной службе»). Иначе 
говоря, такому гражданину откажут в приеме на работу на государственную службу или в 
правоохранительные органы или же при приеме на работу согласно п.3 ст.26 Трудового кодекса 
РК. Так почему же ради данного случая, предусмотренного в п.3 ст.26 ТК РК изменили Правила, 
ведь целесообразнее было предусмотреть требования работодателем справки на судимость из 
уполномоченного органа, с указанием сведений независимо от погашения, снятия судимости или 
основания прекращения уголовного преследования? 
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В абсолютном большинстве вышеперечисленных случаев погашенная или снятая 
судимость не должна учитываться, и гражданин считается и признается не судимым. 

В-третьих, наличие у гражданина согласно ст.79 нового УК РК погашенной или снятой 
судимости, на мой взгляд, относится к понятию личной тайны. Необходимо учитывать, что 
уполномоченные органы вправе, согласно  закона РК «О государственной правовой статистике и 
специальных учетах», включать сведения о гражданах в систему специальных учетов, для этого 
от них не требуется согласие на использование сведений о них государственным органом при 
решении задач, входящих в его компетенцию. 
Указание в справке имеющихся криминальных сведений о лице без учета норм уголовного 
закона о погашении или снятии судимости, не говоря уже о любых сведениях уголовного 
преследования - не является компетентной задачей Комитета. Насколько я понимаю, Комитет 
создан для учета таких сведений, предоставлений их в установленных случаях, а не просто 
разглашений такой информации. В данном случае органы прокуратуры должны принимать 
действенные меры в строгом соблюдении законности и защиты прав граждан от чрезмерных их 
ограничений. 

В нашем государстве, в повседневной жизни не каждый работодатель или должностное 
лицо поймет и разберется, что судимость погашена или снята, что имело место законное 
основание для освобождения от уголовной ответственности, что не имеется правовых 
последствий. Реакция любого человека на такую справку предсказуема, никто не захочет 
связываться с «ранее судимым человеком», т.к. с советских времен это «клише», которое 
ограничивает человека в его основных правах, гарантированных законами.  

Поэтому в этом вопросе необходимо соблюдать неприкосновенность частной жизни и 
личной тайны, необходимо устранять, а не создавать любые формы произвольного 
вмешательства в частную жизнь со стороны государства. Право на неприкосновенность частной 
жизни, как и все права человека, закреплено в Уставе ООН. Статья 8.  Всеобщей декларации 
прав человека  ООН гласит:  - «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в 
правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, 
предоставленных ему конституцией или законом»[7],  в Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, в Международном пакте о гражданских и политических правах. В 
Конституции Республики Казахстан  также имеется раздел, посвященный неотчуждаемым 
правам человека и гражданина в ст.18 которой указано, что каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
достоинства. 
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного 
порядка, здоровья и нравственности населения. Согласно ст.16 УПК РК, ст.10 ГК РК и ст.18 
КоАП РК - частная жизнь граждан, личная и семейная тайна находятся под охраной закона. 

Однако как видим, не всегда решения государственных органов соответствует правовой 
концепции, направлены на защиту интересов граждан. Данные изменения влекут ухудшение 
положения простых граждан, когда-то имевших судимость, но своим трудом, поведением и 
отношением к окружающим доказавших свое исправление, социальную роль в обществе. Вместо 
оказания помощи таким гражданам, государство вынуждает их обращаться в суды и обжаловать 
нарушения своих трудовых, социальных и гражданских прав из-за указываемых в справках 
сведений о погашенных или снятых судимостях или привлечениях к уголовной ответственности 
[8]. 

Так, обвинительным приговором Талгарского районного суда Алматинской области от 
24.10.2001г. гражданин Б. был осужден в совершений преступления, предусмотренного п. «в» 
ч.2  ст. 175 УК РК к 2 г.  лишения свободы, c применением ст.63 УК РК  условно с исытательным 
сроком на 1 год. Согласно  нормам старого  "Уголовного кодекса Республики  Казахстан"  от 
16.07.1997 N 167-I,   нового "Уголовного кодекса Республики Казахстан" от 3.07.2014г. № 226-V 
вступившего в законную силу с 1 января 2015 г. в отношении Б. судимость погашена, но в 
течении 12 лет его судимость не была снята со специального учета. Так, согласно п.7 ст.79 
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нового УК РК - если,  осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его 
ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости.  

В июле 2015г.  на законных основаниях он  обратился в Талгарский районный суд с 
ходатайством о снятии с него судимости.   Решением Талгарского районного суда Алматинской 
области  за №4-158/15  от   2015г.  ему немотивированно  было отказано в просьбе о снятия 
судимости. Тем самым суд нарушил конституционные права  гражданина Б. на судебную защиту 
своих прав, свобод и законных интересов (ст. 13 Конституции РК).  

Его непосредственное обращение о снятие судимости в Генеральную прокуратуру РК не 
дало положительных результатов. 

В связи с изложенным, полагаю постановление правительства РК от 17 мая 2014 и  приказ 
Генерального прокурора Республики Казахстан от 10 июля 2014 года № 71 (рег.№ 9638 от 29 
июля 2014 года МЮ РК), которым утверждены Правила ведения и использования отдельных 
видов специальных учетов приняты в этой части с нарушением нормы Конституции РК и 
действующего уголовного судопроизводства  РК, однозначно ухудшающие  правовое положение 
граждан и целесообразно, как минимум, возвратиться к прежним Правилам выдачи справок о 
судимости с учетом погашения или снятия судимости. 

 
Использованные источники: 

1.    kivvi.kz/search/конституция рк 2015. 
2.    Зельдов С.  О понятии судимости // Правоведение. 1972. №1. С.61 – 69. 
3.   Ренов Э. Н. Тексты выступлений на Всероссийском семинаре-совещании «Изменения в 

системе антикризисного управления в России в связи с административной реформой». М., 2004. 
С 119. 

4.  ГросоваТ. Судимость: погашение и снятие судимости. Погашение и снятие судимости: 
разница.  Уголовное право РФ. 22.01. 2015.  

5.   Уголовный Кодекс РК Алматы. Юрист. 2015. 
6.  Минаков Г. Л. Судимость и ее правовые последствия. Орел, 2004.  
7.  Всеобщая декларация прав человека   un.org/ru/documents/decl_conv/...  
8.   Ерлан Ерболатұлы,  Казахстанская Лига Юристов, 2012-2015г. info@e-law.kz 
      Материалы судебной практики 
                                  

Түйін  
Сотталғандық пен  оны арнайы есептен шығару  азамат құқығы үшін маңызы зор. 
 

Summary  
Legal value repayment and removal of a criminal record cancels legal consequences of 

condemnation. 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕССТІК 
КОДЕКСІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР 

 
Апахаев Н.Ж.,  

заң ғылымының кандидаты 
Копбаев Д.,  

заң ғылымының кандидаты 
 

Авторлар жаңа қылмыстық-саяси вектордың дамуын «Қазақстан-2050: Дамыған 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» бағдарламасын негізге ала отырып, жаңа қабылданған 
қылмыстық іс жүргізу кодексінің өзекті мәселелерін қарастырған, оның ішінде ҚР 
конституциясына, халық аралық шарттардың нормаларына сәйкестігін анықтау. Қылмыстық 
іс жүргізу заңын қазіргі заманның талаптарына сай тиімді пайдалану, қысқартылған 
тәртіппен іс жүргізудің өзекті мәселелері қарастырылған. 
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Түйін сөздер: қылмыстық сот өндірісі, кінәсін мойындау келісім шарты, қылмыстық 
сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыратын органдар, қылмыстық істі қозғау институты, 
қысқартылған өндіріс. 

 
Кеңес дәуірінің ыдырауына байланысты Қазақстан өз алдына егеменді ел болуына  

байланысты, 1990 жылдардың құқықтық реформаларды ескере отырып  ҚІЖК 1997 жылы 
қабылдады.  Қабылданған кодексте басты құқықтық құндылықтар Қазақстан Республикасының 
Мелекеттік құқықтық реформалау бағдарламасында орын алды.      

1997жылы 13желтоқсанда қабылданған ҚІЖК көптеген өзгерістерге ұшырыды, нақтырақ 
айтсақ заңға 300-ден астам өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Ғалым заңгереледің 
пайымдауынша Қазақтанның қазіргі қолданыстағы Қылмыстық іс жүргізу кодексі зайырлы 
демократиялық құқықтық мемлекеттердің стандартына сай келеді деп атайды [1, 2], бірақ 
тәжірибе көрсеткендей халықаралық құқықтық жүйеге толыққанды жетуге бізге біршама жұмыс 
атқаруымызға тура келеді.   

Біздің пайымдауымызша отандық қылмыстық сот өндірісіміз мемлекеттік құқықтық, 
демократиялық моделге толық сәйкес келмейді, сонымен қатар ҚР ҚІЖК инквизициялық жолды 
ұстанған, яғни қылмыстық іс жүргізу қызметі айыптау тараптарының мүдделерін ескеріп,  оларға 
қатысты жеке тараулар мен баптарда прокурор, тергеуші және анықтама органдарының 
құзіреттері кеңінен қарастырылған. Бұл жағыдай қылмыстық іс жүргізудің дайындық 
сатыларында жақсы көрінді, «онда инквизицияалық атавизмнің дәстүрі басым болды» [3]. Соңғы 
70 жылдың ішінде туындаған көптеген мәселелерді ғалым процессуалистер толық қанды шешті 
деп айтуымызға күмәніміз бар. 2000 жылдары Қазақстан дамыған елдердің қатарына кіру үшін 
«Европаға жол» атты мемлекеттік бағдарламаны қабылдады. Бұл қоғамдық өмір мен заңдарды 
толық реформалауға әкеліп соқтырды. Қазақстанның қылмыстық сотөндірісіндегі туындаған 
өзекті мәселелерді кейінге қалдырмай кешенді шараларды тиімді қолданудың уақыты келді деп 
ғалымдар жар салуда [4]. ТМД-а кейбір әріптестеріміз, атап айтсақ Украйна, Грузияда 
қылмыстық іс жүргізудің жаңа моделін қабылдап тәжірибеде қолданып жүр [5, 6].  

Қазақстанда қандай модел қабылданса да, біздің пайымдауымызша қылмыстық іс жүргізу 
және жеделіздестіру мәселелері бірінші кезекте шешілуі тиіс. Оның ішінде: сотқа дейінгі 
өндірістің нысандары, олардың сайысушылық мәселелері, адамдардың құқықтарын сақтау, 
қылмыстық сот өндірісінің тиімділігі, сот әділдігін жүзеге асырудың жариялығы. 

Өткенге көз жүгіртсек, сот әділділігін жүзеге асыруда қазақстандық заңнама көптеген 
жетістіктерге жетті. Қазақстанның қылмыстық іс жүргізудегі жетістіктері: 

- алқабилердің қатысуы мен сот әділдігінің жүзеге асуы ;  
-сотқа дейінгі өндірісте соттық бақылаудың жүзеге асуы, қамау мен үйде қамап ұстауға 

соттың санкция беруі; 
- қысқартылған түрде сот өндірісін жүргізу институтының енуі;  
- сайысушылық институтының күшеюі, оның ішінде қылмыстық іс бойынша қатысатын 

қорғаушының, заңды өкілдердің құзереттерінің кеңеюі;  
-ҚР соттық жүйені дамыту мен реформалауда арнайы ювеналдық сот өндірісін енгізу. 

Қылмыстық жан-жалды шешуде баламалы нысандарды енгізу (қатысушыларды татуластыру 
және медиация институттары). 

Көптеген реформаларды жүргізудің арқасында республикада халықаралық стандартқа 
сәйкес келетін жаңа жүйелі қылмыстық сот өндірісі қалыптасты. Бірақ, қанша толықтырулар мен 
өзгертулер енгізілсе де, «біздің қазақстандық қылмыстық іс жүргізу басым белгілер бойынша 
күрделі, қыйын, материалды жағынан шығынды болып отыр» [7], сонымен қатар оның жазалау 
белгілері басым келіп, азаматтардың конституциялық құқықтары мен бас бостандықтары толық 
деңгейде қорғалып отырған жоқ 

Қылмыстық сот өндірісінің басты даму бағыттары ҚР 2002ж. Құқықтық Концепция және 
2010-2020ж.ж. Концепциямен анықталған [8]. Жоғарғы стратегиялық құжаттарда азаматтардың 
құқықтарын мүлтіксіз орындауға бағытталған, қылмыстық сот өндірісінің негізгі қағидаларын 
жүзеге асыруы белгіленген. Осы шарттарға ойдағыдай жету үшін, құқыққорғау органдарының 
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заңсыз әрекеттерінен, азаматтардың құқықтарын процессуалдық қорғауды басты міндет 
қылуымыз керек. 

Халық аралық тәжірибені тілге тиек етсек, сайысушылық қағидасы қылмыстық іс жүргізу 
реформаларының ең басты шарты болуға тиіс [9]. 

 Концепцияда бекітілгендей қылмыстық іс жүргізу европалық модельге сай келу керек  
«европалық модель: полиция-прокурор-сот» [10]. Полиция қызметкерінің міндетіне мәжбүрлеу 
шараларын қолдану және қылмыскердің әрекетіне заңдылық саралау беру кірмейді, тек заңмен 
көрсетілген ұстаудан басқа. Ол сот пен прокурордың рұқсатынсыз азаматтардың құқықтарын 
шектеуге құқысы жоқ. Ұсталған адамдарға қатысты полиция қызыметкерінің жинаған 
материалдарын заңдылық саралауды тек, прокурор ғана жүзеге асыруы тиіс, содан кейін ғана 
жеткілікті негіздер болса істі сотқа жіберуі тиіс. Бүгінде ТМД елдерінде қылмыстық істі қозғау 
институты шиеленіске тап болып отыр, ал европа елдерінде мұндай институт атымен жоқ. 
Сондықтан біздің елімізде қылмыстық істі қозғау институтынан бас тартып отыр [11, 12]. Осы 
европалық стандарттар Польша 1997ж., Украйна 2012ж., Грузия 2010ж. енгізіліп отыр [13, 14, 
15]. 

Осы мәселелерге байланысты мемлекеттік органдардың жетекшілері мен процессуалист 
ғалымдар европалық елдердің нәтижелерін бірнеше ай зерттеп, құқықтық Концепцияның 
бағдарламасын ескере отырып жаңа ҚІЖК ұсынды [16].  

Жаңа ҚІЖК шетелдердің және отандық ғалымдардың сын пікіріне түсті, кейбір келіспейтін 
тұстары жетіп асады.    ҚІЖК-ін жасаушылар қылмытық іс жүргізудің континентальдық түрін 
ұстанған, оның ішінде сотқа дейінгі және сот өндірісін жеке-дара қарастырған [17].  

Жаңа ҚІЖК ерекшеліктер: 
1. Қылмыстық істі қозғау институтының жойлуы, оның орнына сотқа дейінгі тергеулік 

тексеру, анықтама жүргізу, алдын ала тергеу мен жедел іздестіруді біріктіру арқылы 
прокурорлық қадағалау мен соттық бақылауды күшейту. 

2.Тергеу мен анықтама органдарының құзіретінен айыпталушы ретінде жауапқа тартуды 
алып тастап, оны толық прокурордың құзіретіне беруі. 

3.Дәлелдемелерді жинау мен дәлелдемелер туралы соңғы процессуалдық шешім шығару 
құзіреттерінің бөлінуі [18]. 

4.Сотқа дейінгі өндіріс қысқартылып, орнына сотқа дейін тергеу еніп отыр. Тағайындалған 
процессуалдық мерзімдердің орнына "ойға қонымды мерзім еніп отыр [19].  

5. Адамдардың құқықтары шектелетін тергеулік әрекеттердің барлығы прокурордың 
санкциясы арқылы жүргізіледі. Уақыт өте прокурор беретін санкцияны сотқа беру [20].  

6. Сотпен істі қайта тергеуге жіберу институтының жойлуы.  
7. Куәгерлер институтының шектелуі, тек жеке тергеу әрекеттеріне куәгерлердің қатысуы 

көзделген [21].  
8. Процессуалдық келісім институның енуі (57тарау  ҚР ҚІЖК). Сонымен қатар  23-1 

тарауда 
ҚР ҚІЖК қысқартылған қылмыстық сот өндірісін жүргізу [22]. Біздің ойымызша 

процессуалдық келісім институты әлі толық шешілмей келе жатыр, сондықтан жаңа ҚР ҚІЖК 
бірнеше қарама-қайшы көз қарастар қалыптасқан, бірақ болашақта өз шешімін табатынына біз 
сенімдіміз [23, 24].  

9.Тергеу әрекеттеріне санкция беретін тергеу судьясы институтының енуі. 
10.Дәлелдемелерді толық жинауда жедел іздестіру шаралары мен тергеу әрекеттерін 

біріктіру мақсатында жасырын тергеу институтының қабылдануы 
Біздің ойымызша жасырын тергеу әрекеттерін жүргізетін тұлғалардың процессуалдық 

статусы толық шешілмеген [25].  
Жаңа ҚР ҚІЖК-де көзделіп отырған аспектілерді бір мақаланың аясында толық ашу мүмкін 

емес. Бірақ жаңа қабылданатын заңымыз шет елдердің құқықтық тәжірибелерін ескеріп, 
азаматтардың құқықтарын, бас бостандықтарын сақтауға жаңа талпыныс жасағанын көріп 
отырмыз. Жаңа ҚР ҚІЖК-не отандық ғалымдардың теріс көз қарастары қалыптасса да [26], 
2015ж. өз күшіне енеді, кейбір жағыдайлары 2016ж. жүзеге асады.  
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ҚР жаңа қылмыстық іс жүргізу заңы болашақта мемлекетіміздің басты құндылығы 
азамттардың құқықтары бұлжытпай сақталады дегенге сенеміз, себебі заң адамдарға қызмет етуі 
тиіс.    
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Резюме  

Авторы данной статьи анализирует новый уголовно-политический вектор развития 
Республики через призму основных положений Стратегии «Казахстан-2050: Новый 
политический курс состоявшегося государства», где раскрывает проблемы принятия нового 
уголовно процессуального кодекса в соответствии с Конституцией, а также нормами 
международных договоров; согласно  Уголовно-процессуального кодекса РК одним из основных 
направлений совершенствования уголовно-процессуального права Концепцией правовой 
политики определено упрощение и повышение эффективности уголовного процесса, в том числе 
упрощение порядка досудебного производства. 

 
Summary  

The author of this article analyzes the new criminal-political development of the Republic through 
the prism of the main provisions of the Strategy "Kazakhstan-2050: New political course of the 
established state", which reveals the problem of the adoption of the new criminal procedure code in 
accordance with the Constitution and the norms of international agreements; according to the concept of 
the draft Criminal procedure code of Kazakhstan, one of the main directions of improvement of the 
criminal procedural law Concept of legal policy defined simplifying and improving the efficiency of the 
criminal process, including the simplified pre-trial proceedings. 

 
 

АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННОГО ГРУППОЙ 
ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ 

 
Розметова М.А.,  

старший преподаватель Академии Кайнар 
 

В статье был проведен анализ уголовного правонарушения, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору. 

Ключевые слова: анализ, УП РК, сговор, преступление, группы.  
 

Одним из представителей уголовного мира, совершающие преступления против 
государства является организованная преступная группировка. Разбойные нападения с 
применением угроз, насилия и оружия на общество, предприятия и граждан. За последние 15 
лет,  количество, так называемых «мафий», «банд», «бандгруппировок» выросло более чем на 
70%.  

Преступление признается совершенным преступной группой, если оно совершено 
организованной группой, преступной организацией, преступным сообществом, 

24 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, 
транснациональным преступным сообществом, террористической группой, экстремистской 
группой, бандой или незаконным военизированным формированием. (Новый Уголовный кодекс 
РК ст. 31 ч. 3) [1].  

Организованная группа – это устойчивая группа нескольких лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких преступлений. Такой вид отличается тем, что устойчивая 
группа является более сплочённой, более опасной, чем неустойчивая. Для организованной 
преступной группы характерна жесткая дисциплина ее членов, а также стабильный состав, 
тщательная подготовка, слаженность в «работе».  

Одно из первых толкований признаков организованной преступной группы было дано в ст. 
8 Постановления Пленума Верховного Суда СССР N 12 от 30 ноября 1990 г. «О применении 
судами законодательства об ответственности за спекуляцию»: «Под организованной группой… 
следует понимать устойчивое объединение двух или более лиц с целью спекуляции. Об 
устойчивости такой группы могут свидетельствовать, в частности, предварительное 
планирование преступных действий, подготовка средств реализации преступного замысла, 
подбор и вербовка соучастников, в том числе работников торговли, распределение ролей между 
ними, обеспечение мер по сокрытию преступлений, подчинение групповой дисциплине и 
указаниям организатора преступной группы» [2]. 

При совершении преступления организованной группой, сговор должен носить 
предварительный характер, т.е. соглашение должно быть достигнуто до начала совершения 
преступления. В этом случае каждый участник выполняет с самого начала более или менее 
конкретное обязательство, взятое им в результате сговора.  

Характерными признаками являются устойчивость, стабильность, постоянство. В судебной 
практике вывод об устойчивости группы часто обосновывается длительностью или 
многоэпизодностью преступной деятельности. Внедрение в организованную группу составляют 
много трудностей по причине того, что появляется риск, провалить «дело» всей группы. 
Опасным является не только вход в группу, но и выход оттуда. Очевидно, что к прежней жизни 
«бывший участник» уже более не вернется, да и остальные участники явно не одобрят подобный 
выход, неодобрительно считая это предательством. Целью данной группы является совершений 
неоднократных преступлений, для обогащения. И чем больше дохода, тем больше совершений 
тяжких и особо тяжких преступлений. В отличие от других групп, в организованной преступной 
группе уже сформирована структура: имеется лидер – организатор, его лучшие участники и 
потом уже рядовые участники. Наличие лидера – означает, что в группе присутствует 
организованность и целенаправленность.  

Распределение ролей при совершении преступлений. Например, одни ведут разведку, 
изучают объект, прорабатывают способы совершения и сокрытия преступления; другие – 
непосредственно, совершают само преступление; третьи – охраняют похищенное. Поэтому 
каждый знает свои обязанности и соответственно группа действует согласованно и 
организованно.  

Подготовка к совершению преступления, организованная группа, непосредственно 
тщательно готовится к совершению преступления. Изучает объект и его систему, проводит 
разведку местонахождений ценностей. Подготовка может быть длительной, так как нужно 
учесть все моменты, связанные также с транспортом, средствами связи. А также планирование 
различных ухищрений по сокрытию преступлений.  

Ну и самое главное, это распределение преступных доходов. Как правило, это 
осуществляется в соответствии со статусом каждого участника в группе. Лидеру достается 
естественно, самая большая доля.  

Как указывалось ранее, чем больше дохода, тем больше совершений тяжких и особо 
тяжких преступлений, что приводит к тому, что организованная группа переходит в преступное 
сообщество. Поскольку,  преступное сообщество - преступление признается совершенным 
преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной, 
организованной группой, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, 
либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях. Указанная форма 
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соучастия является наиболее опасной по сравнению с предыдущими, характеризуясь наличием 
наиболее сложных форм совместной деятельности его участников.  

Следует учитывать, что согласно закону можно выделить два вида преступного 
сообщества: организация и объединение организованных групп. 

Организация представляет собой сплоченную организованную группу, имеющую 
развитую внутреннюю вертикальную и горизонтальную структуру, а также характеризуется 
наличием устойчивых связей между ее членами. 

Преступное сообщество характеризуется более широким кругом вовлеченных в него 
участников - не менее восьми-десяти человек (как правило, гораздо больше). 

Объединение организованных групп включает в себя несколько ранее самостоятельных 
организованных преступных групп, объединившихся в единое целое.  

Признаки преступного сообщества: 
- сплоченность группы - наличие между членами группы, стойких сформировавшихся 

связей, постоянство форм и методов преступной деятельности; 
- развитая внутренняя иерархия группы - вертикальное разделение внутри группы. Как 

правило, преступное сообщество характеризуется наличием нескольких горизонталей: 
руководство, руководители отдельных звеньев, рядовые участники и т.п.; 

- наличие разветвленной структуры - внутреннее деление организации на различные 
подразделения, решающие разные задачи(руководящий штаб группы, отдел контрразведки, 
подразделение, занимающееся сбытом наркотиков и т.п.); 

- специальная цель - совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
Участники преступного сообщества, как и члены организованной группы, признаются 

соисполнителями всех совершенных группой (сообществом) преступлений, о которых они были 
осведомлены, независимо от фактически исполняемой ими роли [3]. 

Отличие организованной группы от преступного сообщества в том, что во-первых, 
преступное сообщество характеризуется наличием более крепких и устойчивых связей между 
сообщниками, нежели организованная группа. 

Во-вторых, организованная группа создается для совершения любых преступлений, в то 
время, как преступное сообщество создается с целью совершения тяжких и особо тяжких. 

В-третьих, организованная группа может состоять из двух или более человек, преступное 
сообщество характеризуется гораздо более широким кругом участников. 

В-четвертых, для преступного сообщества обязательным является наличие развитой 
внутренней структуры, в том время как в организованной группе указанный признак может 
отсутствовать. 

Самое главное отличие состоит в том, что преступное сообщество является наиболее 
опасной формой организованной преступности.  

Например, крайне негативное влияние на состояние преступности в регионе и в стране в 
целом, оказывают концентрирующие в городе Алматы организованные преступные сообщества. 
Их лидеры и "воры в законе", которыми координируется деятельность преступных групп и 
бандформирований в различных регионах страны, связанная с наркобизнесом, торговлей 
оружием, рэкетом и совершением разбойных нападений на бизнесменов, похищениями людей и 
захватом заложников с целью получения выкупов, контролем за игорным бизнесом и рынком 
проституции, организацией "заказных" убийств с целью устранения конкурентов и стоящих на 
их пути государственных служащих правоохранительных органов.  Продолжается рост 
преступлений, связанных с "разборками" в криминальной среде между организованными 
преступными формированиями. Преступный мир города отчетливо раскололся на два лагеря: 
1) традиционную уголовно-преступную среду из числа ранее судимых лиц во главе с "ворами в 
законе" и "положенцами" и  

2) новые "бандитские" формирования из числа бывших спортсменов, военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов во главе с новыми "бандитскими 
авторитетами".Лидеры этих двух лагерей не признают друг друга и ведут междоусобную борьбу 
за территории и сферы влияния на различные формы бизнеса и финансовые институты. 
Продолжается тенденция укрепления влияния на уголовную среду и деятельность преступных 
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формирований "ворами в законе", "авторитетами", "положенцами", при этом они ставят их на 
путь устойчивости и профессионализма. Обстоятельства совершения выше указанных 
преступлений указывают на то, что для лидеров группировок становится обязательным 
приобретение и наличие автоматического оружия, взрывных устройств. При этом имеющийся 
арсенал оружия во многом определяет "статус" преступного формирования перед другими 
группировками и лидерами, на которых оказывается преступное влияние [4]. 

В Казахстане с января по сентябрь 2011 года уровень преступности вырос на 38,3 процента, 
сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на Агентство Казахстана по статистике.7814 
преступлений против общественной безопасности и общественного порядка.За 7 месяцев 2013 
года в Казахстане совершенно 210 249 преступлений, сообщает Пресс-служба Комитета по  
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года уровень зарегистрированных преступлений вырос на 
31,2% (за 7 месяцев прошлого года было совершено 160 308 преступлений). Таким образом, 
тенденция роста преступности сохраняется. Как сообщили в ведомстве, объясняется это 
принимаемыми Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел мерами по 
укреплению учетно-регистрационной дисциплины. Увеличение преступности произошло за счет 
краж чужого имущества, мошенничеств и хулиганств. Эти виды преступлений составляют 
основную часть от общего количества регистрируемых преступлений (75%). Рост преступности 
произошел во всех регионах страны, при этом наибольший рост наблюдается в Астане, 
Актюбинской, Мангыстауской и Павлодарской областях. При этом отмечается, что на фоне 
общего роста регистрируемых преступлений криминогенная ситуация в стране не осложнилась, 
поскольку уровень особо тяжких преступлений снизился на 11,6% (с 1958 до 1731), в том числе 
убийств на 13,7% (с 781 до 674). 

То есть, если сравнить 2011 и 2013 годы, то в 2011 году преступная обстановка была более 
распространена и значительно увеличена, нежели в 2013 году, снизился уровень особо тяжких 
преступлений.  

Однако уже в 2014 году организованная преступность значительно возросла. Рост 
преступности в 2014 году отмечен во всех регионах РК. 
Рост преступности в 2014 году наблюдается практически во всех регионах страны. Об этом 
сообщает Казинформ  со ссылкой на  пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана. «За 3 
месяца 2014 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень 
зарегистрированных преступлений возрос на 3,2% (с 77 073 до 79 568). Уровень тяжких 
преступлений снизился на 19,9% (с 8778 до 7028), особо тяжких - на 13,8% (с 651 до 561)», - 
приводят данные в Генпрокуратуре. Увеличение преступности произошло по таким видам, как 
 кража - на 2,4% (с 44 811 до 45 880), хулиганство - на 5,8% (с 5545 до 5865), мошенничество - на 
21,9% (с 7319 до 8922). «Данные виды преступлений составляют большую часть (76%) от общей 
регистрируемой преступности», - отмечают в главном надзорном ведомстве страны. В структуре 
преступлений доля особо тяжких составляет 0,7% (561), тяжких - 8,8% (7028), средней тяжести 
- 78,2% (62 239), небольшой тяжести - 12,3% (9 740). «Криминогенная обстановка остаётся 
стабильной, о чем свидетельствует снижение уровня особо тяжких преступлений на 13,8% (с 651 
до 561), в том числе и убийств - на 21,1% (с 275 до 217)», - говорится в сообщении 
Генпрокуратуры. По информации ведомства, увеличение числа зарегистрированных 
преступлений произошло вследствие реализации курса по «наведению порядка» в 
правоохранительных органах в сфере учетно-регистрационной дисциплины и объективных 
показателей уровня преступности. Рост преступности наблюдается практически во всех регионах 
страны, отмечают в Генпрокуратуре РК.  

Развитие причин организованной преступности в Республике Казахстан в основном, как и у 
большинства стран: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов 
социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, выход из примитивной 
теневой экономики [5]. 

Возрастающие масштабы организованной  преступности  представляют реальную угрозу 
безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию 
многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов 
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защиты  нарождающихся рыночных отношений, активно  внедряется  в  новые  экономические 
структуры, стремится сохранить господствующее положение в  распределительной  сфере, 
заблокировать  процесс  реформ.  

В  ряде  мест  преступных формирований, пользуясь безнаказанностью, а  подчас  и  
попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, 
превращая обширные территории в свое имение. Они контролируют такие различные виды 
противоправной деятельности, например наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная 
торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др.  

Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, 
глубокому проникновению  через  коррумпированные  связи  в экономику и финансовую 
систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере. 
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Summary  

The article analyzed the criminal offense committed by a group of persons by prior conspiracy. 
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В статье рассматривается порядок назначения судебной экспертизы по новому уголовно-

процессуальному законодательству Республики Казахстан. В частности рассмотрены 
основания назначения экспепертизы, обязательное назначение экспертизы и некоторые 
положения порядка назначения экспертизы, например, по адвокатскому запросу. 

Ключевые слова: экспертиза, судебная экспертиза, назначение экспертизы, основание 
назначения экспертизы, постановление о назначении экспертизы. 

 
Судебная экспертиза – самостоятельное следственное действие, предусмотренное 

уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан (глава 35 УПК РК).   
Судебная экспертиза является основной формой использования специальных научных 

знаний в судпроизводстве. 
Экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, 

могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе 
специальных научных знаний. 

Основание назачения экспертизы делятся на: фактические и юридические. 
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Фактические и юридические основания назначения и производства судебной экспертизы 
определены УПК РК и Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в РК». 

Фактическим основанием назначения экспертизы являются потребность и необходимость 
разрешения возникающих по делу вопросов, требующих использования специальных научных 
знаний с целью получения новых доказательств (ст. 270 УПК РК). 

Необходимо отметить, что суд, а также при досудебном расследовании прокурор, 
следователь, орган дознания, дознаватель следственный судья не обладают специальными и 
специальными научными знаниями, необходимыми, для установления обстоятельств, имеющих 
значение для его разрешения, т.е. у них этих знаний нет.  И поэтому, возникает потребность и 
необходимость в использовании по делу специальных научных знаний. 

Юридическим основанием назначения и производства экспертизы является постановление 
органа, ведущего уголовный процесс, следственного судьи (ч. 1 ст.  272 УПК РК).  

Случаи обязательного назначения и производства экспертизы установлены ст. 271 УПК РК. 
Процессуальную форму данного следственного действия определяют закрепленные в законе 
положения, предусматривающие условия и порядок ее назначения и производства.  

В соответствии со ст. 271 УПК РК назначение и производство экспертизы обязательны, 
если по делу необходимо установить: 

1) причины смерти; 
2) характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью; 
3) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, 

а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение; 
4) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникают 

сомнения по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в уголовном процессе; 

5) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, когда 
возникают сомнения по поводу их способности правильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать о них показания; 

6) иные обстоятельства дела, которые не могут быть достоверно установлены другими 
доказательствами. 

Обязательность назначения и производства судебных экспертиз, указанных в п.п. 1–5 
строго регламентирована в соответствии со ст. 271 УПК РК и обусловлена необходимостью 
использования специальных научных знаний в целях установления обстоятельств, имеющих 
значение для его разрешения.   

Отсутствие в уголовных делах заключений экспертов по вопросам, перечисленным в п.п. 
1–5 ст. 271 УПК РК может, служит основанием о том, что доказательства, собранные по 
уголовному делу, являются недостаточными для его разрешения. 

Для установления причины смерти назначается судебно-медицинская экспертиза трупа. 
Согласия родственников или иных лиц на производство судебно-медицинских и 
патологоанатомических исследований трупа не требуется. 

К иным обстоятельствам дела, которые не могут быть достоверно установлены другими 
доказательствами, указанным в п. 6 ст. 271 УПК РК например, можно отнести: отнесения 
вещества к наркотическому; отнесение предметов к огнестрельному или холодному оружию; 
отнесение объектов к боеприпасам или взрывчатым веществам, подделки денег и др.; для 
установления наличия заболевания СПИДом и венерическими заболеваниями и пр.). 

В соответствии с ч.2 ст. 271 УПК РК назначение и производство судебно-психиатрической 
экспертизы обязательны, если возникают сомнения в психическом состоянии подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления, за которое Уголовным кодексом Республики 
Казахстан предусмотрено наказание в виде смертной казни или пожизненного лишения свободы.  

Например, к таким преступлениям можно отнести:  государственная измена (статья 175 УК 
РК); диверсия (статья 184 УК РК);  акт терроризма (статья 255 УК РК); дезертирство (статья 442 
УК РК) и др.  

При назначении экспертиз, предусмотренных п.п. 1–5 ст. 271 УПК РК необходимо 
учитывать, что часть 2 ст. 279 УПК РК предусматривает направление в медицинскую 
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организацию для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы 
подозреваемого, не содержащегося под стражей, а также потерпевшего, свидетеля производится 
в порядке, предусмотренном частью второй статьи 14 настоящего Кодекса. 

В оответствии с частью 2 ст. 14 УПК РК содержание под стражей и домашний арест 
допускаются только в предусмотренных настоящим Кодексом случаях и лишь с санкции суда с 
предоставлением заключенному под стражу либо домашний арест права судебного обжалования. 
Без санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух 
часов. Принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в медицинскую 
организацию для производства судебно-психиатрической и (или) судебно-медицинской 
экспертиз допускается только по решению суда. 

Кроме того, при назначении и производстве судебно-медицинских исследовании 
необходимо руководствоваться положениями: Закона РК «О судебно-экспертной деятельности в 
Республике Казахстан» от 20 января 2010 года № 240 – IV; «Инструкции по организации и 
производству судебно-медицинской экспертизы», утвержденной Приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 20 мая 2010 года № 368, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 июня 2010 года № 6305; «Инструкции по 
производству судебно-психиатрической экспертизы», утвержденной Приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 12 марта 2010 года № 164, зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 марта 2010 года № 6143, которые определяют 
организационные основы производства судебно-медицинских экспертиз в Республике 
Казахстан. 

Основанием для назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы служат 
постановление, определение о назначении судебно-психиатрической экспертизы органа, 
ведущего уголовный процесс, суда, органа (должностного лица), в производстве которого 
находится уголовное дело. 

В оответствии со ст. 272 УПК РК орган, ведущий уголовный процесс, следственный судья, 
признав необходимым назначение судебной экспертизы, выносит об этом постановление, в 
котором указываются: наименование органа, назначившего экспертизу, время, место назначения 
экспертизы; вид экспертизы; основания для назначения экспертизы; объекты, направляемые на 
экспертизу, и информация об их происхождении, а также разрешение на возможное полное или 
частичное уничтожение указанных объектов, изменение их внешнего вида или основных свойств 
в ходе исследования; наименование органа судебной экспертизы и (или) фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) лица, которому поручено производство судебной экспертизы. На практике 
принята структура постановления, состоящая из трех частей: вводной, описательной и 
заключительной. Во вводной части указывается место и время составления постановления, кто 
его составил (должность, наименование органа, специальное звание, фамилия, имя, отчество), 
номер рассматриваемого уголовного дела или фамилия и инициалы подозреваемого, 
обвиняемого, статьи УК РК, в соответствии которыми они привлечены к ответственности. 

В описательной части постановления кратко излагается фабула дела, где указывается 
время, место, вид преступления, способ совершения, данные о потерпевшем, данные о 
преступнике, если они известны, сведения о причиненном ущербе и обстоятельства, связанные с 
обнаружением, фиксацией и изъятием объектов экспертизы (где, когда и как это осуществлено) и 
иных материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. Указываются: общее состояние и 
особенности объектов, представляемых для экспертного исследования, информация об их 
происхождении, а также разрешение на возможное полное или частичное уничтожение 
указанных объектов, изменение их внешнего вида или основных свойств в ходе исследования; 
обоснованные мотивы назначения дополнительной и повторной экспертизы — кто 
ходатайствует о назначении экспертизы (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, адвокат 
или другие участники процесса), для решения и уточнения каких именно вопросов; указываются 
основания для назначения экспертизы и статьи УПК РК, которыми руководствуются орган, 
ведущий уголовный процесс, следственный судья при назначении экспертизы. 

В заключительной части постановления указываются: вид назначаемой судебной 
экспертизы и орган, которому поручается производство данной экспертизы (эксперт 
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осуществлящий  судебно экспертную деятельность на основании лицензии или эксперт, 
осуществляющий производство экспертизы в разовом порядке в соответствии с Законом о 
судебно-экспертной  деятельности); вопросы, поставленные на разрешение эксперту; материалы, 
представляемые в распоряжение эксперта. 

Экспертиза так же может быть назначена по инициативе участников процесса, 
защищающих свои или представляемые права и интересы. Участники процесса, защищающие 
свои или представляемые права и интересы, в письменном виде представляют органу, ведущему 
уголовный процесс, вопросы, по которым, по их мнению, должно быть дано заключение 
эксперта, указывают объекты исследования, а также называют лицо, которое может быть 
приглашено в качестве эксперта. Орган, ведущий уголовный процесс, не вправе отказать в 
назначении экспертизы, за исключением случаев, когда вопросы, представленные на ее 
разрешение, не относятся к уголовному делу или предмету судебной экспертизы. Об отказе в 
удовлетворении ходатайства лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит 
мотивированное постановление в течение трех суток с момента поступления ходатайства. 

В судебном разбирательстве суд по ходатайству сторон или собственной инициативе 
вправе назначить экспертизу (ст. 373 УПК РК).  Экспертизу проводит эксперт (эксперты), 
давший заключение в ходе досудебного расследования, либо другой эксперт (эксперты), 
назначенный судом. 
       В последнем случае председательствующий должен сообщить, кому предполагается 
поручить производство экспертизы, после чего при отсутствии ходатайств об отводе и 
самоотводе указанного лица суд выносит постановление о привлечении его в качестве эксперта 
по делу без удаления суда в совещательную комнату. Далее эксперту разъясняются его 
процессуальные полномочия, он предупреждается об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения, о чем дает подписку. 

Уголовно-процессуалное законодательство предусматривает участие адвоката  в 
назначении экспертизы. Так, в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 55 УПК РК  
следственный судья по мотивированному ходатайству адвоката, участвующего в качестве 
защитника, рассматривает вопрос о назначении экспертизы, если органом уголовного 
преследования в удовлетворении такого ходатайства было необоснованно отказано либо по нему 
не принято решение в течение трех суток. Поэтому при решении вопроса о назначении 
экспертизы, следственный судья предлагает стороне защиты представить в письменной форме 
вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, и выслушивает по ним мнение 
участников процесса. 

Стороны вправе указать, какие объекты подлежат экспертному исследованию, а также 
кому может быть поручено производство экспертизы и заявить отвод эксперту. 

При назначении следственным судьей экспертизы лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, предоставляет необходимые предметы, материалы, находящиеся в его 
производстве, в распоряжение эксперта. 

Защитник, представитель потерпевшего, допущенные в установленном настоящим 
Кодексом порядке к участию в досудебном расследовании или судебном разбирательстве, вправе 
с соблюдением установленного порядка о неразглашении сведений, составляющих 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, получать сведения, необходимые для 
осуществления защиты, представления интересов потерпевшего, путем направления запроса в 
экспертное учреждение о проведении на договорной основе соответствующей экспертизы (ч. 3 
ст. 122 УПК РК). 

Экспертиза на основании адвокатского запроса о даче экспертного заключения проводится 
в случае отсутствия необходимости в истребовании объектов исследования из органа, ведущего 
уголовный процесс ((п. 3 ч. 3 ст. 122 УПК РК). 

Участник процесса, по инициативе которого назначается экспертиза, может представить в 
качестве объектов экспертного исследования предметы, документы. Орган, ведущий уголовный 
процесс, вправе мотивированным постановлением исключить их из числа таковых (ч.9 ст. 272 
УПК РК). 

31 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

Рассмотрев представленные вопросы, орган, ведущий уголовный процесс, отклоняет те из 
них, которые не относятся к уголовному делу или предмету судебной экспертизы, выясняет, нет 
ли оснований для отвода эксперта, после чего выносит постановление о назначении экспертизы с 
соблюдением требований, указанных в части первой настоящей статьи (ч.10 ст. 272 УПК РК). 
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Түйін  

Мақалада Қазахстан Республикасының жаңа қылмыстық-процестік заңы бойынша сот 
сараптамасын тағайындау қарастырылды. 

 
Summary  

In the article the order of setting of judicial examination is examined on the new ugolovno-
processual'nomu legislation of Republic Kazakhstan. 

 
НЕКОТОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЭВТАНАЗИИ 

 
Омаров А.Е.,  

магистрант 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается термин «эвтаназия», задача данной 
статьи - понять, что такое эвтаназия, проанализировав проблему с разных точек зрения, 
рассмотреть аргументы за и против эвтаназии, увидеть, какова практика эвтаназии в ряде 
стран мира. 

Ключевые слова: эвтаназия, право на жизнь, добровольная и недобровольная эвтаназия, 
активная и пассивная эвтаназия, жизнь, смерть. 

  
Право на жизнь (1) –  естественное, неотчуждаемое право любого и каждого человека. О 

его природе и сущности уже немало сказано, однако в последнее время актуальными становятся 
в дискуссиях вопросы определения содержания этого права. Интересна, в частности, точка 
зрения на такие проявления реализации права на жизнь, как право на самоубийство, эвтаназию, 
реализация репродуктивных прав (в самом широком смысле этого слова), использование 
генетических материалов человека, трансплантация органов и тканей  и т. д.  Как и любое право 
на жизнь обеспечено возможностью каждого человека распоряжаться своими правомочиями, в 
том числе и отказаться от их использования. Таким видится право на смерть, как возможность 
отказаться от продолжения жизни. Доктрина располагает широким определением права на 
смерть и предполагает, что подобное право это возможность человека сознательно и 
добровольно в выбранный им момент времени уйти из жизни избранным им и доступным ему 
способом. Суицид (2) и эвтаназия (3) – формы реализации этого права. Суицид по сути 
национального законодательства декриминализирован, эвтаназия запрещена. Однако, как 
основные формы реализации права на смерть требуют детального рассмотрения и анализа. 

Впервые термин «эвтаназия» предложил в XVI в. известный английский философ Френсис 
Бекон (от греческого eu – хорошо, thanatos – смерть, т. е. легкая, счастливая смерть). Бекон 
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считал, что человек имеет право как на жизнь, так и на смерть: «Умирать столь же естественно, 
как и родиться». 

В частности, он сказал: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не 
покажу пути для подобного замысла». Созвучно клятве Гиппократа и Женевская декларация 
Всемирной  медицинской ассоциации: «Я буду проявлять высочайшее уважение к человеческой 
жизни с момента ее зачатия и никогда, даже под угрозой, не использую свои медицинские 
знания в ущерб нормам гуманности». 

Однако существует и иное мнение на проблему эвтаназии, в основе которой лежит 
принцип гуманного отношения к страданиям неизлечимо больного человека. Эта точка зрения 
прослеживается в древних обычаях некоторых народов умерщвлять престарелых и больных 
людей. В 1806 г. Peil писал, что врачебное искусство достигло больших успехов в том, чтобы 
помочь человеку появляться на свет, однако почти ничего не делается для того, чтобы дать ему 
возможность сносным образом уйти из жизни.  

Приоритет создания устройства для эвтаназии принадлежит англичанину Д. Кинстоуну 
(1881), который для этих целей разработал специальное кресло, куда садится желающий умереть 
счастливой, радостной смертью. С помощью рычагов управления, фактически самоубийца в 
начале включал подачу газа, содержавшего гашиш, а затем автоматически происходило восемь 
выстрелов – два в область сердца, два – в легкие, два – в область желудка, два – в теменную 
область головы. В 1961 г. всемирно известный литератор А. Моруа издает свой известный роман 
«Отель Танатос», в котором практически поддерживает позицию необходимости эвтаназии в 
человеческом обществе. 

Наиболее остро проблема эвтаназии возникла в Германии, когда в 1939 г. Гитлер издал 
приказ о физическим уничтожении «неполноценных» личностей (душевнобольные, 
беспомощные, старики, неизлечимые больные). 

Однако до настоящего времени нет четкого определения понятия эвтаназии. Так, R. Veylok 
считает, что термин эвтаназия объединяет четыре группы мероприятий: 

1) облегчение физических и психических страданий агонизирующего больного 
применением болеутоляющих и успокаивающих средств, 

2) прекращение мероприятий по поддержанию жизни, дающих лишь отсрочку неизбежного 
наступления смерти (например, у коматозных больных), 

3) умышленное причинение смерти из сострадания по просьбе умирающего либо его 
близких, 

4) под видом эвтаназии рассматриваются «евгенические мероприятия» – прямое или 
косвенное уничтожение больных с уродствами, с тяжелой инвалидностью, умственно отсталых и 
т. д. 

Большинство исследователей данной проблемы различают пассивную и активную 
эвтаназии. Пассивная эвтаназия (или ее еще называют «метод отложенного шприца») 
заключается в том, что прекращается направленная на продление жизни медицинская помощь. 
Это ускоряет наступление смерти – что на практике достаточно часто встречается и у нас в 
стране. В частности, известны мнения и самих медиков по этому вопросу. Нередко 
высказывается позиция, что «эвтаназия (безболезненная смерть (4)) – это милосердие, это 
благо». И на возражения подобные тому, что эвтаназия – это клятвопреступление, отвечают: «Вы 
видели когда-нибудь страшные мучения и боли, которые приходится терпеть множеству 
больных раком, инсультникам (5), парализованным? Вы видели когда-нибудь муки родителей, 
вынужденных не месяцами, годами, а десятилетиями, ухаживать за детьми, у которых 
атрофировалась ЦНС, за детьми-дебилами? Вы видели, вы чувствовали боль матерей, у которых 
родился ребенок-урод, причем урод с неизлечимой патологией. Если да, вы поймете меня». 

Все вышеизложенное убедительно доказывает, что вопрос о том, нужна ли человечеству 
эвтаназия или нет, остается открытым. Мы считаем, что окончательное разрешение данного 
вопроса будет возможным лишь тогда, когда мировая медицинская наука полностью познает 
человека и ответит на вопросы «Что такое жизнь?», «Что такое смерть?». 

Четкого унифицированного международного определения эвтаназии до сих пор не 
существует. Объём понятий, охватываемых этим термином, неодинаков, а толкования, даваемые 

33 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

различными авторами, часто неполны и противоречивы. Данный термин употребляется в самых 
разнообразных словосочетаниях и имеет различное значение, что вызывает путаницу. 

Сам термин "эвтаназия" ввел в XVII веке английский философ Фрэнсис Бэкон для 
обозначения легкой безболезненной смерти, то есть спокойной смерти без мучений и страданий. 
Буквально термин "эвтаназия" (от греч. euthanasia, eu – хорошо, thanatos – смерть) переводится 
как "благоумирание". 

В "Новом словаре иностранных слов" эвтаназия рассматривается как "содействие 
наступлению смерти и тем самым прекращению страданий неизлечимо больных людей (с их 
согласия или с согласия родственников или опекунов при невозможности принятия решения 
находящимися без сознания, психически неполноценными и тому подобными больными)". 

В "Большой медицинской энциклопедии" говорится: "Эвтаназия – намеренное ускорение 
наступления смерти неизлечимого больного с целью прекращения его страданий". 

"Большой юридический словарь" эвтаназией называет "удовлетворение просьбы больного 
об ускорении его смерти действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных 
мер по поддержанию жизни". 

Можно выделить две классификации видов эвтаназии: 
1. В теории вводится градация добровольной и недобровольной эвтаназии. В первом случае 

эвтаназия осуществляется по просьбе компетентного пациента. Под компетентностью 
понимается способность пациента принимать решение, при этом принятые решения могут быть 
не обоснованными: люди имеют право принимать решения, которые другие считают не 
разумными, поскольку их выбор основан на личных ценностях. 

Недобровольная эвтаназия проводится с некомпетентным пациентом (пациент сам не 
может сообщить о своих желаниях) на основании решения родственников, опекунов и т.п. 

2. Существует активная и пассивная эвтаназия. Пассивная эвтаназия означает 
недопустимость использования для сохранения жизни больного экстраординарных и 
чрезвычайных средств, если он не хочет их применения. Она также предполагает прекращение 
дальнейшего лечения. В этих случаях по желанию пациента должны быть прекращены даже 
внутривенные вливания и искусственное питание, при этом нельзя предпринимать попыток 
воскрешения человека, если его сердце или лёгкие перестали работать. Если пациент может 
выписаться из больницы для того, чтобы умереть дома, то ему нельзя препятствовать в этом. 

Об этом говорят и другие: жизнь не должна превращаться в застенок и мучить неизлечимо 
больных людей изнуряющими процедурами, капельницами и т.д. только ради того, чтобы 
констатировать их естественную смерть (6), это куда более неэтично, чем помочь им 
безболезненно уйти из жизни. Люди имеют право на "достойную смерть". Мы демонстрируем 
уважение к человеческому достоинству, когда признаем свободу личности делать выбор в 
соответствии с ее собственными ценностями. 

Простыми словами это означает, что "право на жизнь" может иметь различные смысловые 
содержания, которые еще не устоялись. Основной конфликт состоит в различии его трактовок, 
как "права жить", или же - как права на свободный выбор, "права решать, жить или умереть". 

Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым 
заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. 

 
Литература: 

1. Воробьева Л.А. Этические проблемы эвтаназии // Здравый смысл, 2006, №4; 
2. Латынина А.П. Неужели Бог любит собаку больше, чем человека? // Московские 

новости, 2007, №16; 
3. Павлова Ю.И. Проблемы эвтаназии в праве // Здравый смысл, 2005, 
4. Акопов В.И. Этические, правовые и медицинские проблемы эвтаназии // Медицинское 

право и этика, 2000, №1; 
5. Туманов А.В. Эвтаназия – преступление или благо? // Правда, 2008, №14; 
6. Загыртдинова Ф.А. Эвтаназия. Право родиться и право умереть // 2005, 

http://www.church.uz/page_id234; 

34 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

7. Филиппов Ю.Н. Эвтаназия: сострадание или корысть? // 2006, 
http://www.rian.ru/analytics/20060818/52790876.html; 

8. Водовозов А.А. Эвтаназия в России: нельзя, но можно // 2004 
9. Текст программы "Русский взгляд", посвященный эвтаназии // 2007 
10. Большая медицинская энциклопедия. Москва, 1986; 
11. Большой юридический словарь. Под ред. А. Я. Сухарева, B. Е. Крутских. Москва, 2002. 
 

Түйін 
Мақалада «эфтаназия» термині қарастырылады.  
 

Summary 
In this article is considered the term "euthanasia" 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Дуйсебаев А.,  

магистрант 
Жумабай Е., 

магистрант 
 

В данной статье рассматривается предупреждение преступлений в сфере налоговых 
правоотношений, труды казахстанских и зарубежных авторов посвященной проблемам 
предупреждения преступлений в сфере налоговых правоотношений. Статья основывается на 
всеобщем методе научного понимания объективной действительности, а также общенаучных 
принципах.   

Ключевые слова: преступление, налоговые правоотношения, профилактика преступлений, 
предупреждение преступлений, потенциальный правонарушитель, налоговое законодательство.  

 
Подход к преступности как социально-негативному явлению предполагает 

соответствующую стратегию борьбы с нею, одним из направлений которой является 
предупреждение преступлений, т.е. «деятельность государства и общества, направленная против 
преступности с целью удержания ее на минимально возможном уровне посредством воздействия 
на причины и условия, ее порождающие» [1]. В криминологической литературе и нормативных 
актах существуют термины  «предупреждение», «профилактика», «превенция» 
[2].«Предупреждение» преступности буквально означает предохранение людей, общества, 
государства от преступлений [3]. «Профилактика» означает совокупность мероприятий, 
предупреждающих от чего-то или предохраняющих что-либо; «превенция» — предохранение, 
предотвращение [4]. В криминологии предупреждение преступности рассматривается как 
многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на устранение 
или нейтрализацию причин и условий преступности [5].Под «системой» в юридической науке 
принято понимать целостное единство структурно расчлененных, взаимосвязанных элементов, 
реализующее определенные функции в условиях конкретной внешней среды [6]. Эта система 
включает в себя: объекты профилактики, на которые направлена эта деятельность; субъекты 
профилактики, т.е. тех, кто осуществляет эту работу. В зависимости от социального уровня 
действия причин и условий преступности выделяют три основных уровня ее предупреждения: — 
общесоциальный; — специально-криминологический; — индивидуальный. Общесоциальный 
уровень (общая профилактика) включает в себя деятельность государства, общества, их 
институтов, направленную на разрешение противоречий в области экономики, социальной, 
нравственно-духовной жизни, правовой сферы и т.п. «Высшим» уровнем общей профилактики 
является осуществление крупных социальных мероприятий в масштабах всей страны [7]. 
Аналогичных взглядов на содержание общих мер предупреждения преступлений 
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придерживаются А. А. Герцензон, В. К. Звирбуль, Ф. К. Рябыкин, А. Б. Сахаров и др. 
Крупномасштабные меры, призванные содействовать поступательному развитию общества, 
преследуют наиболее масштабные, долговременные и эффективные виды социальной 
деятельности, направленные на достижение важнейших целей социального развития. Но, 
одновременно, эти меры воздействуют и на детерминанты преступности. Специальное 
предупреждение преступности, в отличие от общего, имеет целенаправленный на недопущение 
преступлений характер. Задачи специальных мер — устранение действия конкретных 
криминогенных факторов, устранения либо смягчение действия негативных нравственных норм, 
создание обстоятельств, препятствующих совершению преступлений. Специально-
криминологический уровень (специальная профилактика) состоит в целенаправленном 
выявлении, устранении, ослаблении, нейтрализации криминогенных факторов, исправлении лиц, 
могущих совершить правонарушения. Специальная предназначенность для выявления и 
устранения (блокирования, нейтрализации) причин, условий, иных детерминант преступности — 
его профилирующий, конституирующий признак, главная особенность. Эти меры в отличие от 
общих мер не связаны с изменением общественных отношений, «снятием» или разрешением 
социально-экономических противоречий, детерминирующих преступность, формированием у 
граждан системы идеологических воззрений и морально-этических качеств, делающим 
невозможными антиобщественные проявления. Эти меры главные, ведущие для социальной 
профилактики или правоохранительной деятельности[8]. Индивидуальный уровень 
(индивидуальная профилактика) — это конкретизация обще-социальных и специально-
криминологических мер в отношении конкретных лиц, поведение которых вступает в конфликт 
с правовыми нормами. Эта деятельность направлена на: а) устранение неблагоприятных 
воздействий на конкретную личность, могущих привести к формированию антиобщественной 
направленности и общественно опасному поведению; б) изменение социально неодобряемого 
поведения, ведущего к переходу на преступный путь, и коррекцию порождающих его 
ориентации и черт личности; в) применение неотложных мер по предупреждению 
непосредственно подготавливаемых преступлений, пресечению по- пыток их совершения. Эти 
меры применяются в отношении лиц, группы лиц, которые: 1) находятся в неблагоприятных 
условиях среды и/или жизненной ситуации, могущих вызвать социальную дезадаптацию и 
последующую криминализацию личности; 2) уже обнаруживают признаки такой 
дезадаптации(отчуждение от социальных институтов, предпочтение неодобряемых видов досуга, 
приобретение негативных привычек и стереотипов поведения); 3) систематически совершают 
правонарушения непреступного характера, свидетельствующие о формировании мотивации 
перехода на преступный путь; 4) обрели психологическую готовность к совершению 
преступлений (пред-преступное состояние); 5) совершают приготовление или покушение на 
преступление, могущие быть пресеченными; 6) совершают преступления и могут допустить 
рецидив. Индивидуальная профилактика лиц, могущих совершить налоговые преступления, не 
имеет ярко выраженной специфики по сравнению с профилактикой лиц, склонных к 
совершению других преступлений [9]. 

Для оказания сдерживающего влияния на потенциальных правонарушителей налогового 
законодательства следует решить вопрос о совершенствовании уголовно-правовых норм в сфере 
борьбы с налоговой преступностью. Практика борьбы с налоговыми и связанными с ними 
преступлениями свидетельствует о необходимости дополнительного уголовно-правового 
регулирования отношений, возникающих в связи с совершением ряда деяний, которые в силу их 
распространенности и последствий приобрели характер общественно-опасных. К их числу 
следует отнести введение уголовной ответственности за ненадлежащее ведение бухгалтерского 
учета, за противодействие налоговым органам. Необходимо также приведение банковского, 
таможенного и налогового законодательства, административного законодательства в 
соответствие с требованиями государственной налоговой дисциплины. Введение этих правовых 
мер ответственности явится не только важным предупредительным средством, направленным на 
недопущение их совершения, но будет способствовать наиболее полному поступлению в 
бюджеты всех уровней налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. 
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қарастырылады. 
 

Summary 
In this article the prevention of crimes in the sphere of tax legal relationship 

 
 

ШЫНАЙЫ ӨКІНУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖӘНЕ ТАТУЛАСУҒА БАЙЛАНЫСТЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТАН БОСАТУ 

 
Ашимбаев Д.А.,  

 «Қазақстан тарихы және құқық»  
Кафедрасының  оқытушысы  

 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі және Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық іс жүргізу кодексінде шынайы өкінуіне байланысты және татуласуға байланысты 
қылмыстық жауаптылықтан босату нормаларының ізгілендірулендікке және әлеуметтік 
әділеттілікке жетудегі негізгі қағидалары қарастырылған. 

Түйін сөздер: ҚР қылмыстық кодексі, жауапкершілік, босату, медиация, жарлық.  
 

 Қазақстан Республикасының Президенті, Ұлт көшбасшысы  Нұрсултан Әбішұлы 
Назарбаев ҚР Конституциясының 45, 61 баптарында  бекітілген құзыреттеріне сүйене отырып, 
атап көрсетсек, яғни «Қазақстан Республикасының Президенті Конституция мен заңдар негізінде 
және оларды орындау үшін Республиканың бүкіл аумағында міндетті күші бар жарлықтар мен 
өкімдер шығарады. Заң шығару бастамасы құқығы Республика Президентіне, Парламент 
депутаттарына, Үкіметке тиесілі және тек қана Мәжілісте жүзеге асырылады»,-  2009 жылдың,  
тамыз айының 24 жұлдызында 2010-2020 жылдарға бағытталған Қазақстан Республикасының  
саяси-құқықтық Концепциясын қабылдау туралы жарлыққа қол қойды. Аталған жарлық қол 
қойылған сәттен бастап күшіне енді. Ресми баспасөзге тамыз айының 27 жұлдызы жарияланды.  

 Концепция сөзі латын тілінен аударғанда -  табиғаттағы, қоғамдағы үдерістер мен 
құбылыстарға қөзқарастар жүйесі, реформаларды, жобаларды, жоспарларды, бағдарламаларды 
жүзеге асыру кезіндегі іс-қимылдар стратегиясын айкындайтын ой-пікір деген мағынаны 
білдіреді. 

Аталған саяси-құқықтық концепциямызды қабылдағаннан кейін Үкімет және заң 
шығарушы орган Парламент заң шығару шығармашылығында дұрыс бағыт-бағдар алып, 2014 
жылдың 3 шілдесінде Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық Кодексін, 4 шілдесінде ҚР 
жаңа Қылмыстық-Процестік Кодексін және жаңа Қылмыстық Атқару Кодекстерін қабылдаған 
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болатын. Осы заңдарды қабылдау Қазақстан Республикасының қылмыстық құдалау саласында 
адам құқықтары мен бостандықтарын және мүдделерін жоғары халықаралық деңгейде қорғау, 
негізгі алға қойған  мақсат бола турып  және  адам құықықтарын қорғау көрсеткіші бойынша 30 
дамыған, өркениетті Елдердің қатарына кірудегі алғашқы қадамымыз болатын.  

Аталған саяси-құқықтық Концепция -  Қазақстан Республикасының Конституциясының 
мақсаты мен қағидаларын жаңа құқықтық Қазақстанда  жүзеге асыруға бағытталған.  

Аталған мақаланы зерттеп және зерделеу барысында қолданыстан шығып қалған 1997 
жылы,  шілде айының 16 жұлдызында қабылданған Қылмыстық Кодекспен салыстыра отырып 
жазылды.  

Шынайы өкінуіне байланысты және татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан 
босату нормалары,  ҚР 2015 жылы 1 қаңтарында заңды күшіне енген жаңа Қылмыстық 
Кодексінің 65 сәйкесінше 68 баптарында көрсетілген. Ескі, яғни 16.07.2015 жылғы қабылданған 
Қылмыстық Кодекс бойынша аталған нормалар 65 сәйкесінше 67 баптарында көрсетілген 
болатын.  

Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің жалпы бөлімінде аталған нормалардың 
көрініс табуы, яғни шынайы өкінуіне және татуласуына байланысты қылмыстық жауаптылықтан 
босату нормалары, ол ең бірінші кезекте қылмыстың заңның ізгілендірілгендігі және әлеуметтік 
әділеттілікке жетудегі негізгі қағидалары болып табылады.  

Қолданыстағы ҚР Қылмыстық кодексінің 65 бабының диспозициясында былай делінген 
«Шынайы өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату». 

Аталған баптың бөлімдерін жеке-жеке қарастыратын болсақ: 
65 бап 1 бөлім. Қылмыстық теріс қылық жасаған не алғаш рет қылмыс жасаған адам, кінәлі 

адамның жеке басы, айыбын мойындап келуі, қылмыстық құқық бұзушылықты ашуға, тергеп-
тексеруге ықпал еткені,  қылмыстық құқық бұзушылықпен келтірген зиянды қалпына келтіруі 
ескеріле отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін.  

Аталған норманы талқылау барысында қандай түйін шығарамыз, яғни егер қылмыстық 
құықық бұзушы теріс қылық жасаса немесе алғаш рет қылмыс жасаған болса(кез-келген 
ауырлықтағы) және 65 баптың 1 бөлімінде көрсетілген әрекеттерді қылмыстық құқық 
бұзушылықтан кейін жасаған болса қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін делінген. 

Осы таңда заңды сұрақ туындауы мүмкін, ҚР ҚК 65 бабы 1  бөлімін пайдалану арқылы кез-
келген қылмыскерді қылмыстық  жауапкершіліктен босатып алуға бола ма және ол әлеуметтік 
әділетсіздік тудырмай ма деген? 

Бұл сұраққа төменде тоқталамын.  
Ендігі кезек аталған баптың 2 бөлімінде. ҚР ҚК 65 бабының 2 бөлімі: 
Осы баптың бірінші бөлігінің ережелері Қылмыстық Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті 

баптарында аранайы көзделген жағдайларды қоспағанда, террористік қылмыс, экстремистік 
қылмыс, қылмыстық топтың құрамында жасалған қылмыс, жас балаларға жыныстық 
тиіспеушілікке қарсы қылмыс, жеке адамға қарсы ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаған 
адамдарға қолданылмайды делінген.  

Яғни, бұл жерде қылмыстың заңның нормаларының күшейтілгенін байқаймыз, әсіресе 
қоғамға қауіптілігі зор және қоғамда резонанс тудыратын қылмыстық құқық бұзушылықтар 
бойынша, ҚР ҚК 65 бабының 1 бөлігі қолданылмайды.  

  Аталған норманы қолданыстан шыққан заңмен салыстыру үшін, ескі заңның шынайы 
өкінуіне байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босату нормасын тұпнұсқада төменде беріп 
отырмын.   

 65-бап. Шын өкiнуiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату 
1. Бiрiншi рет кiшiгiрiм немесе орташа ауырлықтағы қылмыс жасаған адам, егер ол 

қылмыс жасағаннан кейiн айыбын мойындап өз еркiмен келсе немесе қылмысты ашуға 
жәрдемдессе, немесе қылмыс келтiрген зиянды өзгеше түрде қалпына келтiрсе, қылмыстық 
жауаптылықтан босатылуы мүмкiн.  

2. Жеке адамға қарсы ауыр немесе аса ауыр қылмысты қоспағанда, қылмыс жасаған адам, 
егер ол ұйымдасқан топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) трансұлттық ұйымдасқан 
топ, трансұлттық қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты 
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қарулы топ (банда) жасаған қылмыстарды болғызбауға, ашуға немесе тергеуге, ұйымдасқан 
топ, қылмыстық қоғамдастық (қылмыстық ұйым) трансұлттық ұйымдасқан топ, трансұлттық 
қылмыстық қоғамдастық (трансұлттық қылмыстық ұйым) немесе тұрақты қарулы топ (банда) 
жасаған қылмыстарға басқа да қатысушыларды әшкерелеуге белсендi түрде жәрдемдессе, 
қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн. 

3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайлар болған кезде басқа 
санаттағы қылмыс жасаған адам тек осы Кодекстiң Ерекше бөлiмiнiң тиiстi баптарында арнайы 
көзделген реттерде ғана қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн. 

Келесі қарастырған мәселем қылмыстық жауапкершіліктен татуласуына байланысты 
босату. Аталған ҚР қолданыстағы Қылмыстық кодексінің 68 бабында көрініс тапқан.  

ҚР ҚК 68 бабының 1 бөлімі: Қылмыстық теріс қылық немесе қазаға ұшыратумен 
байланысты емес немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған адам, егер ол жәбірленушімен, 
арыз берушімен татуласса, оның ішінде медиация тәртібімен татуласса және келтірілген 
зиянды қалпына келтірсе, қылмыстық жауаптылықтан босатуға жатады делінген.  

Бұдан жасайтын қорытындымыз, егер сезікті, айыпталушы, сотталушы теріс қылық 
немесе қазаға ұшыратумен байланысты емес  немесе онша ауыр емес және ауырлығы орташа 
қылмыс жасаған болса және жәбірленушімен татуласса қылмыстық жауапкершіліктен 
босатылады. 

Ал енді қолданыстағы қылмыстық кодекстің 68 бабының 2 бөлімін қарастыратын болсақ:  
2. Қазаға ұшыратумен немесе адамның денсаулығыңа ауыр зиян келтірумен байланысты 

емес ауыр қылмысты алғаш рет жасаған кәмелетке толмағандар,  жүкті әйелдер, жас балалары 
бар әйелдер, жас балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектер, елу сегіз жастағы және ол 
жастан асқан әйелдер, алпыс үш жастағы және ол жастан асқан еркектер, егер олар 
жәбірленушімен, арыз берушімен татуласса, оның ішінде медиация тәртібімен татуласса және 
келтірілген зиянды қалпына келтірсе, қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін. 
Қылмыстық жауаптылықтан ьосату кезінде кәмелетке толмаған адамға тәрбиелік ықпалға бар 
мәжбүрлеу шаралары қолданылады.  

 Бұл норманың да ізгілендірілгенін байқаймыз, соның ішінде медиация тәртібімен 
татуласуға ерекше тоқталып кетуге болады. Медиатор термині Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процестік кодексінің 85 бабында көзделген, яғни медиатор тараптарға медиация 
тәртібімен қылмыстық істер бойынша татуласаға жәрдемдесу болып табылады. Дегенменде 
медиация институты бізде әлі өз деңгейінде көтеріліп, жалпы қоғамдық қолданысқа тарап, 
енгізіліп үлгермеді. Айтар ұсынысым медиация институтын кылмыстық құқық бұзушылық 
істер бойынша кеңінен қолданып, тараптарды соттық отырысқа дейін  жеткізбей татуластыру, 
бұл құқықтық мемлекет болып қалыптасқанымыздың көрінісі болып табылатын еді. 

ҚР ҚК 68 бабының 3 бөлімін қарастыра келсек: егер қылмыстық құықық бұзушы қоғам 
мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне зиян келтірсе және шынайы өкінсе, келген 
зиянды қалпына келтірсе қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін.  

Бұл жерде құқықтық білімі жоқ азаматтар жәбірленуші болып тек қана жеке азаматтар 
ғана мойындалады деп теріс түсініп, заңдық қате жасауы мүмкін. Заңдық қате дегеніміззаң 
нормаларын дұрыс талқыламау және түсінбеу. Ал Қазақстан Республикасының Қылмыстық-
процестік кодексінің 71 бабының 12 бөлімінде былай делінген, - қылмыстық құқық 
бұзушылықпен өзіне мүліктік зиян келтірілген заңды тұлға жәбірленуші болып табылуы 
мүмкін. Бұл жағдайда жәбірленушінің құқықтары мен міндеттерін заңды тұлғаның өкілі жүзеге 
асырады. Яғни, қоғам мен мемлекеттің атынан, олардың мүдделерін қорғауды, заңды тұлға 
ретінде құрылған мемлекеттік мекемелер жүргізеді.  

ҚР ҚК 68 бабының 4 бөлімін қарастыра келсек: Осы баптың ережелері абайсызда адам 
өліміне не екі және одан да көп адамдардың өліміне әкеп соққан қылмыс, экстремистік 
қылмыс, қылмыстық топ құрамында жасалған қылмыс, жас балаларға жыныстық 
тиіспеушілікке қарсы қылмыс жасаған адамдарға қолданылмайды.  

Бұл норма қылмыстық заңның әлеуметтік әділдікті орнатуға, жазаның болмай қоймауы 
қағидасын одан әры бекіте түскені, қылмыстық құқықтың міндеттерін одан әрі қатайта түсті.  

39 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

Дегенменде осы жерде айта кететін бір жәйт, ол жол қозғалысындағы көлікпен жасалатын 
қылмыстар. Мысалға, қоғамда көлік қозғалысының қиындауына байланысты, көлікпен 
жасалатын қылмыстар көбеюде (ҚР ҚК 345 бабы), соның ішінде, жәбірленушіге ауыр 
зардаптар алып келетін,қазаға ұшырамен байланысты қылмыстар, өкінішке орай көбеюде. 
Бұрынға қылмыстық кодекс бойынша, абайсызда көлікте қазаға ұшыраумен байланысты 
қылмыс жасаған азаматтар, жәбірленушімен татуласуына байланысты, қылмыстық 
жауапкершіліктен құтылатын. Қазіргі қолданыстағы қылмыстық кодекс бойынша, мұндай 
санатқа жататын қылмыстар татуласуға келмейді. Бырақта ҚР ҚК 55 бабы 2 бөлімі 1 тармағы 
және 53 баптың 1 бөлімі 5 тармағына сәйкес жаза тағайындау барысында , онша ауыр емес 
немесе ауырлығы орташа қылмыс жасаған кезде жаза анағұрлым қатаң түрінің ең жоғары 
мерзімінің немесе мөлшерінің жартысынан аспауы тиіс делінген. Яғни, ҚР ҚК 345 бабы 3 
бөлімін жасаған тұлға быс жылға көзделген бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның 
жартысын ғана өтейді немесе ҚР ҚК 70 бабына сәйкес қылмыстық жауаптылықтан босатылуы 
мұмкін және ҚР ҚК 63 бабын қолдана отырып шартты түрде сотталуы мүмкін.  

Аталған норманы қолданыстан шыққан заңмен салыстыру үшін, ескі заңның татуласуына 
байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босату нормасын тұпнұсқада төменде беріп 
отырмын. 

67-бап. Татуласуға байланысты қылмыстық жауаптылықтан  босату 
1. Ауыр емес қылмыс жасаған немесе адамның қайтыс болуымен немесе оның 

денсаулығына ауыр зиян келтiрумен байланысты емес орташа ауыр қылмысты бiрiншi рет 
жасаған адам, егер ол жәбiрленушiмен, арыз берушiмен татуласса, оның ішінде медиация 
тәртібімен татуласса және келтiрiлген зиянның есесiн толтырса, қылмыстық жауаптылықтан 
босатуға жатады. 

 2. Орташа ауыр қылмыс жасаған адам, егер ол жәбiрленушiмен, арыз берушiмен 
татуласса, оның ішінде медиация тәртібімен татуласса және жәбiрленушiге, арыз берушiге 
келтiрiлген зиянның есесiн толтырса, қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкiн. 
      3. Адамның қайтыс болуымен немесе денсаулығына ауыр зиян келтірумен байланысты 
емес ауыр қылмысты бірінші рет жасаған кәмелетке толмаған баланы, егер ол жәбірленушімен 
татуласса және келтірілген зиянның есесін толтырса, сот қылмыстық жауаптылықтан босатуы 
мүмкін. Бұл ретте оған осы Кодекстің 82-бабында көзделген тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу 
шаралары қолданылады. 

4. Қылмыс қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне зиян келтірген 
жағдайларда осы баптың бірінші немесе екінші бөлігінде көрсетілген адам шын ниетпен өкінсе 
және қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделеріне келтірілген зиянның орнын 
толтырған болса, ол қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін. 
      Осы баптың ережелері адам өліміне не екі және одан да көп адамның өліміне әкеп соққан, 
абайсызда қылмыстар жасаған, сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасаған адамдарға 
қолданылмайды. 

 ҚР ҚК 65,68 баптарын өндіріс барысында қолдану үшін, ҚР Қылмыстық- процестік 
кодексінің 36 бабына сүйенеміз. Онда былай делінген, ҚР ҚПК 36 бабы 1 бөлімі: ҚР Қылмыстық 
кодексінің 65 бабының бірінші бөлігінде, 66,67 баптарында, 68-бабының екінші, үшінші 
бөліктерінде, 69 бабының бірінші бөлігінде, 83-бабының бірінші, үшінші бөліктерінде, сондай-ақ 
441, 442, 444-448, 453-баптарының ескертпелерінде көзделген жағдайларда, қылмыстық 
қудалау органы, сот тиісті мән-жайлар болған кезде өз құзыреті шегінде адамды қылмыстық 
жауаптылықтан босата отырып, қылмыстық қудалауды тақтатуға құқылы делінген.  

Алайда ҚР ҚПК –нің 36- бабы 5 бөлімінде былай делінген, Қылмыстық істі осы баптың 
бірінші бөлігінде көрсетілген негіздер бойынша тоқтатуға, егер күдікті, айыпталушы немесе 
жәбірленуші бұған қарсылық білдірсе, жол берілмейді. Мұндай жағдайда іс бойынша іс жүргізу 
әдеттегі тәртіппен жалғастырылады делінген.  

Қорыта айтқанда Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі және Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық –процестік кодексі бір іздендіріліп, азаматтардың ҚР 
Конституциясында көзделген құқықтары мен бостандықтары мүлтіксіз қорғалып, заң мен соттың 
алдында азаматтардың теңдік қағидасы үстемдік құрып тұратын, құқықтық мемлекет орнатайық. 

40 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P01000004S_%23z3


 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

Әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 1997 
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі. 2015  
 

Резюме 
В работе освещаются основные принципы гуманности и социальной справедливости норм  

Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан при 
освобождении от уголовной ответственности в связи с искренним раскаянием  примирением 
сторон. 

 
Summary 

The paper highlights the basic principles of the rule of law and social justice norms of the 
Criminal Code and the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan to the exemption from 
criminal liability in connection with sincere repentance reconciliation of the parties. 

 
 

СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
      

Тохтарова Д.С.,  
магистрант,  

Институт права и экономики  
КазНПУ им. Абая  

 
Целью статьи является исследование конституционно-правовых основ и актуальных 

проблем уголовной политики, на примере института суда присяжных заседателей. Главной 
проблемой для теории уголовного права и судебной практики является назначение справедливого 
наказания, учитывая при этом интересы осужденного, потерпевшего, общества и государства. 
Введение института суда присяжных заседателей внесло изменения в практику назначения 
уголовного наказания. Опыт работы суда с участием присяжных заседателей выявил ряд 
проблем в работе судов с участием присяжных заседателей. Среди юристов неоднократно 
возникал вопрос в целесообразности и необходимости развития или напротив приостановления 
деятельности суда присяжных. 

Ключевые слова: право, закон, суд присяжных заседателей. 
 
С первых дней независимости Республики Казахстан необходимо было проводить реформы 

в судебной системе с учетом актуальных вопросов международных стандартов. Проведение 
реформ в судебно-правовой сфере перешло на новый этап, которому характерна  
самостоятельность суда в организации ее структуры, полномочий, ресурсного потенциала. 

Целью всех проводимых  реформ в судебной системе с учетом актуальных вопросов 
международных стандартов являлось усовершенствование судебной системы с необходимостью 
реализации и защиты прав и свобод граждан в современном обществе.  

Одной из важных реформ в Республики Казахстан стало  введение института суда 
присяжных заседателей. Институт суда присяжных заседателей функционирует с 1 января 2007 
г. в связи с принятием законов «О присяжных заседателях» и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения 
уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей».[1] 

За время введения института суда присяжных заседателей  отмечен неуклонный рост 
количества дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей, и это является 
свидетельством того, что присяжное судопроизводство на деле превращается в действенную 
силу демократизации уголовного судопроизводства, как это и предусмотрено Конституцией 
Республики Казахстан.[1] 

Суд присяжных заседателей – это институт судебной системы, который состоит из 
коллегии присяжных заседателей. Присяжных заседателей отбирают по методике случайной 
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выборки только для одного определенного дела. Суд присяжных заседателей рассматривает 
уголовные дела по обвинениям в тяжких преступлениях в первой инстанции. В уголовном 
процессе присяжные обычно выносят вердикт о виновности или же невиновности подсудимого. 
Присяжные подбираются с соблюдением определённых условий согласно Закону Республики 
Казахстан «О присяжных заседателях». 

Система суда присяжных – это один из важнейших элементов гражданского общества. Для 
граждан появляется возможность принять участие в работе судебной власти. «Сегодня для 
казахстанского общества очень важно сохранение и развитие прогрессивных демократических 
социально-политических тенденций. Поскольку суд присяжных представляет собой особую 
форму судопроизводства, в котором участвуют представители общественности, в нем 
оптимально сочетаются как интересы государственных институтов, так и правовые воззрения 
народа. То есть, по сути, суд присяжных становится представителем общества в сфере 
правосудия.»[2, с.149] 

Суд с участием присяжных заседателей – это одна из самых обсуждаемых тем касательно 
институтов уголовного процесса. С первого дня своего введения институт суда присяжных 
заседателей в РК подвергается критике со стороны юристов. Большинство практикующих 
юристов разделяют следующее мнение, что суд присяжных не всегда эффективен, а во многих 
случаях даже может нести определенную опасность для  правосудия. Присяжный заседатель, 
который не знает законов и не имеет понятия и представления о правовых нормах, может не 
всегда принять правильное решение и тем самым вынести неверный вердикт подсудимому. 

Хотя из практики других стран можно наблюдать и следующий факт того, что  при 
вынесении судебного решения очень важно не только исключительно прекрасное знание 
правовых норм, но также и обладание достаточным жизненным опытом.[2, с.149] 

Присяжные не руководствуются стандартами, которые формируются в судебной практике. 
Также они разрешают дела по своему внутреннему убеждению. Выводы о виновности, которые 
делает присяжный, не являются юридической оценкой деяния. Его выводы о виновности можно 
классифицировать больше как социально-нравственную оценку. С одной стороны это может 
стать причиной сомнения в корректности сделанных выводов о виновности со стороны 
присяжного, но с другой стороны, если принять во внимание тот факт, что у профессиональных 
судей и у юристов за годы практики могут создаваться уже устойчивые позиции и стандарты, 
которые становятся профессиональной юридической чертой судей, то именно взаимодействие 
профессиональных судей и присяжных заседателей в судебном процессе создаёт возможность 
принять объективное решение о виновности обвиняемого, при этом они разделяют 
ответственность в принятии решения. [2, с.152-153] 

Так кто же такой присяжный заседатель? 
В Законе Республики Казахстан «О присяжных заседателях» представлено следующее 

определение: Присяжный заседатель – это гражданин Республики Казахстан, призванный к 
участию в рассмотрении судом уголовного дела в порядке, установленном законом, и 
принявший присягу. Совместно с профессиональными судьями присяжные заседатели 
определяют вид и меру наказания подсудимого.[3, Статья 1] 

Присяжный заседатель – это гражданская обязанность и для многих присяжных 
заседателей эта функция является первым знакомством с системой правосудия.  

Согласно Статье 10 Закона «О присяжных заседателях» в списки кандидатов в присяжные 
заседатели не включаются лица:  

1) не достигшие к моменту составления списков присяжных заседателей возраста двадцати 
пяти лет;  

2) имеющие непогашенную либо неснятую судимость;  
3) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;  
4) судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и 

военнослужащие, а также работники правоохранительных органов;  
5) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.  
Какие-либо ограничения на включение граждан в списки кандидатов в присяжные 

заседатели по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного 
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положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам не допускаются.[3, Статья 10] 

Какие же вопросы и проблемы связанные с функционированием суда присяжных 
заседателей являются на данный момент актуальными? 

Необходимо отметить, что на практике сама организационная работа, связанная с отбором 
и с участием присяжных заседателей является трудоёмкой и длительной работой. Во время этой 
организационной работы бывают случаи, когда в список попадают неподходящие по 
определенным причинам граждане, например, госслужащие, состоящие на учете граждане или 
же тяжелобольные инвалиды. Также организационная работа усложняется тем, что многие 
граждане не готовы психологически участвовать в качестве присяжного заседателя. Многие 
граждане, получив извещения о том, что их выбрали в присяжные заседатели, находятся в 
недоумении, тем самым показывая свою неготовность к участию в суде в качестве присяжного 
заседателя. Бывают случаи, когда отобранные кандидаты не приходят на процесс. Многие 
граждане из-за незнания законов недопонимают всей серьезности статуса присяжного 
заседателя.[4]  

Многие кандидаты в присяжные заседатели отказываются от участия в суде, так как 
процессы с участием присяжных заседателей могут длиться несколько дней, недель, в связи с 
этим они объясняют своё нежелание тем, что у них нет свободного времени, так как они 
работают. Но по законодательству за участие в судебном процессе присяжный заседатель 
получает вознаграждение за время выполнения функции присяжного заседателя. Также 
присяжного заседателя, который имеет постоянную работу, работодатель обязан освобождать на 
время участия сотрудника предприятия в качестве присяжного заседателя от работы с условием 
сохранения за сотрудником его рабочего места.[3, Статья 16] 

В 2013 году активно обсуждался вопрос о невозможности работы судов с присяжными 
заседателями из-за национальных особенностей в Казахстане. Связанно это с тем, что  "кто-то 
обязательно чей-то родственник".  Хотя стоит задуматься над тем, что попадание родственников 
в список присяжных является недочётом организационной подготовки и, следовательно, 
необходимо улучшать работу именно в этом направлении. Необходимо проводить более точный 
предварительный отбор, который несомненно будет занимать больше времени, а также 
требовать больше затрат как физических, так и финансовых. Важно сохранить и 
усовершенствовать институт суда присяжных заседателей, так как, по мнению многих юристов 
именно суд присяжных заседателей является оценивающим фактором степени гуманизма и 
справедливости при проведении правосудия.[5] 

В суде присяжных заседателей важным моментов является тот факт, что присяжными 
должны быть граждане независимые от судьи, подсудимого, прокуроров, адвокатов, 
родственников подсудимого и от самой ситуации связанной с преступлением. Только в этом 
случае присяжные будут объективны в своём решении. 

Возможно, необходимо проводить обучение присяжных в целях ознакомления с законами 
РК. Присяжный, не понимающий терминологию, правовые нормы или же юридические 
моменты, легче попадает под влияние адвокатов подсудимых или же обвинителей.  

В связи с мнением о том, что присяжными заседателями должны быть специалисты, т.е. 
юристы, которые понимают суть дела и разбираются в судебной системе, необходимо заметить, 
что возможно это и могло бы стать решением проблемы касательно некомпетентности 
присяжных по многим вопросам, когда присяжный принимает свое решение, основываясь 
только на собственных эмоциях, которые возникли во время суда. Но с другой стороны, если 
присяжные будут юристами, тогда функция присяжного становится профессиональной 
деятельностью. 

Следует обратить внимание также на то, что повышать свой уровень и профессиональное 
мастерство необходимо и гособвинителям, так как умение прокурора подготовить и произнести 
качественную судебную речь является одним из важнейших условий эффективного поддержания 
государственного обвинения в состязательном уголовном судопроизводстве. Грамотно 
построенной и профессиональной речью прокурор помогает суду установить истину, тем самым 
принять правильное, законное, обоснованное и справедливое решение, и именно это 
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способствует обеспечению судебной защиты прав и законных интересов как потерпевших от 
преступления, так и обвиняемого.[6] 

В заключение нужно отметить, что суд с участием присяжных заседателей является более 
независимым, чем суд профессиональных судей. Суд присяжных заседателей делает возможным 
участие простых граждан в судебной системе, и тем самым делает такую судебную систему 
более прозрачной, открытой и демократичной. Но параллельно остаются моменты, которые 
необходимо дорабатывать и улучшать в судопроизводстве с участием присяжных заседателей. 
Необходимо повышать правовую культуру присяжных заседателей, а именно всего общества, а 
для судей, государственных обвинителей и адвокатов защиты необходимо проводить обучающие 
семинары по повышению эффективности рассмотрения дел в суде с участием присяжных 
заседателей. 
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Түйін 

Мақаланың мақсаты конституциялық-құқық негіздерін және сайланып қойылатын 
заседательдер қатысатын сот институтының тәжиірбесіне сүйене отырып, қылмыстық саясаттың 
өзекті/актуальды мәселелерін зерттеу. Қылмыстық құқық теориясының және сот практикасының 
негізгі/басты міндеті - сотталушы мен зардап шегушінің, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін 
ескере отырып, әділ үкім шығару. Сайланып қойылатын заседательдер қатысатын сот 
институтынын енгізу- қылмыстық жазалау тәжиірбесіне өзгертулер енгізді. Сот пен сайланып 
қойылатын заседательдер қатысатын соттың бірлесе жұмыс істеу тәжиірбесі көптеген 
проблемалар туғызды. Заңгерлер арасында сайланып қойылатын заседательдер сотының мәні 
мен қажеттілігі туралы сұрақтар бірнеше рет туындады.  

 
Summary 

The purpose of article is research of the constitutional legal basis and actual problems of criminal 
policy, on the example of institute of jury trial of assessors. The main problem for the theory of the 
criminal law and court practice is purpose of fair punishment, considering thus interests condemned, 
injured, society and the state. Entering of institute of jury of assessors made changes to practice of 
criminal sentencing. The work experience of court with participation of jury members revealed a 
number of problems in a work of the courts with participation of jury members. Among the lawyers 
repeatedly there was a question in feasibility/expediency and need of development or suspension of 
operations of jury trial.  
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ҚЫЗ AЛЫП ҚAШУ СAЛТЫНЫҢ МӘДЕНИ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕPI 
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Қазақстан тарихы және құқық  
кафедрасының 3 курс студенті 

 
Ғылыми жетекеші: Тлеуов Т.М. 

 
Бұл мақалада қыз алып қашу салтын екі жақты ,яғни салт-дәстүрлік және құқықтық 

жақтарынан қарастырылған. Қыз алып қашу салтының пайда болу тарихы, өзге елдердегі 
жағдайы және қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы жағдайы жайлы баяндалған. 

Түйін сөздер: неке, отбасы қыз aлып қaшу, салт-дәстүр, адам ұрлау, адам құқықтары, 
бостандық. 

 
Қыз aлып қaшу – oтaу құpудың  бip  түpi десек болады. Көбiне, түpкi елдеpiнде сaқтaлғaн.  

Сондықтан ұлттық сaлт-дәстүpге жaтқызуғa бoлмaйды. Бұл дәстүp бapлық мұсылмaн елдеpiнде, 
тiптi слaвяндapдa кездеседi. Ежелгi гpек мифoлoгиясындa дa кездеседi. Бұл дәстүpдің 
aдaмзaттың aлғaш тaйпaлapғa бipiгiп, үңгipде өмip сүpген кезiнде пaйдa бoлғaн [1].  

Қыз aлып қaшудың діни жағынан, яғни ислaмдағы орнын қарастырсақ оның қapсы екенін 
көреміз, бipaқ қазіргі кездегі орын алып отырған мoлдaлapдың қызды көндipуге көмектесiп, 
жaстapдың некесiн қиюғa мүдделi. Мұндaй сaлт қaзaқ хaлқындa дa бoлғaнмен, oның өзiндiк 
зaңы, жaсaлу жoлы бap. Бұpынғы зaмaндa жiгiттiң құдa түсiп, қoлдaн aлуғa жaғдaйы жoқ, беpетiн 
қaлыңмaлы бoлмaғaндa және қыздың өзiнiң келiсiмiмен ғaнa aлып қaшaтын бoлғaн. Кейбip 
кездеpде oғaн aтa-aнaлapының өзi pұқсaт беpген. Apтынaн жiгiт жaғы құдaлapының «aяғынa 
жығылып» келедi де, екi жaқ келiсiп жaстapғa тoй жaсaйды. Бipaқ қыз aлып қaшу сaлты бapлық 
мұсылмaн елдеpiнде бipдей деп aйту қиын. Қaзipгi кезде қыз aлып қaшудың «жaбaйы фopмaсы» 
пaйдa бoлды. Бұpын бұл дәстүpдiң poмaнтикaлық жaғынa көңiл бөлiнсе, ендi oның қылмыстық 
жaқтapынa мән беpiле бaстaды. Өйткенi бүгiнде қыз aлып қaшудың мaқсaты - зopлaп әйел ету 
немесе жезөкшелiкке пaйдaлaну бoлa бaстaды. Сoндықтaн қыз aлып қaшу кең тapaлғaн Opтa 
Aзия мен Кaвкaз елдеpiнде бұл дәстүpге қapсы осы елдердегі қолданыстағы қылмыстық 
заңнамаға сәйкес жaзa қoлдaнылудa.  

Бiшкек қаласында орналасқан «Aшық желi» үкiметтiк емес ұйымының статистикалық 
есептеуіне қарағанда, Қыpғызстaндa бір жылда 16500-ге дейiн зopлықпен қыз aлып қaшу орын 
алады екен. Oлapдың көпшілігі деpлiк бетi aшылғaн жеpде келiн бoлып қaлaды . Өйткенi aлып 
қaшқaн қыздың үйіне қaйтып келгенi ұят бoлып сaнaлaды. Сoндықтaн қoлды бoлғaн қыздap 
бapлығынa келіседі . Мысaлы, биыл қыpғыз милициясынa 68 шaғым ғaнa түскен екен. Oсы күзде 
көpшi Қыpғызстaн қыз aлып қaшу дәстүpiне тыйым салатын зaң қaбылдaды. Жaңa зaң бoйыншa 
қaлыңдықты келiсiмiнсiз ұpлaғaны үшiн жiгiт жетi жылғa дейiн бaс бoстaндығынaн aйыpылуы 
мүмкiн. Бipaқ қыpғыздap мұны дa aз деп oтыp, өйткенi oлapдың қылмыстық кoдексi бoйыншa үй 
жaнуapын ұpлaғaндapды 11 жылғa дейiн меpзiмге сoттaуғa бoлaтын көpiнедi. Сoндықтaн қыз 
ұpлaғaндap кемiнде 11 жылғa кесiлуi тиiс, дегендi aйтaды. Бipaқ мұндaй қaтaң шapaғa бapу үшiн 
aлдымен хaлыққa жеткiзу кеpек қoй [2]. 

«Freedom House» зеpттеулеpi бoйыншa, хaлықтың ежелгi сaлт-дәстүpiне aйнaлып кеткен 
қыз aлып қaшудың қылмыс екендiгiн әлi бiлмейтiндеp ел apaсындa көп бoлып шықты. Oлap 
жүpгiзген сaуaлнaмaғa қapaғaндa. Ислaм бipлестiгi шapиғaт зaңынa қaйшы келетiн мұндaй некеге 
қapсы екендiгiн aйтaды. Тiптi aтa-aнaсынa қыздың өз еpкiмен бapғысы келмеген жеpге беpуге 
тыйым сaлынaды [3]. 

Pесей Федеpaциясы құpaмындaғы Дaғыстaндa жылынa жүз шaқты қызды aлып қaшaды. 
Oның 99 пaйызы oтaу құpу үшiн жaсaлaды. Сapaпшылapдың мәлiмдеуiнше, aлып қaшқaн қыз-
дapдың 25 пaйызы ғaнa өз келiсiмiмен бapaтын көpiнедi, қaлғaндapы қaпыдa қoлғa түсiп 
қaлғaндap.  

Шешенстaндa зopлaп қыз aлып қaшқaн aдaмғa 1 миллиoн pубль aйыппұл сaлынaды. Қaзipгi 
кезде Сoлтүстiк Кaвкaздaғы мұсылмaн елдеpi бipқaтap сaлт-дәстүpлеpiнен apылa бaстaды. 
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Бұpынғы кезде қaлыңдық aлып қaшқaн кaвкaздық жiгiттеp aспaнғa мылтық aтып, үйiне шулaтып 
келетiн бoлғaн. Oсылapын дaғыстaндық жiгiттеp жaқындa Мәскеудiң opтaсындa, Твеpь мен 
Мoхoв көшелеpiнiң қиылысындa жaсaпты. Шешенстaн бaсшысы Paмзaн Қaдыpoв oсы oқиғaғa 
бaйлaнысты «1 apнaғa» беpген сұхбaтындa «pеспубликaдa қыз aлып қaшуғa дa, aспaнғa мылтық 
aтуғa дa тыйым сaлынды» деп мәлiмдедi. «Бaяғыдa қaлыңдық әкеле жaтқaнын бiлдipу үшiн 
мылтық aтaтын, aл қaзip қaлтa телефoны apқылы хaбapлaуғa немесе СМС жiбеpе сaлуғa мүм-
кiндiктеp туды. Қaзip бiзде мұндaй сaлт жoқ, тiптi қaлыңдық ұpлaудың өзiне тыйым сaлдық. 
Сoңғы бip-екi жылдың iшiнде мұндaй бipде-бip жaғдaй бoлғaн жoқ» дейдi Paмзaн Қaдыpoв [4]. 

Қaлыңдық ұpлaу Pесейдiң өзiнде де жиi бoлып тұpaды. Сaмapa oблысының сoты Тoльятти 
қaлaсының екi тұpғынынa үйлену үшiн әйел ұpлaғaндapынa қaтысты үкiм шығapды. Екi opыс 
жiгiтi дoсының кетiп қaлғaн әйелiн мұсылмaн зaңымен aлып қaшып әкеп беpгенi үшiн 
қылмыстық жaзaғa тapтылды. «Aдaм ұpлaу» фaктiсi бoйыншa Блaгoвещенск қaлaсының тұpғыны 
iстi бoлғaн. Oл қaлыңдығын бipнеше сaғaт үйiнде күштеп ұстaғaны үшiн aйыптaлып, қылмыстық 
жaзaғa тapтылғaн. 

Қoғaмдық белсендi әйелдеpдiң aйтуыншa, еpте әpi күштеп тұpмысқa шығapу мәселесi Қa-
зaқстaндa дa кеңiнен етек aлғaн. Oғaн дәлел pетiнде «Шығapмaшылық бaстaмaшы әйелдеp ли-
гaсының» Қaзaқстaн Пpезидентi жaнындaғы әйелдеp iсi және oтбaсылық-демoгpaфиялық сaясaт 
жөнiндегi Ұлттық кoмиссиямен және «Сopoс Қaзaқстaн» қopымен бipлесе жүpгiзген сoциoлoгия-
лық зеpттеулеp нәтижесiн келтipуге бoлaды. «Pеспoнденттеpдiң 60 пaйызы кәмелет жaстapы тoл-
мaғaн қызды қaлыңдық pетiнде ұpлaу oқиғaсымен бipнеше pет кездескендеpiн aйтты, aл жеткiн-
шектеpдiң 74 пaйызы кезiнде ұpлaп әкету apқылы тұpмысқa шыққaн құpдaстapы бapын paстaп 
oтыp» деп мәлiмдедi . 

«Негiзiнде, қaлыңдықты ұpлaу - қылмыстық жaзaлaнуы тиiс iс, бipaқ өкiнiшке қapaй ұpлaп 
кеткенi үшiн қыздapдың немесе aтa-aнaлapының apыз жaзып жaтқaнын өте сиpек кездестipемiз. 
Қoғaмдa қaлыптaсқaн стеpеoтиптеp, ескiшiлдiк және туғaн-туыстapының aлдындa сөзге қaлудaн 
қopқу өзiнiң құқығын қopғaу үшiн көмек сұpaудaн бaс тapтуғa мәжбүp етедi» дейдi «Сaнa сезiм» 
әйелдеp бaстaмaсы құқықтық opтaлығының жетекшiсi Хaдишa Әбiшевa. 

Бүгiнгi зaмaндa қыздapды үйлену үшiн емес, күңдiкке, жезөкшелiкке сaлып aқшa тaбу үшiн 
ұpлaйтындap көбейген. Aғылшын сoциoлoгы Кевин Бейлздiң мәлiмдеуiнше, әлем бoйыншa 
қaзipгi кездегi құлдapдың сaны 27 млн aдaмнaн aсaды екен. Oлapдың денi Үндiстaн, Пәкстaн 
және Oңтүстiк Aзиядa. Әpтүpлi фopмaдaғы құлдықтap Үндiқытaй, Oңтүстiк Aмеpикa, Бaтыс 
және Opтaлық Aфpикaдa және Apaб түбегiнде етек aлғaн. Хaлықapaлық құқық қopғaу ұйымдapы-
ның бaғaлaуыншa, құлдapдaн түсетiн жылдық тaбыс 13-15 млpд AҚШ дoллapын құpaйды. 

Әлем бoйыншa жaппaй өpкендеген бұл бизнес Қaзaқстaнғa дa жетiптi. AҚШ Хaлықapaлық 
дaму aгенттiгiнiң (USAID) мәлiмдеуiнше, Қaзaқстaндa жыл сaйын сегiз мың әйел жыныстық 
күңге aйнaлaды екен. Oлapдың жapтысынaн көбi - ұpлaнғaн, aлдaуғa-apбaуғa түскен жaс қыздap. 
Көшi-қoн жөнiндегi хaлықapaлық ұйымның мәлiметтеpi бoйыншa, биылдың өзiнде 
pеспубликaмыздa 125 aдaм сaту фaктiсi aнықтaлғaн. Oлapдың жapтысынa жуығы 
қaзaқстaндықтap, aл қaлғaндapы - Қыpғызстaн, Тәжiкстaн, Өзбекстaн, Укpaинa, Pесей сияқты 
ТМД елдеpiнiң aзaмaттapы. USAID қaзaқстaндық миссиясының мәлiметтеpiне қapaғaндa, 
Қaзaқстaндa жыныстық пaйдaлaнуғa жыл сaйын 7967 aдaм тaп бoлaды, aл сoл мaқсaттa шет-
елдеpге әкетiлетiндеpдiң сaны - 6318 aдaм. 

Бұдaн екi aй бұpын БҰҰ тәуелсiз уәкiлi Қaзaқстaндaғы құлдық пен oның кең тapaлғaн түp-
леpi, себебi мен сaлдapын бiлу үшiн apнaйы келдi. [5] 

Қaзaқстaндa дa бүгiнгi тaңдa қыз aлып қaшу жoқ емес. Oсы сaлтты кoлдaнып қыздың 
келiсiмiмен немесе келiсiмiнсiз oтaу құpып жүpген aзaмaттapымыз бap.  

Қыз aлып қaшудың заңды жағын қарастыратын болсақ, негізгі отбасы құрудың басты заңы 
Қaзaқстaн Республикaсының неке және oтбaсы туралы кодексінің 2-бaбына сәйкес еpкек пен 
әйелдiң некелiк (еpлi-зaйыптылық) oдaғының еpiктiлiгi белгіленген [6]. Осыған орай, қызды 
алып қашу еріктілікке қайшы болып келеді. Ал, отандық басты заң болып келетін Қазақстан 
Республикасының конституциясының 1 бабында орын алған мемлекетіміздің ең қымбaт 
қaзынaсы - aдaм және aдaмның өмipi, құқықтapы мен бoстaндықтapы делінген. Ал 12-бaбына 
сәйкес: Қaзaқстaн Pеспубликaсындa Кoнституцияғa сәйкес aдaм құқықтapы мен бoстaндықтapы 
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тaнылaды және oлapғa кепiлдiк беpiледi. Aдaм құқықтapы мен бoстaндықтapы әpкiмге 
тумысынaн жaзылғaн, oлap aбсoлюттi деп тaнылaды, oлapдaн ешкiм aйыpa aлмaйды, зaңдap мен 
өзге де нopмaтивтiк құқықтық aктiлеpдiң мaзмұны мен қoлдaнылуы oсығaн қapaй aнықтaлaды. 
Сонымен қатар 16-бaбында: Әpкiм өзiнiң жеке бaсының бoстaндығынa құқығы бap. Әрине, басты 
заңда орын алған осы қағидалардың жалғасын басқа құқық салаларынанда таба аламыз. Олардың 
ішінде Қaзaқстaн  Pеспубликaсының Қылмыстық кoдексiнiң   125-бaбына сәйкес: Aдaмды ұpлaу 
- төpт жылдaн жетi жылғa дейiнгi меpзiмге бaс бoстaндығынaн aйыpуғa жaзaлaнaды [7].  

Аталмыш нормативті-құқықты актілердегі заңмен белгіленген құқықтар мен 
бостандықтарды қорғаумен қатар, оларды бұзған кездегі жаза шегі де белгіленген. Қызды алып 
қашуға байланысты, яғни қыздың бостандығынан айырған құқық бұзушыға қолданатын 
қылмыстық кодекстің осы баптары. Бірақ қолданыстағы жаңа қылмыстық кодекстің 125 
бaбының ескеpтуінде ұpлaнғaн aдaмды өз еpкiмен бoсaтқaн aдaм, егеp oның әpекеттеpiнде өзге 
қылмыс құpaмы бoлмaсa, қылмыстық жaуaптылықтaн бoсaтылaды деп жазылған. Осы 
ескертудің өзі құқық теориясының қағидаларының бірі - жасалған қылмысқа сай жаза 
болуының дәлелі болып келеді. Себебі көбіне адам ұрлауымен қатар: ақша талап ету, қорқыту, 
зорлау әрекеттері жүруі мүмкін. Ол кезде қылмыс бірнеше болып, жазада ауырлайды. Сонымен 
бірге ескертудің астында қылмыстың алдын алуында құқықшарушылар қарастырған болса 
керек [8]. 

Қopытындылaй келгенде, қыз aлып қaшу тaқыpыбын екi жaғынан да қapaстыpa кеткен жөн. 
Бip жaғынaн, біздің қоғамда орын алған "қалың мал"   дәстүpіне экoнoмикaлық тұpғыдaн 
қapaғaндa тиiмдi бoлып келедi. Көптеген oтбaсылap үйлену ғұpыпының дәл oсы жoлымен oтaу 
тiгiп, бaқытты бoлып жaтыp. 

Екiншi жaғынaн aлғaндa, aлып қaшу бapысындa қыздapымыздың психикaсынa, құқықтapы 
мен бoстaндықтарына, нaмысынa, кейбip жaғдaйдa ap-ұждaны мен aбыpoйынa, денсaулығынa 
қoл сұғылaды. Кей aдaмдap қыз aлып қaшу сaлты зaмaн тaлaбынa сaй емес деп жaтaды, aл 
бaсқaлapы сaлт-дәстүpден apылуды бaтысқa елiктеушiлiк деп түсiнедi.  
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Резюме 

Данная статья посвящена правовой стороне и традиции “похищение невесты”. В статье 
докладывается о истории происхождения данной традиции, о его роли в других странах и о 
занимающей роли в современном Казахстане. 

 
Summary 

This article focuses on the legal side and the tradition of "bride kidnapping " . The article reports 
on the history of the origin of this tradition, its role in the other countries and occupies a role in modern 
Kazakhstan . 
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС 
 

Утеева А.Б.,  
«Қазақстан тарихы және құқық»  

кафедрасының оқытушысы 
Қайнар Академиясы 

 
Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі ең өзекті тақырыптардың бірі, себебі 

жемқорлық мемлекетіміздің экономикалы және саяси, мемлекеттік билікке деген қоғам көз 
қарасының бәсеңдеуіне, халықаралық экономикалық сауда-сатық және басқа да 
байланыстырдың, ұйымдасқан қылмыстың өршуіне, оның өз позициясына орнатуына және 
ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруде. 

Түйін сөздер: Сыбайлас жемқорлық,сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, пара, пара беру, 
мәміле, лауазымды тұлға, мемлекеттік қызметкер, ұйымдасқан қылмыс. 

 
Сыбайлас жемқорлық мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір төмендететін, қоғамда 

демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды тежейтін, елдің халықаралық беделіне көлеңке 
түсіретін құқық бұзушылық. Ең бастысы – адамдардың қоғамдық демократиялық негізіне деген 
сеніміне, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптеп келгенде, билікке деген сеніміне сызат 
түсіретіні даусыз.  

Сыбайлас жемқорлықтың даму тарихы ежелгі кезеңнен бастау алады, атақты француз 
философы Шарль Луи Монтескье «Көптеген ғасырлар тәжірибесі көрсеткендей, қолында билігі 
бар адам, қылмыс жасауға бейім тұрады және де тиісті шекке жетпейінше, сол бағытта әрекет 
жасай береді», - деп айтқан. Сыбайлас жемқорлық құбылысын халықаралық заманауи 
тұрғысынан түсіну және оған қарсы күрес шараларын іске асыру жолдары қылмыстың алдын алу 
және құқық бұзушылармен жұмыс жүргізу жөніндегі БҰҰ-дың Сегізінші Конгресінің 
хатшылығы әзірлеген «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша практикалық шаралар» 
атты нұсқаулықта көрініс тапты (Гавана, 1990 жылғы тамыз-қыркүйек). 1979 жылы БҰҰ-дың 
Бас Ассамблеясы және сыбайлас жемқорлық мәселелері жөніндегі аймақаралық семинар (Гавана 
1990 ж.) қорытындысы бойынша «Сыбайлас жемқорлық – бұл жеке адамның немесе бір топ 
адамдардың қызмет жағдайын өз басының мүддесіне қарай пайдалануы және мемлекеттік 
қызметкерлердің қызмет бабын заңсыз пайда алуға бағыттауы». 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңының 2-бабына сәйкес: «Мемлекеттік міндеттерді атқаратын адамдардың, сондай-ақ 
соларға теңестірілген адамдардың лауазымдық өкілеттілігін және соған байланысты 
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, не мүліктік пайда алу үшін олардың өз өкілеттіктерін өзгеше 
пайдалануы, жеке өзі немесе делдалдар арқылы заңда көзделмеген мүліктік игіліктер мен 
артықшылықтар алуы, сол сияқты бұл адамдарға жеке және заңды тұлғалардың аталған игіліктер 
мен артықшылықтарды құқыққа қарсы беруі арқылы оларды сатып алуы сыбайлас жемқорлық 
деп ұғынылады».  

Сыбайлас жемқорлық - (латын тілінен «соrruptio» - пара беріп сатып алу, құқық бұзу, 
құлдырау деген мағынаны білдіреді) деп қоғамдық және саяси қызметкерлердің, лауазымды 
тұлғалардың сатқындығын, оларды сатып алуды, яғни саяси, экономикалық, әскери және тағы 
басқа да салалардағы қызметкерлердің қолындағы билігінің мүмкіндіктерін және қызмет бабын 
жеке басын байыту мақсатында пайдалануын айтады.  

А.Н. Ағыбаевтың пікірінше: «Сыбайлас жемқорлық - бұл кез-келген лауазымды тұлғаның 
өзіне және тағы басқаларға заңсыз жолмен пайда әкелу мақсатында жасаған қылмысы. 

Қорыта келе сыбайлас жемқорлық- бұл екі жақ арасындағы «мәміле» деп тұжырымдауға 
болады, оның бірі – өз лауазымдық өкілеттігін заңға қарсы пайдаланатын мемлекттік немесе 
жеке қызметте жұмыс істейтін тұлға, екіншісі – мемлекеттік немесе жеке құрылымды өз 
басының пайдасы, яғни материалдық жағдайын көтеру, артықшылық алу, заңда көзделген 
жауапкершіліктен таю тағы үшін пайдаланатын адам. Бұл іс-әрекеттер мемлекеттік қызметшінің 
өзі алдына келген адамды пара, сыйақы беруге мәжбүрлеу немесе белгілі бір адамның, бұл 
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ұйымдасқан қылмыс өкілі болуы мүмкін, мемлекеттік қызметшіге көп жағдайда психологиялық  
қысым көрсету, оны «сатып алу» мақсатында пара, сыйақы алуға итермелеуі арқылы жүзеге 
асырылады. 

Сыбайлас жемқорлық мәселесін шешуге БҰҰ, Еуропа Одағы, Еуропа Кеңесі, Америка 
мемлекеттерінің ұйымы, сонымен қатар, Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымы 
қосылады. Тарихи дамудың қазіргі кезеңінде жемқорлықтың трансұлттылығы бүкіл қоғамдастық 
қауіпсіздігі үшін төндіретін қауіпті бейтараптандыру үшін халықаралық деңгейде жаһандық 
шаралар қабылдауды талап етеді. Халықаралық жемқорлыққа қарсы мыналарға бағытталған 
құқықтық, саяси, ұйымдастырушы шаралар кешені ретінде стратегия қажет: 1) қоғамда 
жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру; 2) жемқорлықтың зияны туралы қоғамды 
ескерту; 3) жемқорлық құқық бұзушылықтарды сыныптаудың халықаралық стандарттарын 
қамтамасыз ету, заң құзыреті әділет параметрлерін унификациялау; 4) жемқорлық әрекеттерді 
айқындау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін оның алдымен қаржы саласында ашықтық 
атмосферасын жасау. 

Сыбайлас жемқорлық – бұл нақты заңдық анықтамасы жоқ әлеуметтік құбылыс және кез 
келген құбылыс іспетті ол өзіне тән белгілермен сипатталады, әрі өз дамуында үлкен әлеуетке 
ие. Сыбайлас жемқорлықтың ерекше белгісі - ол қылмыс субъектілерінің өз қызмет бабын, 
құқықтық мәртебесін және қызмет мүддесіне қайшы әрі құқық пен ар-ожданның қалыптасқан 
нормаларына қайшы орналасқан лауазымның беделін пайдалану жолымен істелінеді. Осы 
әрекеттер мүліктік не өзге пайда табуға және қандай да бір мүдделер мен қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға тікелей бағытталған. Мысалы, саяси сыбайластықты саясаткерлердің, саяси 
үміткерлердің немесе олармен байланысты адамдардың сайлауды дайындау және өткізу, белгілі 
бір мемлекеттік лауазымға тағайындау немесе бекіту кезіндегі іс-әрекеттері ретінде анықтауға 
болады. Мемлекеттік билік және басқару органдарында жемқорлық қылмыстардың тікелей 
нысаны мемлекеттік қызметтің беделін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар болып 
табылады. 

Сыбайлас жемқорлық мәселесін зерттей отырып, сыбайлас жемқорлық мүдделі топтардың 
экономикалық мүдделерінің көлеңкелі ықпал ету түрі ретінде осы мәселеге қатысты 
төмендегідей түйін жасауға болады. 

Біріншіден, барлығы мойындағандай, сыбайлас жемқорлық – саясаттың ажырамас бөлігі 
болып табылады. Өйткені лауазымдық тұлғаның игіліктерді бөлуге құқығы бар жерде, мүдделі 
тұлғалар тарапынан үнемі әлеуметтік үқсастық жасау мүмкіндігі болып тұрады. Яғни, игілік деп 
біз тек қана материалдық ресурстарды меңзеп тұрмаған болармыз, сонымен қатар оған лауазым 
иесінің түрлі әрекеттерге тыйым салу немесе рұқсат ету тағы басқа құқығы да жатады. 

Екіншіден, сыбайлас жемқорлық жоғары деңгейге көтерілуі бұл мәселеге шындап көңіл 
бөлуді талап етеді. Заманауи жемқорлықпен күресу шаралары тек қана репрессивтік сипатта 
болмауы қажет, заңнамалардың да жетілдіруіне баса назар аударған жөн. 

Үшіншіден, осы қоғамдық зауалға қарсы қоғамның бірігуі жемқорлықпен күрестің жеңісіне 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Толығырақ қарастыратын болсақ, сыбайлас жемқорлықты терең 
зерттеуге толық қол жете қойған жоқ. Іс жүзінде, анық дүниенің өзіне өмір күнделікті өзгерістер 
енгізіп отыр. Болашақта көлеңкелі әрекеттер сыбайлас жемқорлықтың жаңа түрлерін туындатуы 
әбден мүмкін. Қоғам мен мемлекеттің алдындағы басты міндеті – осы қылмыстың деңгейін 
неғұрлым азайту болып табылады. 

Жемқорлықты болдырмау үшін, біздің пікірімізше, экономикалық, құқықтық және саяси 
сипаттағы шаралар кешенін қабылдау керек, олар: 

1. Сыбайлас жемқорлықтың сайлау үдерісіне ықпалын азайту. Сайлау рәсімінің тазалығы 
және ашықтығы, ең алдымен – сайлау науқандарын қаржыландыру. 

2. Заң шығару органдарына сыбайлас жемқорлықтың ықпалын кеміту. Ол үшін 
депутаттарды қылмысты жауапқа тарту рәсімін ықшамдау керек. Конституция мен елдің 
заңдарына сүйене отырып, партия қызметіне мемлекет тарапынан бақылауды күшейту. 
Партиялардың құрылуын қолдау қажет, үміткерлердің сайлаушылар алдында жауаптылығын 
арттыру, оларға ашық түрде өздерінің үміткерлерін таныстыру, саяси әлеуметтік тетігіне ие болу 
және олар үшін жауап беру. 

49 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жүргізуші кадрлардың біліктілігінің 
жеткіліксіздігі, сондықтан олардың жұмысын жетілдіру, ішкі сатқындардан тазарту – ең 
алдыңғы міндеттердің бірі. Бұл мәселені шешу үшін: 

1. ең алдымен құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жалақысын көтеру; 
2. құқық сақтау органдарын заманауи техникамен қамтамасыз ету деңгейін көтеру, қазіргі 

заман талабына сай ақпараттық технологияларды енгізу қажет. 
4. Жемқорлыққа қарсы ведомстволық бағдарламалар қабылдау. Әр ведомствоға өздерінің 

ерекшеліктеріне сай, сыбайлас жемқорлық қылмыстар құрылымы және жемқорлыққа қарсы 
күресті жүзеге асыру тәсілдері бар. Олардың әрқайсысына сырттан мамандарды тарту арқылы 
ерекше бағдарламалар жасау керек. Ведомстволық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
бағдарламаларды әрбір үш-бес жылда жаңартып отыруды тәжірибеге енгізу қажет. Осы салаға 
алуан түрлі сыбайлас жемқорлықты жұқтырған мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік 
бағдарламаларға ревизия жасау да жатады. 

5. Насихат және хабардарлық. Бұл шаралар кешені төмендегі бағыттар бойынша жүзеге 
асырылуы тиіс: 

1. басқа елдердегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы табысты бағдарламаларды 
зерттеп, игеріп, үлгісін тарату; 
2. аймақтардың, ірі кәсіпорындардың, салалардың, билік тармақтарының шешімдерін және 

олардың өкілдерінің әрекеттерін бір-бірімен салыстырып отыру, сыбайлас жемқорлық деңгейінің 
көрсеткіштерін бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты жариялау және пайдалану; 

3. сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бағдарламасын жүзеге асыру жөнінде тұрақты 
ақпарат беріп тұру. 

6. Халықаралық ынтымақтастық. Егер ұлттық сыбайлас жемқорлық нақты бір елдегі жалпы 
проблемалардың пайда болуына себеп болса, халықаралық өзара әрекеттен туындаған сыбайлас 
жемқорлық осы өзара әрекеттердің толық жетілмегеніне байланысты. Сондықтан өзара әрекет 
ету тетігін жетілдіруге бағытталған күш қолдану қажет. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жемісті нәтиже беру үшін мынадай ұсыныстар ескерілуі тиіс: 

1. жемқорлыққа қатысты азаматтардың адами ұстанымын қалыптастыру;  
2. құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру;  
3. мемлекеттік қызметшілердің ар-ождан ұстанымы олардың мәртебесіне сай болуы; 
4. мемлекеттік қызметкерлердің табысын және олардың заңға сәйкестігіне шынайы 

бақылау жүргізу; 
5. қылмыстық жолмен тапқан пайда мен  мүлікті тәркілеудің тиімді тәртібін енгізу; 
6. мемлекеттік билік және басқару органдарында жемқорлыққа қарсы әрекет ету 

мақсатында қоғам мен мемлекет осы мемлекеттік қызметшілерге беретін жеңілдіктерді заңда 
нақты белгілеу. 

Қылмыстық кодекстен мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті тұлға ұғымын алып 
тастап, орнына лауазымды тұлға болып табылмайтын мемлекеттік қызметкер ұғымын енгізу 
керек.  
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Резюме 
Проблема коррупции для Казахстана является одной из наиболее значимых, 

препятствующих решению важнейших экономических и политических задач, подрывающих 
авторитет власти в глазах народа, мешающих эффективному развитию международных торгово-
экономических и иных связей, способствующих росту и укреплению позиций организованной 
преступности, приобретает масштабы, угрожающие национальной безопасности. 

 
Summary 

The problem of corruption in Kazakhstan is one of the most significant obstacle on the major 
economic and political problems that undermine the authority of the government in the eyes of the 
people, the effective development of international trade and economic and other ties that contribute to 
the growth and strengthening of the position of organized crime, is becoming a threatening national 
security . 
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Статья посвящена особенностям квалификации половых преступлении, в частности 
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Конституция Республики Казахстан гарантирует и строго охраняет права и законные 
интересы граждан, их жизнь и здоровье, право на защиту своей чести и достоинства, права 
человека на свободу и неприкосновенность, сюда же можно отнести половую свободу и половую 
неприкосновенность личности. Особо защищаются права малолетних и несовершеннолетних  на 
половую неприкосновенность. 

Сексуальные преступления против половой свободы и половой неприкосновенности 
относятся к числу самых неприемлемых преступлений, и отличаются исключительно высокой 
общественной опасностью, и вместе с тем являются наиболее скрытым, но в то же время 
распространенным видом преступной активности. Достоверных показателей о масштабах 
данного явления, как в Казахстане, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья не 
существует, имеющиеся в разных источниках сведения весьма неоднозначны и противоречивы. 
Его латентность обусловлена тем, что жертвы (по разным причинам) зачастую не сообщают 
правоохранительным органам о произошедшем насилии или ином злоупотреблении 
сексуального характера. В результате число фактических жертв сексуальных посягательств на 
половую свободу и половую неприкосновенность превышает число зарегистрированных 
преступлений. 

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности являются 
распространенным явлением, научных исследований, посвященных спорным вопросам 
квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального характера в научной 
литературе исследовались достаточно часто. Однако изучение особенностей 
криминологических, психологических проблем, а самое главное путям и методам профилактики 
сексуального насилия и сексуальной эксплуатации изучалось недостаточно.  

В последнее время отмечается развал культурных и моральных ценностей общества. 
Отмечается рост кризиса брака и семьи, отмечается рост безнадзорности подростков, что 
безусловно неблагоприятно сказывается на воспитание подрастающего поколения, приводит к 
упущению в нравственно-половом воспитании, не умении выстраивать доброжелательные 
межличностные отношения. Также не развиваются  нравственные качества личности, слабо 
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развито нравственно- половое воспитание, отношения между полами, культура общения, 
межличностные отношения. 

Неблагоприятное влияние оказывают на несформировавшуюся психику детей и молодежи 
средства массовой информации пропагандирующие насилие и сексуальную распущенность, в 
магазинах и интернете в избытке эротическая и порнографическая  литература низкого качества. 

Алкогольное, наркотическое  опьянение  выступают фактором риска изнасилований и 
других насильственных действий сексуального характера, и могут привести к смерти 
потерпевшей. 

Изнасилование - самое опасное и наиболее распространенное из половых преступлений, 
одно из наиболее тяжких половых преступлений.  Половая свобода является основным объектом 
посягательства, а при изнасиловании несовершеннолетней или психически недееспособной - 
половая неприкосновенность. Также дополнительным объектом может быть здоровье женщины, 
ее жизнь, так как изнасилование может повлечь расстройство здоровья, психическую травму или 
смерть потерпевшей. 

 Такое противоправное деяние было известно уже самым древним памятникам уголовного 
права и в настоящее время предусмотрено уголовным законодательством всех без исключения 
стран мира. 

В отличие от распространенного мнения, изнасилование - не просто половое преступление, 
а преступление с применением насилия, основанное на господстве и властью над жертвой.  
Изнасилование может нанести травму на всю жизнь. Изнасилование сопровождается высокой 
вероятностью быть избитым, раненым или даже убитым, а также забеременеть или заразиться 
болезнью, передающейся половым путем. Большинство изнасилований совершаются теми, кто 
хорошо знает своих жертв, и часто готовятся заранее. Часто такие противоправные деяния 
происходят в собственном доме жертвы, а из них большое количество - в доме насильника или 
гостиничных номерах. В последнем случае очень трудно становится в суде доказать обвинение в 
изнасиловании, а еще к тому же если вы находились дома у насильника или делили с ним номер 
в отеле. 

Хотя изнасилование определяется как насильственный половой акт, в котором 
задействованы половые органы одного лица и половые органы, рот или анус другого, очень 
часто насильник неадекватен в половом смысле и неспособен жить нормальной половой 
жизнью[1]. 

 Само изнасилование редко бывает чисто сексуальным преступлением. Во многих случаях 
изнасилование сопровождается яростным физическим нападением, а жертвы жестоко 
избиваются, поскольку большинство насильников действуют в результате чувств ненависти и 
агрессии, которые они испытывают по отношению к женщинам. Кроме того, отпустить жертву - 
значит оставить в живых единственного свидетеля, поэтому насильник может решить убить ее, 
чтобы обеспечить собственную неизвестность. Количество заявленных изнасилований за 
последнее время утроилось, но число осужденных за изнасилование осталось примерно тем же 
самым. Большинство жертв изнасилований моложе 30 лет, и многие из них не достигшие и 16-
летнего возраста. Большинство насильников имеют проблемы в социальном и сексуальном 
плане[2].  

Обычно существует четыре вида мотивации: 
- месть - изнасилование используется как наказание; 
- злость - изнасилование является способом сорвать свою злость на ком-то - все равно на 

ком; 
- секс - удовлетворение сексуального желания, насильники считают, что имеют право на 

половой акт, с кем только пожелают; 
- садизм - единственной целью насильника является получение сексуального 

удовлетворения посредством причинения боли, применения насилия, нанесения увечья или даже 
убийства жертвы. 

Акты насилия в современном обществе стали привычным поведенческим стереотипом, в 
связи с чем происходит постоянный рост тяжких преступлений против личности и общественной 
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безопасности. Однако до настоящего времени в юридической литературе и в уголовном законе 
насилие толкуется неоднозначно и противоречиво.  

В действующий уголовном законе Республики Казахстан согласно статье 120: 
 изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения 
к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей[3]. 

Между тем угроза, сама по себе является насилием, способным не только сломить волю 
человека, но и причинить ему психическую травму. 

Исходя из выше изложенного предлагается следующее определение насилия: это внешнее 
со стороны других лиц умышленное и противозаконное физическое или психическое воздействие 
на человека (или группу лиц), осуществляемое против или помимо его воли и способное 
причинить ему органическую, физиологическую или психическую травму, а также ограничить 
свободу его волеизъявления или действий. 

Таким образом, правовое понятие насилия по содержанию ограничивается рамками 
указанных правовых признаков, но его реализация осуществляется через многообразие форм. 
Эти формы в современный период развития общества и технического прогресса все более 
совершенствуются.  

Для оценки степени опасности для человека направленного на него психического насилия 
и причиненной ему психической травмы важное значение имеет не только способ воздействия на 
психику, но и реакция человека на это воздействие.  

Эта реакция во многом зависит от индивидуальных качеств личности, подвергшейся 
насилию. Одно и то же насильственное воздействие у одного человека может вызвать серьезные 
эмоциональные и функциональные расстройства, у другого - лишь незначительные 
эмоциональные переживания.  

Это все необходимо учитывать при квалификации преступлений, связанных с психическим 
насилием, и при назначении наказаний за насильственные преступления,  в особенности за 
изнасилования 
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В соответствии с Конституцией: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются 
человек, его жизнь, права и свободы» [1]. 

Правовое государство — государство, вся деятельность которого подчинена нормам и 
фундаментальным принципам права. Подчинённость деятельности верховных органов 
власти стабильным законам или судебным решениям  является отличительным признаком  
конституционных  политических  режимов.  Принцип соблюдения предписаний права всеми 
его субъектами, в том числе, обладающими властью лицами или органами, называется 
«законностью» и «верховенством права» в странах общего права [2].  

Законность - это точное соблюдение законов всеми государственными органами, 
должностными лицами и гражданами в целях охраны прав и законных интересов граждан и 
человека, государственного строя, общественного порядка (общественный порядок — 
сложившаяся в обществе система отношений между людьми, правил взаимного поведения и 
общежития, регулируемых действующим законодательством, обычаями и традициями, а также 
нравственными нормами). 

Исполнение требований законов является конституционным долгом каждого, в ст. 34 
Конституции РК сказано – «Каждый обязан соблюдать Конституцию и законодательство 
Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц». 

Верховенство закона – является одним из важных элементов демократии и правового 
государства. Демократия – это фундамент, основа законности. Демократия как форма 
государственного устройства основана на признании принципов: верховенство конституции и 
законов, свободы и равенства граждан, политического плюрализма (многообразия политических 
сил с конкуренцией между ними – многопартийность), не отчуждаемости прав человека. 

Правовое государство, предполагает безусловное подчинение следующим принципам: 
народный суверенитет, нерушимость прав и свобод человека со стороны государства и т.д. 

Принципы законности: 
1. Верховенство закона (обеспечивает иерархическую стройность системы нормативных 

актов, когда подзаконный правовой акт не противоречит закону) 
2. Единство законности (предполагает её действие на всей территории государства); 
3. Всеобщность законности (подразумевает её действие на всех лиц); 
4. Целесообразность законности (ценность права как выразителя свободы и критерия 

справедливости, способствует достижению целей государства и общества, которые выражаются 
в праве, в законе); 

5. Равенство перед законом (предоставление одинаковых прав и предъявление единых 
требований ко всем гражданам); 

6. Гарантированность основных прав и свобод граждан (всеобщая защита индивида); 
7. Неотвратимость наказания за совершённое правонарушение (характеристика 

юридической природы законности); 
8. Взаимосвязь законности и культурности (характеризует нравственную природу 

законности; достижения определенного уровня правовой культуры). 
Принцип законности закреплен в ряде статей Конституции Республики Казахстан. Так, ст. 

78 -не подлежат применению законы и другие нормативные акты, ущемляющие закрепленные 
Конституцией права и свободы человека и гражданина; ст. 83 - прокуратура осуществляет 
надзорную деятельность за соблюдением законности всеми участниками правоотношений. 
Названные и иные нормы Конституции Республики Казахстан в той или иной степени содержат 
идею о незыблемости законов, действующих на территории Республики Казахстан, об обя-
зательном соблюдении законных предписаний всеми участниками правоотношений. 

Конституционное закрепление принципа законности развито в положениях ст. 10 УПК. В 
соответствии с данной нормой сущность принципа законности в уголовном судопроизводстве 
составляют: 

- обязанность органов уголовного преследования и суда точно соблюдать требования: 
1. Конституции Республики Казахстан; 
2. Уголовно-процессуального кодекса; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
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3. конституционных законов; 
4. международных договорных и иных обязательств Республики Казахстан; 
5. нормативных постановлений Конституционного Совета; 
6. нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан; 
7. положений иных законов, регулирующих порядок уголовного судопроизводства; 
8.  запрет на применение судами законов и иных нормативных правовых актов, 

ущемляющих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина; 
9.  обязанность суда при усмотрении, что закон или иной нормативный правовой акт, 

подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и 
гражданина, принять предусмотренные законом меры по приостановлению производства по делу 
и обратиться в Конституционный Совет с представлением о признании этого акта 
неконституционным; 

10. недопустимость нарушения закона судом, органами уголовного преследования при 
производстве по уголовным делам; 

11. привлечение к установленной законом ответственности виновных в случаях допущения 
судом, органами уголовного преследования нарушения закона в ходе производства по 
уголовным делам; 

12. признание недействительными незаконных актов и их отмена.  
Содержание ст. 10 УПК - это концентрированное выражение сущности принципа 

законности, пронизывающее содержание, направленность, дух всей совокупности источников 
уголовно-процессуального права. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона "О 
Прокуратуре Республики Казахстан" принцип законности в деятельности прокуратуры 
заключается в том, что она обязана принимать установленные законом меры по выявлению и 
устранению любых нарушений законности, по опротестованию законов и других правовых 
актов, противоречащих Конституции и законам Республики, по представлению интересов 
государства в суде, а также осуществлять уголовное преследование в пределах предоставленных 
полномочий (ст. 2). Гарантией, обеспечивающей соблюдение законности в деятельности 
прокуратуры, является запрет на вмешательство в деятельность органов прокуратуры при 
осуществлении ими своих полномочий (ст. 3) [3].  

Сфера надзора за законностью в уголовном процессе органами прокуратуры включает в 
себя: 

- надзор за деятельностью органов уголовного преследования; 
- надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности; 
- опротестование незаконных решений суда; 
- представление интересов государства в суде. 
На соблюдение требования законности не отражается такая экстраординарная ситуация, 

как объявление в стране чрезвычайного положения. В соответствии со ст. 24 Закона Республики 
Казахстан "О правовом режиме чрезвычайного положения" правосудие на территории, где 
введено чрезвычайное положение, осуществляется только судами, учрежденными на основе 
положений Конституции Республики Казахстан. Судопроизводство в судах ведется в 
соответствии с действующими на момент объявления чрезвычайного положения законами 
Республики Казахстан. Введение чрезвычайных форм судопроизводства не допускается [4]. 

Принцип законности является основополагающим в оперативно-розыскной деятельности, о 
чем указывается в ст. 3 Закона Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности". 
Данный принцип распространяется на всех субъектов оперативно-розыскной деятельности, в 
круг которых входят: органы внутренних дел, органы национальной безопасности, органы 
военной разведки Министерства обороны, органы налоговой службы Министерства финансов. 
Служба охраны Президента Республики Казахстан (ст. 6). Законом устанавливается, что 
сотрудники, допустившие противоправные действия при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, несут ответственность, предусмотренную законодательством [5]. 
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Гарантии законности — реально складывающиеся в жизни общества возможности, 
которые в той или иной степени обеспечивают реализацию правовых предписаний. Среди них 
рассматривают: 

1 Экономические гарантии. Являются основой для всех других гарантий. Кризис в 
экономике ведет к ослаблению законности. Экономическая свобода не всегда способствует 
укреплению законности. Уровень законопослушания снижается в результате невыполнения 
государством своих социальных обязательств перед гражданами (отсутствует поддержка 
незащищенных слоев населения, массовые невыплаты зарплат, развал системы бесплатной 
медицинской помощи, образования и т. д.). Безработица также является «резервом» 
преступности. 

2 Политические гарантии. Это функционирование политической системы общества. 
Демократия, разделение властей, политический плюрализм, свобода печати являются 
политическими предпосылками законности. Но самое главное, чтобы политические права и 
свободы не были декларативными, а реализовывались. 

3 Духовные гарантии. Это мировоззрение, правосознание, высокий уровень общей и 
правовой культуры населения, мораль, глубокое уважение к требованиям права, развитие 
юридической науки. 

4 Общественные гарантии. Это меры, применяемые общественностью в целях борьбы с 
нарушениями законности, для ее поддержания и укрепления (комиссии, комитеты, 
добровольные народные дружины, средства массовой информации). 

5 Специальные  гарантии  законности  —  юридические и организационные средства, 
предназначенные исключительно для обеспечения законности. Юридические гарантии 
(закрепленные в действующем законодательстве способы и средства, а также организационно-
правовая деятельность по их применению, непосредственно направленные на обеспечение 
законности, на беспрепятственно осуществление прав и свобод и на их защиту). Это может быть 
дальнейшее развитие, совершенствование и повышение эффективности законодательства как 
нормативной основы законности, улучшение правотворческой деятельности государства. 
Законодательство также должно отвечать требованиям времени. Внутриведомственный и 
межведомственный контроль за законностью. Внутриведомственный заключается в контроле 
вышестоящего органа за соблюдением законности в деятельности подчиненных ему 
нижестоящих органов, то есть осуществляется по вертикали (контроль прокуратуры за 
полицией). Судебный контроль за деятельностью всех органов государственной власти и 
должностными лицами. Жалобы и заявления граждан, их своевременное и правильное 
рассмотрение. Недопустимость ошибки при отправлении правосудия (никто не может быть 
признан виновным и подвергнут уголовному наказанию иначе как по решению суда). 
Адвокатура также играет немаловажную роль в укреплении законности. 
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Summary  
This article is dedicated to the principle of legality so as some issues of compliance in the 

Republic of Kazakhstan. 
Түйін 

Мақалада заңдық қағидасы түсінігі ашылып,  Қазақстан Республикасындағы оның 
ұстануының кейбір мәселелері арналған 
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Целью статьи является исследование правовых основ и актуальных проблем уголовной 

политики, на примере института суда присяжных заседателей. Главной проблемой для теории 
уголовного права и судебной практики является назначение справедливого наказания, учитывая 
при этом интересы осужденного, потерпевшего, общества и государства. Введение 
института суда присяжных заседателей внесло изменения в практику назначения уголовного 
наказания. Опыт работы суда с участием присяжных заседателей выявил ряд проблем в 
работе судов с участием присяжных заседателей. 

Ключевые слова: право, закон, суд присяжных заседателей. 
 
Суд присяжных заседателей – это институт судебной системы, который состоит из 

коллегии присяжных заседателей.  
Существуют разные версии исторического возникновения суда присяжных, по одной из 

них, возник суд присяжных в Англии в XII веке. Однако характерные признаки современного 
суда присяжных возникли именно в афинской гелии и римском суде постоянных комиссий. От 
народных собраний начала своё происхождение гелия. Гелия выполняла переходную роль между 
судом народного собрания и судом присяжных. Римский суд присяжных возник во II—I вв. до н. 
э. как суд постоянных комиссий, где каждой из комиссий был подсуден определенный круг дел в 
зависимости от рода преступлений. В основном присяжными в римском суде были 
представители высших римских сословий. В средние века был также период, когда о суде 
присяжных временно забыли. Возродился суд присяжных в Англии, где разъездные королевские 
суды стали началом возрождения суда присяжных. В графства прибывали ревизоры,  которые 
председательствовали в судах. На эти чрезвычайные суды приглашались 12 полноправных 
жителей каждого города. [1] 

На начальной стадии развития института присяжных заседателей присяжные выполняли 
функции свидетелей, которые подтверждали определённые, известные им до суда 
обстоятельства. Позже, эти свидетельские функции были заменены обязанностью решать 
вопросы о существовании самих фактов на основании сведений и доказательств, 
представляемых в суде. На протяжении многих веков суд присяжных претерпевал определённые 
изменения.  

Рассмотрим современное развитие суда присяжных заседателей на примере стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

21 мая 2009 году в Японии введен суд с участием граждан, судебных заседателей, 
которых называют saiban-in. В Японии присяжные за одним столом с судьей участвуют 
активно в работе суда, при этом присяжные заседатели могут напрямую задавать вопросы 
обвиняемому. Прокурор и защитник излагают основную позицию сторон, а также 
предоставляют судьям и судебным заседателям письменный конспект своей речи в объёме 1 или 
2 страниц. В зале суда установлены большой экран и небольшие экраны на местах для судьи и 
судебных заседателей, а также для прокурора и защитника. На этих экранах показывается часть 
доказательств, например, определённые документы. Судебные заседатели могут задавать 
вопросы непосредственно свидетелям и подсудимому. 

В Южной Корее в 2008 году был введен суд присяжных, которому характерно следующее: 
вердикт суда присяжных, вынесенный независимо от трех профессиональных судей, носит лишь 
рекомендательный характер для судей. Связано это прежде всего с тем, что южно-корейская 
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Конституция предусматривает право на рассмотрение дела не судом, а судьей. Необходимо 
отметить то, что присяжные заседатели не являются судьями. 

В России в 1993 году состоялся первый суд с участием присяжных заседателей. 
Российский суд присяжных принадлежит к англосаксонскому типу, но он по некоторым 
пунктам отличается от традиционной модели. Важен и тот факт, что наказание определяется 
судьей сразу.  Необходимо отметить, что обвиняемый имеет возможность выбирать между 
традиционным процессом и судом присяжных. Обращение подсудимых и их защитников к суду 
присяжных дает многим надежду на оправдание.[2] 

Суд присяжных заседателей функционирует в Великобритании, США, Испании, Швейцарии, 
Бельгии, Норвегии. Одновременное функционирование суда присяжных и привлечение народных 
заседателей имеет место в Австрии, Дании. Во Франции, Италии, Германии к рассмотрению 
уголовных дел  также привлекаются народные заседатели. 

В Казахстане институт суда присяжных заседателей функционирует с 1 января 2007 г. в связи с 
принятием законов «О присяжных заседателях» и «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения уголовного 
судопроизводства с участием присяжных заседателей».[3]  

С первых дней независимости Республики Казахстан необходимо было проводить реформы 
в судебной системе с учетом актуальных вопросов международных стандартов. Проведение 
реформ в судебно-правовой сфере перешло на новый этап, которому характерна  
самостоятельность суда в организации ее структуры, полномочий, ресурсного потенциала. 

Целью всех проводимых  реформ в судебной системе являлось усовершенствование 
судебной системы с необходимостью реализации и защиты прав и свобод граждан в 
современном обществе.  

Суд с участием присяжных заседателей – это одна из самых обсуждаемых тем касательно 
институтов уголовного процесса в РК. С первого дня своего введения институт суда присяжных 
заседателей в РК подвергается критике со стороны юристов. Большинство практикующих 
юристов разделяют следующее мнение, что суд присяжных не всегда эффективен, а во многих 
случаях даже может нести определенную опасность для  правосудия. Присяжный заседатель, 
который не знает законов и не имеет понятия и представления о правовых нормах, может не 
всегда принять правильное решение и тем самым вынести неверный вердикт подсудимому. 

Присяжных заседателей отбирают по методике случайной выборки только для одного 
определенного дела. Суд присяжных заседателей рассматривает уголовные дела по обвинениям 
в тяжких преступлениях в первой инстанции. В уголовном процессе присяжные обычно выносят 
вердикт о виновности или же невиновности подсудимого. Присяжные подбираются с 
соблюдением определённых условий согласно Закону Республики Казахстан «О присяжных 
заседателях». 

Необходимо отметить, что, не смотря на критику, система суда присяжных – это один из 
важнейших элементов гражданского общества. Для граждан появляется возможность принять 
участие в работе судебной власти. 

Из практики других стран можно наблюдать и следующий факт того, что  при вынесении 
судебного решения очень важно не только исключительно прекрасное знание правовых норм, но 
также и обладание достаточным жизненным опытом.[4, с.149] 

Присяжные не руководствуются стандартами, которые формируются в судебной практике. 
Также они разрешают дела по своему внутреннему убеждению. Выводы о виновности, которые 
делает присяжный, не являются юридической оценкой деяния. Его выводы о виновности можно 
классифицировать больше как социально-нравственную оценку. С одной стороны это может 
стать причиной сомнения в корректности сделанных выводов о виновности со стороны 
присяжного, но с другой стороны, если принять во внимание тот факт, что у профессиональных 
судей и у юристов за годы практики могут создаваться уже устойчивые позиции и стандарты, 
которые становятся профессиональной юридической чертой судей, то именно взаимодействие 
профессиональных судей и присяжных заседателей в судебном процессе создаёт возможность 
принять объективное решение о виновности обвиняемого, при этом они разделяют 
ответственность в принятии решения. [4, с.152-153] 
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В Законе Республики Казахстан «О присяжных заседателях» представлено следующее 
определение: Присяжный заседатель – это гражданин Республики Казахстан, призванный к 
участию в рассмотрении судом уголовного дела в порядке, установленном законом, и 
принявший присягу. Совместно с профессиональными судьями присяжные заседатели 
определяют вид и меру наказания подсудимого.[5, Статья 1] 

Присяжный заседатель – это гражданская обязанность и для многих присяжных 
заседателей эта функция является первым знакомством с системой правосудия.  

Согласно Статье 10 Закона «О присяжных заседателях» в списки кандидатов в присяжные 
заседатели не включаются лица:  

1) не достигшие к моменту составления списков присяжных заседателей возраста двадцати 
пяти лет;  

2) имеющие непогашенную либо неснятую судимость;  
3)  признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;  
4) судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, государственные служащие и 

военнослужащие, а также работники правоохранительных органов;  
5) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере.  
Какие-либо ограничения на включение граждан в списки кандидатов в присяжные 

заседатели по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного 
положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места 
жительства или по любым иным обстоятельствам не допускаются.[5, Статья 10] 

Необходимо отметить, что на практике сама организационная работа, связанная с отбором 
и с участием присяжных заседателей, является трудоёмкой и длительной работой. Во время этой 
организационной работы бывают случаи, когда в список попадают неподходящие по 
определенным причинам граждане, например, госслужащие, состоящие на учете граждане или 
же тяжелобольные инвалиды. Также организационная работа усложняется тем, что многие 
граждане не готовы психологически участвовать в качестве присяжного заседателя. Многие 
граждане, получив извещения о том, что их выбрали в присяжные заседатели, находятся в 
недоумении, тем самым показывая свою неготовность к участию в суде в качестве присяжного 
заседателя. Бывают случаи, когда отобранные кандидаты не приходят на процесс. Многие 
граждане из-за незнания законов недопонимают всей серьезности статуса присяжного 
заседателя.[6]  

Многие кандидаты в присяжные заседатели отказываются от участия в суде, так как 
процессы с участием присяжных заседателей могут длиться несколько дней, недель, в связи с 
этим они объясняют своё нежелание тем, что у них нет свободного времени, так как они 
работают. Но по законодательству за участие в судебном процессе присяжный заседатель 
получает вознаграждение за время выполнения функции присяжного заседателя. Также 
присяжного заседателя, который имеет постоянную работу, работодатель обязан освобождать на 
время участия сотрудника предприятия в качестве присяжного заседателя от работы с условием 
сохранения за сотрудником его рабочего места.[5, Статья 16] 

В 2013 году активно обсуждался вопрос о невозможности работы судов с присяжными 
заседателями из-за национальных особенностей в Казахстане. Связанно это с тем, что  "кто-то 
обязательно чей-то родственник".  Хотя стоит задуматься над тем, что попадание родственников 
в список присяжных является недочётом организационной подготовки и, следовательно, 
необходимо улучшать работу именно в этом направлении. Необходимо проводить более точный 
предварительный отбор, который несомненно будет занимать больше времени, а также 
требовать больше затрат как физических, так и финансовых. Важно сохранить и 
усовершенствовать институт суда присяжных заседателей, так как, по мнению многих юристов 
именно суд присяжных заседателей является оценивающим фактором степени гуманизма и 
справедливости при проведении правосудия.[7] 

В суде присяжных заседателей важным моментов является тот факт, что присяжными 
должны быть граждане независимые от судьи, подсудимого, прокуроров, адвокатов, 
родственников подсудимого и от самой ситуации связанной с преступлением. Только в этом 
случае присяжные будут объективны в своём решении. 
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Возможно, необходимо проводить обучение присяжных в целях ознакомления с законами 
РК. Присяжный, не понимающий терминологию, правовые нормы или же юридические 
моменты, легче попадает под влияние адвокатов подсудимых или же обвинителей.  

В связи с мнением о том, что присяжными заседателями должны быть специалисты, т.е. 
юристы, которые понимают суть дела и разбираются в судебной системе, необходимо заметить, 
что возможно это и могло бы стать решением проблемы касательно некомпетентности 
присяжных по многим вопросам, когда присяжный принимает свое решение, основываясь 
только на собственных эмоциях, которые возникли во время суда. Но с другой стороны, если 
присяжные будут юристами, тогда функция присяжного становится профессиональной 
деятельностью. 

В заключение нужно отметить, что суд с участием присяжных заседателей делает 
возможным участие простых граждан в судебной системе, и тем самым делает такую судебную 
систему более прозрачной, открытой и демократичной. Но параллельно остаются моменты, 
которые необходимо дорабатывать и улучшать в судопроизводстве с участием присяжных 
заседателей. Необходимо повышать правовую культуру присяжных заседателей, а именно всего 
общества, а для судей, государственных обвинителей и адвокатов защиты необходимо проводить 
обучающие семинары по повышению эффективности рассмотрения дел в суде с участием 
присяжных заседателей. 
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Түйін 

Мақаланың мақсаты құқық негіздерін және сайланып қойылатын заседательдер қатысатын 
сот институтының тәжиірбесіне сүйене отырып, қылмыстық саясаттың өзекті/актуальды 
мәселелерін зерттеу. Қылмыстық құқық теориясының және сот практикасының негізгі/басты 
міндеті - сотталушы мен зардап шегушінің, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін ескере отырып, 
әділ үкім шығару. Сайланып қойылатын заседательдер қатысатын сот институтынын енгізу- 
қылмыстық жазалау тәжиірбесіне өзгертулер енгізді. Сот пен сайланып қойылатын 
заседательдер қатысатын соттың бірлесе жұмыс істеу тәжиірбесі көптеген проблемалар туғызды. 

 
Summary  

The purpose of article is research of legal bases and actual problems of criminal policy, on the 
example of institute of a jury of assessors. The main problem for the theory of criminal law and 
jurisprudence is purpose of fair punishment, considering thus interests condemned, injured, societies 
and the states. Introduction of institute of a jury of assessors made changes to practice of criminal 
sentencing. Experience of court with participation of jurors revealed a number of problems in a work of 
the courts with participation of jurors. 
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СОТ ЭКСПЕРТИЗАСЫНЫҢ ТАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Ермекбаева А.Б., 

магистрант 
Апахаев Н.Ж., 

з.ғ.к., доцент  
 

Аталған мақалада сот эксперименті Қылмыстық іс жүргізу кодексімен көзделген сот 
тергеуінде жүргізілетін әрекет, сол сияқты, сот эксперименті қатысушыларының 
процесуалдық жағдайлары қазіргі қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес қарастырылды. Оның 
ішінде, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер, олардың өкілдері, сот хатшысының сот 
экспериментіне қатысудағы маңыздылығы анықталды. Сонымен қатар, сот мәжілісінде 
жүргізілетін “жай сот экспериментінің” мазмұнына  сипаттама берілді.  

Кілт сөздер: сот эксперименті, сот экспериметінің хаттамасы, сарапшы, сот хатшысы, 
жай сот эксперименті. 

 
Сот эксперименті сот тергеуі процесінде жүзеге асырылатын әрекет.  
Сот сараптамасының әрбір тегі мен түрлеріне тән белгілер зерттеу әдістерінен тұратын 

сарапшылық зерттеудің тиісті әдістемесі болып табылады. 
Кез келген ғылыми – техникалық құрал мен әдіс сот сараптамасының мақсаттары үшін 

ұсыныла қоймайды.Оларға, алдымен, іс жүргізу заңы белгілейтін бірқатар талаптар ұсынылады. 
Сарапшылық зерттеу дәлелдеудің элементі болғандықтан, тиісті әдістер ҚР Қылмыстық-

процестік кодексінің 126-бабы 3-бөлігінде көзделген сипаттамаларға сәйкес, олар: 
1) заңда тiкелей көзделсе немесе оның нормалары мен қағидаттарына қайшы келмесе; 
2) ғылыми тұрғыдан дәрменді болса; 
3) қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудiң тиiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн болса; 
4) қауiпсiз болса, олар қолдануға жарамды деп танылады.[1] 
Сондай- ақ заңда сот сараптамасы әдістеріне сәйкес келетін обьектілердің бірегейлігімен 

себептелген, оларды барынша сақтау талабы да көрініс тапты. Обьектілерді толық немесе 
ішінара жоюға не олардың сыртқы түрін немесе негізгі қасиеттерін өзгертуге әкеп соқтыратын 
әдістерді пайдалану тек қылмыстық процесті жүргізуші органның рұқсатымен ғана жол беріледі. 

Осыған байланысты авторлар, оның ішінде Г.Н. Колбая алдын ала тергеумен сот тергеуінің 
дәлелдеу шектерін анықтайды. Оның ойынша, сот тергеуімен салыстырғанда алдын ала 
тергеудің  дәлелдеу шектері кеңірек, өйткені алдын-ала тергеу барысында тергеуші дәлелдемелік 
ақпаратты толық көлемде дайындайды және ол материалдар сот мәжілісін  жүргізу үшін 
жеткілікті болып табылады [2, 70 б.].  

Жоғарыда көзделген жағдайдың мәніне келсек, біз аталған жағдаймен бірнеше себептерге 
қатысты келісе алмаймыз. Ең алдымен біздің ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 113-бабына 
сәйкес, қылмыстық іс бойынша дәлелденуге жататын келесі мән жайлар көзделген, олар: 

1) оқиға және қылмыстық заңда көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамының 
белгiлерi (оның жасалған уақыты, орны, тәсілі және басқа да мән-жайлары); 

2) қылмыстық заңмен тыйым салынған іс-әрекеттi кiмнiң жасағаны; 
3) адамның қылмыстық заңмен тыйым салынған іс-әрекеттi жасаудағы кiнәлiлiгi, оның 

кiнәсiнiң нысаны, жасалған іс-әрекеттiң себептері, заңдық және iс жүзiндегi қателiктері; 
4) күдіктінің, айыпталушының жауаптылық дәрежесi мен сипатына әсер ететiн мән-

жайлар; 
5) күдіктінің, айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән-жайлар; 
6) жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың салдарлары; 
7) қылмыстық құқық бұзушылықтан келтiрілген зиянның сипаты мен мөлшерi; 
8) әрекеттiң қылмыстық құқыққа қайшылығын жоққа шығаратын мән-жайлар; 
9) қылмыстық жауаптылық пен жазадан босатуға әкеп соғатын мән-жайлар дәлелденуге 

жатады. 
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Аталған жағдайлар сот және алдын ала тергеудің дәлелдеу шегін құрайтындығын 
дәлелдейді, сондықтан сот зерттеуінің дәлелдеу шегі алдын ала тергеудің шегінен тар деп 
қорытынды жасай алмаймыз. Екіншіден, тергеу тәжірибесінің материалдары сот мәжілісіндегі  
сұрақтарды  шешу үшін алдын ала тергеу көбінесе толық дәлелдемелік материалдар жинап бере 
алмайтындығын анықтады. Өйткені, бұл тергеудің толық және негізділікпен жүргізілмейдігінен 
туындайтын мәселе. Әрине, аталған мәселелердің пайда болуы сот органдары  қызметінің 
көлемін өзара ұлғайтады және соттық дәлелдемелерді  тек зерттеп ғана қоймай, сол сияқты, 
оларды жинауға бағыт етеді. Осыған байланысты қазіргі қылмыстық іс жүргізу заңында сот 
дәлелдеу процесінің субъектісі болып табылады. Сондықтан дәлелдемелерді сот барысында алу 
құралдарын белгілеп алу қажет, оларға қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес келесі әрекеттер 
жатады: сотталушыдан, жәбірленушіден, куәдан жауап алу, тінту, тану үшін көрсету, қарау, 
тергеу эксперименті сияқты тергеу әрекеттері [1]. 

Көптеген жылдар бойы сот экспериментінің атауы ғалымдар арасында даулы мәселе болып 
келді. Тергеу эксперименті де және сот эксперименті де тергеу эксперименті деп аталып жүрді.   

Сот талқысында тергеу эксперименті соттың арнайы қаулысымен және ҚР Қылмыстық-
процестік кодексінің 258-бабының ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Егер алдын ала тергеуде 
немесе анықтауда тергеу эксперименті жүргізілмеген болса немесе үстіртін жүргізілген болса, 
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің талаптары  орындалмаған болса, жүргізілген тергеу 
экспериментінің хаттамасындағы нәтижелер қатысушылармен әртүрлі талқыланатын болса, сот 
мәжілісінде тек тергеу эксперименті арқылы ғана тексеруге болатын іс үшін маңызы бар жаңа 
мән-жайлар анықталса, соттың қалауы бойынша сот эксперименті жүргізіледі [1].  

Бұл ережелер ҚР Қылмыстық-процестік кодексі үшін жаңалық болып табылады, өйткені 
бұрынғы Одақтас республикалардың кодекстерінде тергеу эксперименті тек тергеу сатысында 
ғана жүргізілетін.  

Сот эксперименті тергеу  экспериментіне  қарағанда  өте сирек  жүргізілетінін тәжірбие 
көрсетіп отыр. Алдын ала тергеу барысында жүргізілген тергеу экспериментінің нәтижелері 
күмән туғызса да, сот онымен шектеліп қояды. Сондықтан,  біз сот экспериментін жүргізудің 
процесуалдық, тактикалық және психологиялық мәселелерін қарастыруды жөн көріп отырмыз.  

Р.С. Белкин сот экспериментін жүргізу реті мен барысын бекітудің екі әдісін: 
эксперименттің реті мен барысын жалпы хаттамада бекіту және оның реті мен барысын бөлек 
хаттамада бекітуді көрсетеді [3, 149 б.].  

Біздің пікірімізше, сот мәжілісінің хаттамасы ол соттың ең негізгі құжаттарының бірі 
болып табылады, сондықтан ол сот мәжілісінің барлық әрекеттерін бекітуге бағытталу қажет. 
Әрине, сот экспериментінің жүру реті, нәтижелері белгілі бір құжатта бекітілуі керек. Жоғарыда 
Р.С. Белкин көздегендей ол сот отырысының жалпы хаттамасымен қатар жеке тергеу әрекетінің 
хаттамасы да болуы мүмкін.  Сот тәжірибесінде бекітудің алғашқы түрі кең таралған және осы 
сот эксперименті нәтижесін бекітудің ең тиімді жолы болып табылады. Өйткені, сот 
эксперименті сот тергеуінде жүргізілетін бір ғана әрекет емес сол сияқты сотта орын алатын 
басқа да әрекеттер бар. Егер сот әрбір сот әрекетіне  жеке хаттамалар жасаса, ол біршама 
уақыттың алуына түрткі болады. Бірақ, сот тәжірибесінде жалпы хаттама жасағанда сот 
әрекеттерінің, оның ішінде сот экспериментінің тек нәтижелері ғана орын алып, ал көптеген іс 
қимылдары бекітусіз қалады. Бұл өз алдына сот экспериментінің нәтижесін шынайы бағалауға 
кедергі болады. Сонымен қатар, сот әрқашанда сот залында  жүргізілмейді, сол сияқты сот  
аталған әрекетті  оқиға болған жерде де жасайтын жағдайлары бар. Мәселен ол үшін сот 
эксперимент болатын жерді алдын ала  қайта жаңарту қажет, осы кезде хаттамада материалдық 
жағдайдың  модельдеу әрекеттері, заттардың орналасу реті, әрбір қатысушының сын әрекеттерін 
жасау жағдайлары бекітілу керек.   Сот эксперименті аяқталған соң оның жоспары, схемасы 
құрылуы мүмкін. Ал олар өз алдына сот хаттамасының  қосымшасы ретінде тіркелуі  керек.     
Сондықтан соттың хаттамасында сот экспериментінің келесі  іс қимыл әрекеттері орын алу 
керек, олар: сот экспериментінің мақсаты, егер материалды жағдайды қайта жаңартса, онда оны 
қайта жаңартудыдың реті, қатысушылардың жасаған сынама әрекеттерінің мазмұны, сол сияқты 
сот экспериментінің нәтижесі. Осының салдарынан сот экспериментінің ретін  бекітуді сот 
мәжілісінің хатшысы жүзеге асырады.  Сондықтан, сот хатшысын сот экспериментінің 
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субъектісіне жатқызғанымыз жөн. 
Сонымен қатар, сот экспериментінде айыпталушымен қатар, жеке айыптаушының да 

қатысуға құқы бар, ол жәбірленушіге тән құқықтар мен  міндеттерді иеленеді [1]. 
Қорыта келгенде, сот экспериментінің міндетті қатысушыларына: сот толық құрамда, 

айыптаушы, сотталушы, жәбірленуші, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер, қорғаушы, 
азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкердің өкілдері, сот хатшысы жатады. 

Сот экспериментінің міндетті емес қатысушыларына Р.С. Белкин куәларды, маман мен 
сарапшыны және іске қатысы жоқ адамдарды жатқызған. Аталған автордың айтуынша, егер сот 
эксперименті сараптама жүргізуге материал беретін болса, онда оны зерттейтін адам тергеу 
экспериментіне сарапшы ретінде қатысады. Сот  мәжілісіне қатысатын сарапшы сараптаманың 
пәніне қатысты дәлелдемелерді зерттеу процесіне қатысады. Сарапшы төрағаның рұқсатымен  
куәларға  және сотталушыға  сұрақтар қоя алады. Яғни, сарапшы дәлелдемені зерттеу кезінде тек 
қана бақылап тұрмай, процеске белсенді түрде қатыса алады. Сондықтан, сарапшының сот 
экспериментіне қатысуы қажет. Өйткені, эксперимент барысында пайда болған сұрақтарға 
сарапшы қорытындысының толықтығы мен шынайылығы тәуелді болуы мүмкін. 

Сот эксперименті сонымен қатар, болжауларды тексеру құралы болып табылады. Ол 
айыптау болжауы, не алдын ала тергеуде бас тартқан болжау  немесе сотта пайда болған жаңа 
болжаулар болуы мүмкін. 

Жоғарыда айтылған ережелер сот экспериментінің мақсаттары тергеу экспериментінің 
мақсаттарынан еш айырмашылығы жоқ екенін дәлелдейді.  

Біздің ойымызша, аталған эксперименттердің тактикасын қарастырудан бұрын, сот 
экспериментінің дайындық сатысының ерекшеліктеріне көңіл бөлген жөн. Сот экспериментінің 
дайындық сатысы тергеу экспериментінің дайындық сатысына ұқсас болғанымен, оның өз 
ерекшеліктері бар. Біздің ойымызша, сот экспериментінің дайындық сатысы былай жүзеге 
асырылады: 

1)қылмыстық  іспен таныса отырып, егер аталған факті бойынша тергеу эксперименті 
жүргізілсе, онда болған қателіктерді анықтау, егер ол бойынша эксперимент жүргізілмесе, онда 
сот экспериментінің мақсаты мен мазмұнын анықтау; 

2)тәжірибелік сынамалардың ретін анықтау; 
3)тәжірибенің уақыты мен орнын анықтау; 
4)қатысушылардың санын анықтау және олардың сол жерге келуін қамтамасыз ету; 
5)ғылыми – техникалық және көлік құралдарының дайындығын тексеру; 
6)тәжірибе жүргізілетін жерге келгенде оқиға орнын қайта жаңғырту мәселесін шешу; 
7)қатысушылардың өзара байланыс құралын анықтау; 
8)сот экспериментіне қатысушыларға нұсқау өткізу (инструктаж); 
Сонымен қатар, сот эксперименті әрдайым оқиға болған жерде жүргізілмейді, ол кейде сот 

отырысында да жүргізіледі, мұндай сот экспериментін көбінесе ”жай сот эксперименті” деп 
атайды. Мұнда тергеу экспериментінің барысында, материалдық жағдайды қайта жаңғырту, 
қылмыс оқиғасында орын алған  заттар немесе  оған ұқсас заттарды орналастырудың қажеттілігі 
жоқ. Яғни, сот тәжірибесінде “жай эксперименттер”  жүргізу үшін арнайы лабораториялық  
құралдардың  керегі жоқ. Олардың жүргізу  әдістемесі  басқа эксперименттердің жүргізуінен 
ерекшеленбейді және  жалпы  ережелерге  бағынады. 

Р.С. Белкин: ’’Жай сот экспериментін жүргізу үшін арнайы дайындық  процесс қажет 
емес’’ – дейді [4, 250 б.].   

Бұл мәселені шешу үшін сот эксперименті қандай жағдайларда жүргізілу негіздеріне 
қысқаша шолу жасайық. Сот талқысында тергеу эксперименті соттың арнайы қаулысымен және 
ҚР ҚІЖК 258-бабының ережелеріне сәйкес жүргізіледі. Егер алдын ала тергеуде немесе 
анықтауда тергеу эксперименті жүргізілмеген болса немесе үстіртін жүргізілген болса, ҚІЖК 
талаптары көріне орындалмаған болса, жүргізілген тергеу эксперименті хаттамасындағы 
нәтижелер қатысушылармен әр түрлі талқыланатын болса, сот мәжілісінде тек тергеу 
эксперименті арқылы ғана тексеруге болатын іс үшін маңызы бар жаңа мән-жайлар анықталса, 
соттың қалауы бойынша сот эксперименті жүргізіледі [1].  

Сот экспериментінің тактикасы тергеу экспериментінің тактикасынан едәуір ажыратылады. 
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Сол себепті Р.С. Белкин келесі жағдайларды ұсынады: 
1) Тәжірибелерді орындайтын кезде қатысушыларды дұрыс орналастыру. Оның әртүрлі 

нұсқасы бар: а) сот, прокурор және т.б. қатысушылар тәжірибелік іс қимылдарды  бақылап 
тұратын жерлерде тұрады; ә) сот, прокурор және т.б. қатысушылар нәтижесін өздері тікелей 
қабылдау үшін, тәжірибелік іс қимылдарды өздері  жасауы қажет [5, 139 б.].  

Аталған нұсқаларды қолдану сот экспериментінің сипатына байланысты болады;  
2) Оқиға орнынының барынша ұқсастығы және нақты оқиғаны жаңғырту. Сот 

экспериментінде барынша ұқсастықты жасау алдын ала тергеуге қарағанда қиынырақ, өйткені 
бұл сот талқысы жүргізілетін аудиторияға және қатысушылардың көптігіне байланысты болады . 

3) Біртектес тәжірибиелерді бірнеше қайтара жүргізу сот экспериментінің кездейсоқ  
нәтижелерін  болдырмас үшін қажет. 

Аталған тактикалық шарттың  сот эксперименті үшін қажеттілігі жоқ деген Р.С. Белкиннің 
тұжырымымен келісуге болмайды. Автор, сот  экспериментін қайталама экспериментке 
жатқызады және егер тергеу эксперименті кезінде біртектес тәжірибелерді бірнеше қайтара 
жүргізу мүмкін болса, сот эксперименті үшін бір ғана тәжірибе жүргізу жеткілікті дейді . 

Алғашқы сот эксперименті кезінде  жіберілген қателіктерді жою үшін және егер соттың 
үкімі жойылып, жаңа соттың құрамы  эксперимент нәтижелерін тікелей  қабылдағысы келсе, сот 
эксперименті қайта жүргізілуі мүмкін. 

Сонымен қатар, сот  эксперименті тергеу  экспериментінің нәтижелерін  тексеру  үшін 
жүргізілетін  жағдайлар  бар, бірақ олар сот тәжірибесінде өте сирек кездеседі. Мұндай кездерде 
сот эксперименті  алдын ала тергеуде  жіберілген кемшіліктерді жою  үшін аталған  әрекеттің  
тактикалық шарттарын  сақтай  отырып, оны  тиянақты  түрде  жүргізуі қажет. Сондықтан сот 
эксперименті үшін аталған тактикалық шарттың  өзара маңызы бар екендігін ескерген жөн.  

4) Экспериментті бірнеше сатыда  жүргізу  сот  экспериментінің тактикалық шарттарының  
бірі болып табылады. Сот экспериментін бірнеше сатыда  жүргізудің әдебиеттердегі дәстүрлі 
ережелерін осыған байланысты қолдануға болады. 

Сот экспериментінің психологиялық ерекшеліктері ретінде сот экспериментіне көп 
қатысушылардың тартылуын қарастыруға болады. Қатысушылардың көп болуы аталған 
әрекеттің  психологиялық аспектілеріне  біршама қиындықтар туғызады. 

Аталған  жағдайға қатысты, біз сот экспериментіне  қатысушылар санының  шектеулі 
болуын дұрыс деп есептейміз. Өйткені ол жағдай  тактикалық  және психологиялық  жағынан 
тиімді болып табылады. 

Айыпталушының немесе жәбірленушінің жауаптарын тексеруге бағытталған эксперимент 
кезінде, аталған тұлғалар  қатысушылардың  көп болуынан  тәжірибелік іс қимылдарды жасауға 
ұялуы мүмкін. Олардың  іс қимылдарды жасауы көп жағдайда психофизиологиялық  күйіне, 
яғни, денсаулығына, мінезіне, эмоционалдық жай күйіне  байланысты болады. 

Осыған орай, айыпталушының мінез құлқын бағалау нәтижесінде оның қылмыстық 
әрекеттерін тану мүмкін дейді Ә.Х. Меңдіғұлов [6, 111-117 бб.].  

Мысалы, меланхоликтер көпшілікке бірден  бейімделе алмайды, сондықтан эксперимент 
кезінде олар тәжірибелік іс-қимылдарды жасаудан ұялуы мүмкін . 

Холериктер керісінше, көпшілікті өзіне қарату үшін барын салады, нәтижесінде олар 
ешқандай қысылмайды және сынама тәжірибелердің кейбір тұстарын білдірмей жіберуі мүмкін, 
бұл оның нәтижесін бағалағанда қиындық туғызады [7, 338 б.].   

Сол сияқты, эксперимент кезінде қатысушылардың санының көп болуы  тергеу 
экспериментінің ұйымдастырушысы, яғни, тергеуші үшін біршама қиындықтар  туғызады. 
Эксперименттің реті бұзылады, тәжірибенің кейбір тұстары жүргізілмей ұмытып қалады және 
т.б. 

Сондықтан, тергеуші экспериментке тек  заңда көрсетілген қажетті  тұлғаларды ғана 
қатыстырғаны  дұрыс. Оларға біз келесілерді жатқызамыз: соттың толық құрамы, сотталушы, 
прокурор, қорғаушы (азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкердің өкілдері), азаматтық 
талапкер мен азаматтық жауапкер, сот хатшысы. Сонымен қатар, қажет болғанда іске міндетті 
емес қатысушылар қатыстырылады, олар: куәлар (сотта жауап алынған), тәжірибелік іс-
қимылдарды жасайтын адамдар, сарапшы, маман, аудармашы. 
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Сондықтан, сот экспериментін жүргізу тергеу экспериментімен салыстырғанда күрделі 
процесс болып табылады.  

Қорыта келгенде, сот эксперименті Қылмыстық іс жүргізу кодексімен көзделген сот 
тергеуінде жүргізілетін әрекет болып табылады. Сол сияқты, сот экспериментінің 
қатысушыларының процесуалдық жағдайлары қазіргі қылмыстық іс жүргізу заңына сәйкес 
қарастырылды. Оның ішінде, азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер, олардың өкілдері, сот 
хатшысының сот экспериментіне қатысудағы маңыздылығы анықталды. Сонымен қатар, сот 
мәжілісінде жүргізілетін “жай сот экспериментінің” мазмұнына  сипаттама берілді. Тергеу 
экспериментінен сот экспериментінің тактикалық ерекшелігі, оның мақсаттарын дұрыс 
анықтауға, тактикалық дайындық пен жағдайларына байланысты екендігі көрсетілді.  

Сот экспериментіне қатысушылардың көп болуы аталған әрекеттің  психологиялық 
аспектілеріне  біршама қиындықтар туғызу себебі қарастырылды.  
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Резюме  
В данной статье рассматривается судебный эксперимент по кодексу ведения уголовного 

дела и действия на судебном следствии. Также, процессуальные случаи участников судебного 
эксперимента сопоставляются с законом современного ведения дела. В том числе, определилась 
важность участия гражданского истца, гражданского ответчика и судебного секретаря в 
судебном эксперименте. Наряду с этим, далась характеристика содержанию простого судебного 
эксперимента проводимого на судебном заседании.  

 
Summary  

This article deals with judicial experiment by conducting code of criminal case and activities in 
judicial investigation. So participants' procedure cases of judicial experiment are matched with modern 
laws of court case conducting. Also, the importance of participation of a civil claimant, a civil defendant 
and a court clerk in judicial experiment are defined. Along with it the content of plain judicial 
experiment in court session is characterized. And connection between judicial experiment with 
investigative experiment in tactical pecularities in determination of aims, tactical preparation in 
different situations. The causes of happening of difficulties which is due to plenty of participants in 
judicial experiment. 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасында сот әділдігін жүзеге асыратын сот пен 
судьяның адам мен қоғам алдындағы жауапкершілігі және Қазақстан Республикасында 
қылмыстық құқықтың қылмыстан сақтандыру шаралары қарастырылады. 

Түйін сөздер: Конституция, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, бірінші 
сатыдағы сот, судья, Сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі туралы Конституциялық заң.  
Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі, қылмыстық құқық, қылмыстан сақтандыру 
шаралары, қылмыстық саясат. 

 
Қазақстан Республикасы Президентінің 20 желтоқсан 1995 жылғы «Қазақстан 

Республикасындағы соттар мен соттардың статусы туралы» заңдық күші бар Жарлығымен 
әділсоттың және соттарды ұйымдастыру тәртібінің ұғымын, міндеттерін, принциптерін анықтап 
берді. 

Сот төрелігінің басты қағидаларының бірі болып табылатын сот әділдігін тек қана соттың 
жүзеге асыруы  қағидасын қараудың маңызы зор. Сот әділдігін тек қана соттың жүзеге асыруы  
қағидасының басты ерекшілігі – оның еліміздің Ата заңы – Конституцияда белгіленуінде. Еліміз 
тәуелсіздік алғаннан бері көп жетістіктерге қолымыз жетті, билік тармағы болып табылатын сот 
билігі дербестікке ие болды.  

Сот әділдігін тиісті деңгейде жүзеге асыру үшін судьялардың тәуелсіз болуы міндетті шарт 
болып табылады. Сондықтанда, судьялар тәуелсіздігі заңда орын алып, оларды қамтамасыз ету 
шаралары, кепілдіктері қарастырылды. 

Көпшіліктің назарын аударған мәселе барысында қабылданған бұл Жарлық көптеген 
заңсыздықтарды жоюға немесе неғұрлым алдын алуға және сот тәуелсіздігін қамтамасыз ету 
шараларын жүзеге асыруға кедергі болған талай тосқауылдарды жоюға, күмәнді сәттерден 
арылуға үлкен септігін тигізді. 

Тәуелсіз мемлекетіміздің сот жүйесін халықаралық талаптарға сай келетіндей етіп 
қалыптастыру, сот ісін жүргізудің демократиялық, өміршең принциптерін анықтау сот төрелігін 
жүргізудің құықтық негіздерін жетілдірудің жолдарын айқындау сияқты мәселелер ғалымдар 
мен заңгерлердің назарынан тыс қалып жатқан жоқ. Бұл да болса қуантарлық жағдай. 

Судья тәуелсіздігін тек заңда көздеп қана қоймай, оны шын мәнінде жүзеге асырудың 
маңызы орасан зор.  

Бірақ, өкінішке орай судья тәуелсіздігіне берілетін кепілдіктерін және сақтандыру 
шаралары қарқынсыз дамып келеді.  

Судьяның тәуелсіздігін қамтамасыз ету қоғамның және мемлекеттің міндеті болып 
табылуға тиіс, оның тек қана Конституция мен Заңдарға бағыныштылығын мойындап, сот 
төрелігін іске асыру қызметінде тәуелсіз болуын Конституция, басқа да заңдар мен нормативтік 
құқықтық актілері қамтамасыз ету керек. 

Бұл тақырыпты таңдауда мақсатымыз үлкен бір жаңалық ашпағанмен де, судьяның 
тәуелсіздігі мен оның төңірегіндегі мәселелерді жетілдіруге байланысты кішкентай болса да үлес 
қосу. 
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Қоғамдағы әділеттілікті қалыптастырушы тұлға ретінде судья ерекше мәртебелерге ие 
болды. Сонымен қатар заңдар мен нормативтік құқық актілерге байланысты тәуелсіз сот 
билігінің қалыптасуы мен дамуының өзектілігі өсуде. 

Әсіресе, сот билігін жүргізуші судьялардың дербестігін, олардың өз құзіреті шегінде үкім 
шығарғанда, шешім қабылдағанда және басқа да сот әрекеттерін жүзеге асырғанда тәуелсіз 
болуын қамтамасыз етудің маңыздылығы орасан зор.  

Судьяның тәуелсіздігі қазіргі таңда үлкен талқылауға түсіп, көптеген ойлар мен пікірлердің 
туындауына негізделіп отыр. 

Сот билігінің функциясын тек қана сот органдары жүзеге асырады. Сот билігінің басты орі 
ерекше нысаны, бұл сот әділдігі. Сот әділдігін жүзеге асыру түрлері немесе нысандары 
соттардың қарауына жататын, яғни оларға келіп түсетін істердің түрлерімен тығыз байланысты. 
Сот билігі азаматтық, қылмыстық және заңда белгіленген өзге де сот ісін жүргізу нысандары 
арқылы жүзеге асырылады. 

Сот жүйесінің жабықтығы – судьялардың түпкілікті тәуелсіздігін қамтамасыз ету жолында 
кездесетін  кедергілердің бірі. Мемлекет басшысы судьялардың тәуелсіздігі сот корпусын 
жабық, сыннан  тыс қалатын корпорацияға айналдырмауы тиіс деп ескертуі кездейсоқ емес. 
Судьяның көпшілік үшін ашықтығы мен қолжетімді болуы – оның тазалығының, біліктілігінің 
және кәсібилігінің кепілі. Тек сауатсыз, өз қызметіне дақ түсірген судья ғана қоғаммен қарым-
қатынаста болуға, көпшілік алдына шығуға, заңның талаптарын ашық түсіндіруге және іс бой-
ынша өзінің көзқарасын айтуға қорқады.  Осыған орай М. Әлімбеков сотқа кез келген қысым 
жасауға жол бермейтін сот төрелігін жүзеге асыру үдерісінде шынайы тәуелсіздікті қамтамасыз 
ету жөніндегі жұмысты жалғастыратынын жеткізді. Мұның декларация емес, объективті қажет-
тілік екенін түсінуге тиіспіз, деді ол. Мәселен, Ресей Федерациясының төрелік соттарында іске 
мүдделі тұлғалардың өтініштері туралы ақпараттарды, яғни депутаттардың, губернаторлардың 
және тағы басқа да билік тұтқасын ұстаған адамдар хаттарының көшірмелерін сайтта жариялау 
қолданылады. Сот төрелігін жүзеге асыру үдерісіне араласу фактілеріне қарсы іс-қимыл ретінде 
осындай тәсілді Қазақстанда да кеңінен қолдану қажет. 

Сот төрелігінің басты қағидаларының бірі болып келетін судьяның тәуелсіздігі және оның 
тек заңға бағынуы қағидасын қараудың маңызы зор. 

Судьяның тәуелсіздігі қағидасының басты ерекшілігі – оның еліміздің ата заңы – 
Конституцияда белгіленуінде. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері көп жетістіктерге қолымыз жетті, 
билік тармағы болып табылатын сот билігі дербестікке ие болды. Жаңадан судьялар тәуелсіздігі 
заңда орын алып, оларды қамтамасыз ету шаралары, кепілдіктер қарастырылды. 

Қоғамдағы әділеттілікті қалыптастырушы лауазымды тұлға ретінде судья ерекше 
мәртебелерге ие болды. Сонымен қатар қабылданған заңдар мен нормативтік құқық актілерге 
байланысты тәуелсіз сот билігінің қалыптасуы мен дамуының өзектілігі өсуде. 

Әсіресе, сот билігін жүргізуші судьялардың дербестігін, олардың өз құзіреті шегінде үкім 
шығарғанда, шешім қабылдағанда және басқа да сот әрекеттерін жүзеге асырғанда тәуелсіз 
болуын қамтамасыз етудің маңыздылығы орасан зор болып келеді. 

Судьяның тәуелсіздігі қазіргі таңда үлкен талқылауға түсіп, көптеген ойлар мен пікірлердің 
туындауына негізделіп отыр. 

Судьяның тәуелсіздігін орнықтыру мақсатында 2000жылдың 25 желтоқсанда “Сот жүйесі 
және судьялардың мәртебесі” туралы Конституциялық Заң қабылданды. Бұл Заңда жалпы сот 
билігі, сот билігін жүзеге асырушы судьяның мәртебесі, тәуелсіздігі және қамтамасыз ету 
шаралары тағы басқа да ереже тәртіптері қарастырылған. 

Судьяның тәуелсіздігі заң жүзінде толық, айқын орын алғанмен де, жүзеге асырылуы 
деңгейі әлі де жеткіліксіз болғандықтан қазіргі таңда үлкен проблемалар туындап отыр. Бұл 
проблемаларды мейлінше шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің “Сот 
жүйесінің тәуелсіздігін күшейту жөніндегі шаралар” туралы 2000 жылдың 1 қыркүйегінде 
Жарлығы шықты. Бұл Жарлықтың басты мақсаты да сол судьялардың тәуелсіздігін нығайту 
мәселелері болды. 

Судья тәуелсіздігін тек заңда көздеп қана қоймай, оны шын мәнінде жүзеге асырудың 
маңызы орасан зор. Бірақ, өкінішке орай судья тәуелсіздігіне берілетін кепілдіктерін және 
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сақтандыру шаралары қарқынсыз дамып келеді. Судьяның тәуелсіздігін қамтамасыз ету 
қоғамның және мемлекеттің міндеті болып табылуға тиіс, оның тек қана Конституция мен 
Заңдарға бағыныштылығын мойындап, сот төрелігін іске асыру қызметінде тәуелсіз болуын 
Конституция, басқа да заңдар мен нормативтік құқықтық актілері қамтамасыз ету керек. 

Сот органдарының алдын ала сақтандырудағы рөлі: біріншіден, ең соңында ауыр 
материалдық және қаржылық шығынға әкелетін бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
ережелерін бұзуға байланысты барлық материалдар мен фактілерді сот тергеуі барысында жан 
жақты және объективті талдау жасауға тіреледі. 

Екіншіден, сот органдары айыптау және ақтау үкімдерін ғана емес, сонымен қатар жеке 
қаулылар да шығарады. Бұл қаулылар сол немесе басқа кәсіпорында, тұтастай алғанда сол 
немесе басқа ведомствода бухгалтерлік есепке алу мен есеп беру тәртібін бұзушылық жасауға 
себепші жағдайлар жүйесінің талдаулары болуы мүмкін. Осы арқылы сот өзінің анықтауларында 
кәсіпорынның  (ведомство) қаржы-шаруашылық қызметінде орын алған барлық жағдайларды 
талдау, оларды жою және алдын ала сақтандыру үшін тиісті шара қолдану қажеттігін көрсетуі 
мүмкін. Кәсіпорындар (ведомство сот органдарының жеке анықтаулары негізіндегі талаптарын 
орындауға және сот белгілеген мерзімде оның орындалуы туралы жауап беруге міндетті.  

Сонымен қатар сот органдары кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіндегі 
бухгалтерлік есепті жүргізу ережелерін бұзушылықты алдын ала сақтандыру мақсатында сотта 
қаралған осындай катергориядағы істердің материалдарына жалпылау жүргізуі және бұл жөнінде 
алдын ала сақтандыру шараларын жасап, жүзеге асыру үшін тиісті ведомствоға хабарлауы керек. 

Кейбір жағдайларда судья осы немесе басқа ведомство ұжымының алдына шығып, оның 
қызметінде сот қаралған қылмыстық іс материалдары бойынша осы ведомствоның қаржы-
шаруашылық қызметінде бухгалтерлік есепті жүргізу ережелерін бұзушылықты тудыратын 
көлеңкелі жағдайлардың орын алып отырғандығы туралы хабарлама немесе ақпарат айтуы 
мүмкін. 

Қылмыстық істер бойынша сот әділдігін жүзеге асыра отырып, сот қылмысты жасауға 
себеп болған және жағдай туғызған, осыған тікелей қатысты іс-әрекеттердің объективті және 
субъективті жақтарымен бірге жауапкершіліктің деңгейі мен жалпы сипаты жағынан ықпал 
ететін криминогендік факторларды зерттейді. Заңның тікелей көрсетуі бойынша (ҚР қылмыстық 
процессуалдық кодексі 117 бап, 3 бөлім) сот талдау үстінде қылмыс жасауға ықпал еткен 
себептер мен жағдайларды анықтауға болады.  

Сәйкесті түрде соттар мына жағдаяттарды анықтайды: сотталудан аталған қылмысты жасау 
ниеті туралы, қылмыстық ойдың қалыптасуын тікелей тудыратын қоғамға жат бағдардың пайда 
болуын (мүдделігі, мотиві, көзқарастары, әдеттері, қылмыстық субъективті детерминаттарын 
құрайтындардың барлығы); теріс ықпал көздерін жеңілдететін іс-әрекеттерді; құқыққа жат қарсы 
ниетті жүзеге асыруға ықпал ететіндерді (мысалы, құндылықтардың нашар қорғалуын),  
криминогендік сипаттың нақты өмірлік жағдаяттарын (мысалы, талапкерді арандату тәртібі). 
Бұларды сот ең алдымен әділ шешім тағайындау үшін ғана зерттейді. Сонымен қатар оның 
қызметінің бұл бағытының қылмысты арнайы – криминологиялық алдын ала сақтандыруда 
үлкен маңызы бар екендігі түсінікті. Сот талқылауы барысындағы қылмыс жасауға ықпал ететін 
себептер мен жағдайларды анықтау, бағалау және болдырмау жөніндегі нақты шараларды тергеу 
органдары, тергеушілер,  прокурор  және осы мәселеге байланысты тапсырма жөнелтілген 
ұйымдар мен мекемелер қабылдаулары мүмкін. Және сот қылмыстық істі қарай отырып, 
қылмыстық себептер мен жағдайларды зерттеумен өзінің алдын ала сақтандыру қызметін 
шектемейді.Сонымен қатар ол басқа да мамандандырылған және арнайы емес субъектілердің 
қылмысты алдын ала сақтандырудағы жұмысын бақылайды, оған заңдылық тұрғысынан  және 
толық болуына, мерзімді орындалуына, тиімділігіне баға береді.  

Сот тергеушінің тапсырмасы бойынша қылмыстың болу себептерін, жағдайларын жою 
жөнінде қандай шаралар қолданғанын анықтай білуі тиіс. Бұл құжаттарды ескермеу, елемеу 
фактілері оны өз мерзімінде немесе формальді түрде қарай байқалатын болса, онда сот тапсырма 
берілген ұйымдар, кәсіпорындар, мекемелер мекен-жайына дербес қаулылар қабылдап, немесе 
оны жоғарғы органдарға жібереді. Осы тәрізді сот тергеу органдарының, тергеушілердің қылмыс 
жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтаудағы және оны болдырмау жөнінде 
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шаралар қабылдауды олардың заңды міндеттерін орындамау (формальді сапасыз орындау) 
фактілеріне ерекше мән береді.  

Сондықтан қылмысты алдын ала сақтандыру сотқа дейінгі өндіріс барысында ғана емес, 
қылмыстық істі сотта қарау үсітнде де маңызды мәнге ие болады.  

Дербес қаулы шығару негізгі тәртібі Қазақстан Республикасының қылмыстық 
процессуалдық кодексінің 387 бабында қарастырылған. Соған қарамастан Заңдарда белгілі бір 
құқықтың ықпалы бар соттық құжат ретінде дербес қаулыға қатысты мәселелер жеткілікті түрде 
жасалмаған.  

Неге қылмыс жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлар белгіленген және оны жоюға 
бағытталған, сот құжатын заң шығарушы дербес деп атаған? Сот құрамының дербес көзқарасы 
баяндалған, көрсетілген, мазмұндалған. Дербес қаулыны сот қаулысы деп есептеуге бола ма ? 
Немесе бұл заңды түрде жинақталған және зерттелген дәлелдемелер негізінде жасалған соттың 
объективті қорытындысы ма ? Басқаша сөздермен айтқанда, дербес қаулыны, қылмыс жасауға 
ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі сәйкестік шаралар қабылдау үшін 
жіберілген. Әйтеуір бір фактілер мен жағдайларды тексеруге арналған негіз ретінде немесе 
ескерту ретінде ғана қарастыру қажет пе? Немесе дербес қаулы – жөнелтілген барлық лауазымды 
адамдар үшін қосымша тексеруді қажет етпейтін және орындауға міндетті соттың объективтік 
қорытындысы ма ?  

Қылмыстан сақтандыру - қоғамдық құндылықтарды, мемлекет пен адам арасындағы 
құқықтық қатынастардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құқықтық басқарудың ерекше түрі 
ғана емес, сондай-ақ қылмыстардың себептерін, оны жасауға әсер ететін жағдайларды жоюға 
мақсатты түрде бағытталған  әлеуметтік әсер ететін шаралар жүйесі. Қылмыстан сақтандырудың 
басты міндеті ретіндегі әлеуметтік сақтандыру қызметі қылмыстық саясаттың доктриналды 
жақтарын, құқықтық жүйенің сипатын бейнелейтін, құқық пен заңнамадан тұратын теориялық 
базаның міндетін айқындайтын қызмет түрі болып табылады.  

Қылмыстан сақтандыру қоғам мүшесінің жеке стратегиясы мен  тактикасын, даму бағытын 
дұрыс жолға салады. Қылмыс - әлеуметтік қарама-қайшылықты туындату формасы және 
қылмыстық сақтандырудың объектісі ретінде ғана емес, сондай-ақ қылмыстық сақтандырудың 
ішкі қарама-қайшылығы да. Қылмыстан сақтандыру өз қызметінің сипатына қарай  әлеуметтік 
теріс мақсаттағы жүйелерге кері, қарама-қайшы әсер көрсетеді.  

Қылмыстан сақтандырудың телориялық және іс-тәжірибелік жақтарын құрайтын 
идеалистік және материалистік элементтерінің бірлігі мен қарама-қайшылығы тұрақты емес. 
Оны тұрақтандыру үшін –  қоғамды құқықтық тұрғыдан дамыту мен қылмыстан сақтандырудың  
субъектілерінің заңмен көрсетілген жалпы әлеуметтік және арнайы қылмыстан сақтандыру 
шаралары  жүзеге асыру мен себептерін жоюға бағытталған  қызметіне ұдайы мемлекеттік және 
қоғамдық қолдау қажет. 

Қылмыстан сақтандыру шараларының түрге және жүйеге бөлінуінің негізінде  қоғамдық 
ахуалдың жайы, сақтандыру шараларын қолданатын субъектілердің  құқықтық мәртебесі жатыр. 
Қылмыстан сақтандыру шараларын бөлу мен жүйелеу дегеніміз - бұл шараларды мазмұны, 
субъектісі, әсер ету ауқымы мен қолдану тәртібі бойынша топтастыру.  Бұл, белгілі-бір қоғамдық 
жағдайдың дұрыс, құқықтық реттелуі және қоғамдағы тұлғаның рөлін, мәртебесін анықтауға 
негіз болады. Қылмыстан сақтандыру шараларын жүейлеу үшін ең бастысы мына жағдайларды 
анықтауымыз керек:  

- қылмыстық әрекеттің сипаты мен қоғамға қауіптілік дәрежесін; 
- қылмыстан сақтандыру шараларын қолдану деңгейін; 
- қылмыстан сақтандырудың әсер ету ауқымын; 
- сақтандыру сипатындағы әсер етудің объектісін;  
- қылмыстан сақтандыру қызметін жүзеге асыратын субъектілердің құқықтық мәртебесін;  
- қылмыстан сақтандыру шараларының жүзеге асу уақытын; 
Құқық салалары бірігіп құқық жүйесін қалыптастырғандықтан қылмыстан сақтандыру 

шараларын құқық қағидаларынсыз жүзеге асыру мүмкін емес. Бұл жерде жоғарыда аталған 
әлеуметтік қатынастармен қатар, қылмыстылықтың жағдайы мен себептері, осы құбылыстарды 
тануға арналған қызметтің түрі «қағидалардың» мазмұнын ашуға да сеп болады. 
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Қылмыстылықтың себептері мен жағдайлары ұзаққа созылған мүдделер қақтығысының жемісі 
ретінде адам өмірінің, құқықтық реформаның белгілі бір қағидаларының бұзылуына, адам 
өмірінің қолайлы және қолайсыз жағдайынан туындаған әлеуметтік фактордың өрістеуіне негіз 
болып отыр. Сондықтан қылмыстан сақтандырудың өзіндік қағидаларын зерттеу ең алдымен  
бүгінгі жасалған қылмыстың себептері мен жайына тіреліп қалмай, оның әлеуметтік тамырына 
яғни, негізгі туындау себептеріне көңіл аударудан басталуы қажет.  Қағидалардың қызмет 
мәнінде және атқарылу үдерісінде толық қамтылуы бұл нәтиженің негізі болмақ. Кез-келген 
қызметтің өзегі өз бастауын кәсіби қалыптасудан, адамзат өмірінде жалпы қалыптасқан 
ережелерден бастау алады. Қылмыстан сақтандыру – бұл ең алдымен әлеуметті құқықтық 
қағидалар негізінде басқару үдерісі.  Ал басқару үдерісіндегі қағидаларды қолданудың ең басты 
шарты – барлық әрекеттің заңдылық қағидасынан басталуында. Құқықтық қағидалар -  идеялар 
мен көзқарастардың, адамдық құндылықтардың жиынтығының  негізінен құралатын, құқықтық 
әрекетке өзек болатын әлеуметтік құндылықтар 

Бүгінгі күні дербес қаулыны шығару тәртібі, оның орындалуы, сол тәрізді қылмыс жасауға 
ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға және оларды болдырмау үшін шара 
қолдануға байланысты мәселелер қазіргі күнде пайдаланып отырған қылмыстық процессуалдық 
заңдарда реттелмеген. 

Тәжірибе көрсетеп отырғандай, көп жағдайларда қылмыс жасауға азаматтық, еңбек және 
әкімшілік құқық нормаларын бұзу болып отыр. Қылмыстық істі қарау кезінде қылмысқа 
итермелейтін себептер мен жағдайларды білу, кейде айыптау формуласына тікелей қатысы жоқ, 
азаматтардың құқықтық қарым-қатынасын анықтауды, ведомстволық нұсқаулар мен 
нормативтік актілерімен танысуды талап етеді. Осының барлығын сот талқылауы процесі 
үстінде орындау мүмкін емес.  Осыған байланысты, біздің ойымызша, сотқа дербес қаулы тек 
қана кеңесу бөлмесінде ғана емес, үкім шығарғаннан кейін де кассациялық мерзім ішінде 
шығаруға құқық беруге рұқсат етудің үлкен маңызы болар еді.     
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The status of the court and justice in the Republic of Kazakhstan this article provides for the 
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Мақалада қылмыстық құқық бұзушылықты жасаушылардың кінәсін мойындау келісімдері 

мәселелері қарастырылған. Өз кінәсін мойындау келісімдерінің түсінігі қарастырылған. Өз 
кінәсін мойындау келісімі болашақта ғылыми зерттеулерді қажет етуі жайлы қортынды 
келтіріледі. 
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Түйін сөздер: қылмыстық сот өндірісі, кінәсін мойындау келісім шарты, қылмыстық 
сотқа дейінгі тергеуді жүзеге асыратын органдар. 

 
04.07.2014 жылғы ҚР ҚІЖК  63 тарауында қылмыстық істер бойынша күдікті мен 

айыпталушы немесе сотталушының жасаған қылмысы бойынша  кінәні мойындау кезінде 
жасалынатын процестік келісімнің ерекше тәртібі қаралған.  

Аталмыш институттың енуі Қазақстан Республикасындағы қылмыстық юстицияның 
ауқымды реформация процесіне байланысты. Заң шығарушы органның басты мақсаты сотқа 
дейінгі тергеу әрекеттері, сонымен қатар басты сот талқылау процесін жеңілдетуді және 
тездетуді дамыту.  

Қазіргі кездегі өзекті мәселелердің бірі «процестік келісім» 2015 жылы күшіне енетін ҚР 
ҚІЖК  жобасында көрініс тапты. 

ҚР ҚІЖК  7-б. 37-т. Бойынша процестік келісім- қылмыстық процестің кез келген 
сатысында прокурор мен күдікті, айыпталушы немесе сотталушы немесе сотталған адам 
арасында ҚР ҚІЖК көзделген тәртіппен және негіздер бойынша жасалатын келісім. 

Алайда біздің ойымызша, кодекс жобасында процестік келісімге нақты түсінік 
келтірілмеген. Мұндай тәжірибе басқа мемлекеттің қылмыстық іс жүргізу жүйесінен алынғаны 
анық, нақтырақ АҚШ. Бұл мәселе бойынша процестік келісімге түсінігін шет ел мемлекеттердің 
қылмыстық іс жүргізу өндірісін негізге ала отырып толық ашу керек. Мысалы, заң шығарушы 
орган процестік келісім жасасу кезіндегі маңызды субъектілерді көрсетпеген: жәбірленуші. Заң 
фактілік түрде прокурордың қарауымен айыпталушы мен жәбірленуші арасындағы процестік 
келісім жасауды қарастырады. Жәбірленуші айыпталушы мен прокурордың келісім жасасуына 
қарсылық білдіруге құқылы, егер де жәбірленушінің келісуіне қарамастан келтірілген зиян 
бойынша айыптаудың кейбір бөлігін алыптастаған жағдайда. 

Аталмыш кемшілікті ескеру керек, қылмыстық істе міндетті түрде екі жақ қатысады, яғни 
айыпталушы және жәбірленуші, айыптау және қорғау. 

Мынадай түзетулерді ұсына отырып, аталмыш кемшіліктерді жою керек: процестік келісім- 
бұл заңда көзделген жазбаша нысанда прокурор мен күдікті, айыпталушы мен сотталушы 
қылмыстық процестің кез келген сатысында немесе айып тағылған ретте және негізінде ҚР 
ҚІЖК көзделген жәбірленушінің пікірі міндетті түрде ескерілуімен  жасалынатын келісім. 
(Бұдан әрі қарай жәбірленушінің процестік келісім жасасу кезіндегі құқықтары түсіндіріледі. 
Мысал: Азаматтық талап.) 

ҚР ҚІЖК  жаңа жобасы 63 тарауда «процестік келісім, оны жасасудың ерекше тәртібі» 
келісім жасасудың  маңызды шарттарын орындай отырып жүйелілігін анықтайды. процестік 
келісім жасасу кезінде айыпталушыға келтірілген зиянның мөлшерінде сотпен тағайындалған 
жаза көрсетілуі тиіс. Процестік келісім жасалғаннан кейін тергеу әрекеттері мен басты сот 
талқылауы аяқталады. Айыпталушы онша ауыр емес, ауырлығы орташа не ауыр қылмыс жасаса 
процестік келісім жасалады қылмыстық процестің сотқа дейінгі тергеу әрекеттерінің және басты 
сот талқылауының кез келген сатысында,сот шешім шығаруға кеңесу бөлмесіне кетуге кетпей 
тұрып, процестік келісім жасалынады, прокурормен процестік келісім жасасу жазаны 
жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Қылмыстық іс жүргізуде келісімнің екі формасы бар: кінәсін мойындау және 
ынтымақтастық. Алғашқысы жәбірленушіге келтірілген залалдың орнын толтыруды тездетеді, 
бұл аса ауыр қылмыстарға қолданылмайды. Екіншісі қылмыстық топ жасаған қылмыстарды, өзге 
де адамдар жасаған ауыр қылмыстарды, сондай-ақ экстремистік және террористік қылмыстарды 
ашуға бағытталады.(ҚІЖК жаңа жобасы 13 бөлім, 63-64 тарау ) 

Қазақстанның заң шығарушы органының пайымдауынша,кінәсін мойындау келісімі -  заңда 
көзделген тәртіппен жазбаша нысанда айыпталушы мен оның қорғаушысының айыптаушымен, 
айыпталушының (сотталушының) кінәсін мойындауы негізінде онша ауыр емес қылмыс 
бойынша  жәбірленуші істің  толық ашылуынан, сондай-ақ аса ауыр қылмыс бойынша тағылған 
айыпты қолдаудан бас тарту. 

Процестік келісімнің классикалық түрін айыптау мен қорғау арасындағы шарт жасасу 
(жазбаша және ауызша) деп анықтауға болады. Прокурордың жазаны жеңілдету және тағылған 
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айыптау бөліктерін өзгерту, сирек жағдайда екеуін де бірге, айыпталушы кінәсін мойындаған 
жағдайда, сот отырысын өткізбей, куәлардың айғақтары көрсетілмей және айыпталушының 
кінәсінсіз айыптаушымен процестік келісімге келеді.  

Бұл өз кезегінде сот әділдігіне сәйкес келмейді. Прокуратура мен қорғау арасында мұндай 
келісімге келгеннен кейін, келісімнің  еріктілігі мен айыпталушының мұндай келісімнің  заңды 
салдарын түсінгеніне көз жеткізуі үшін процестік келісім  соттың бекітуіне жатады. Мән 
берерлік жайт, келісім автоматты түрде бекітілмейді, бас тартылуы да мүмкін, мұндай жағдайда 
сот айыпталушыға келісімнен бөлек басқа жаза тағайындауға құқылы, бірақ мұндай жағдай 
сирек кездеседі, әдетте сот ондай келісімдерді бекітеді. 

Берілген Институтты ҚР Заңнамасына енгізудің тиімді және тиімсіз жақтарын 
қарастырайық 

Кінәні мойындау туралы келісімге келудің артықшылықтары. 
1. Келісімнің басты артықшылықтарының бірі:  қылмыстық қудалау органдарын 

дәлелдемелерді толық және жеткілікті түрде іздеуден босату. (әсіресе істі ашуға алғышарты жоқ 
істер бойынша) 

2. Сонымен қатар басқа да сот органдарының  жұмысының жеңілдеуі, яғни сот 
аппаратындағы істер көлемінің азаюы, сондай-ақ қылмыстық істерді шешуге кететін қаражаттың 
үнемделуі мен кейбір жағдайларда тараптардың өшпенділігінің азаюы(1). 

3. Кінәсін мойындау келісімі тергеу әрекеттері мен сот шығындарын қысқартудың ең 
үнемді жолы болып табылады. Мысалы, АҚШ-та бір қылмыстық істі осы институт арқылы 
қысқарту барысында 10000 ақш долларына дейін үнемдейді(2). 

Негізінде заңнамаға енгізілген әр жаңалықтың жақсы нәтижесін көру үшін уақыт керек. 
Алайда, келісім институты 2015 жылға енгізілуден өтпей жатып оның көптеген олқылықтарын  
көруге болады.  Оның бірі айыпталушының кінәні мойнына алу келісімін жасасуда іс жүзінде 
кінәлі болмай кінәні өз мойнына алуы(3). Мысалы, ата-анасы, басқа да туыстары өз жақындарын, 
баласын қорғап қалу үшін сондай әрекетке баруы мүмкін. Осылайша жалған мойындау  кінәсіз 
адамның жаза тартып, ал шын мәнінде кінәлі адамның жазадан сытылып кетуіне жол ашады. 

Саяси тұрғыдан қарастырар болсақ, қылмыстық іс жүргізуге келісімді енгізу әділет 
органдарының кінәні дәлелдеу немесе кінәсіздікті дәлелдеуге, істердің көптігіне төтеп беруге 
қабілетсіздіктерін көрсету арқылы әділет органдарының беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. 
Мойындау туралы келісімге келу арқылы қысқартылған әр іс сайын әділет органдарына деген 
күдік арта береді. Осылайша азаматтарда  жасаған қылмыс үшін жазаланбай қалудың  белгілі 
бағасы бар деген түсінік қалыптасады. Мысалыға, жаңа ҚІЖК бойынша келісімге келудің 
алғышарты – жәбірленушінің келісімі болды делік, яғни жәбірленушінің келіспеу салдарынан 
келісім жасасуға болмайды. Осыдан жазаны мүмкіндігінше жеңілдету немесе мүлдем қашып 
құтылу үшін айыпталушы жәбірленушіге құн төлеуі керек, ал бұл өз кезегінде қылмыстық істі 
тергеу және шешумен айналысатын құзіретті органдардарының жұмысын саудаға айналдырып 
жіберуі мүмкін. Бұл құқық 616(2)-бабына сәйкес: процестік келісімге прокурор, күдікті, 
айыпталушы, оның қорғаушысы қол қояды, Процестік келісімге қол қойылғанға дейін күдіктінің, 
айыпталушының өз қорғаушысымен бірге оның ережелерін оңаша және құпия талқылауға 
құқығы бар.  

Бірақ мұнымен саудаласу аяқталмайды, әрі қарай тараптардың өзара келісушілігіне қол 
жеткізу керек. Қорғаушылар, прокурорлар келісімге келуге, «баға жөнінде келісуге», осылай істі 
негізсіз қысқартуға әкелуге мүмкіндіктері бар. Қорғаушы әділ сот пен айыпталушының 
арасындағы делдалға айналады. Азаматтар  қылмыс жасау және  мүмкіндігінше жеңіл жазаны 
сатып алу мүмкіндігін түйсінетін  болады. Қылмыс үшін санкцияны азайтуға байланысты сату-
сатып алу мүмкіндігі қылмыс жасауға итермелеп, сенімділік ұялататын болады.  

Сондай-ақ, келісімге келу нәтижесінде, қылмыстың барлық заңи маңызды жағдайлары 
назарға алынбауы мүмкін(4). Кінәсіздік презумция қағидасын ескере отырып келісім жүргізіледі. 
Яғни, айып тағылған әрекеті үшін тұлғаны тек оның кінәсі дәлелденген жағдайда кінәлі деп тану. 
Алайда, айыпталушы сот шешімі шықпай тұрып өз кінәсін мойындап, келісімге қол қояды. 
Процестік келісімге келген жағдайда сот сот талқылауын қысқа мерзімде аяқтауға мүмкіндік 
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алады. А. Вышинскийдің айтуынша: «айыпталушының кінәсін мойындауы- дәлелдеменің 
патшасы». Мұндай жағдай қылмыстық процестің призумциялық қағидасына қайшы. 

Кінәні мойындау туралы процестік келісімнің негізгі кемшіліктерінің бірі- келісімге қол 
жеткізу үшін басқа күдіктілерді көндіру.  

Жыл сайынғы аталмыш институттың енгізілуі процестік өндірістің созылу проблемасының 
шешілуіне ықпал етуде. Бірақ, бұл институт жемқорлық коэфиценті аз мемлекеттерде енгізіледі. 
Қазақстандағы жемқорлыққа байланысты қылмыстарды ескермеу мүмкін емес. Біздің 
мемлекетіміздің  мұндай жағдайға жылдам өтуі еліміздің құқықтық мәдениетіне сай келмейді. 
Басқа мемлекет тәжірбиесінде оң нәтиже бергенмен прокурордың мемлекет атынан келісімге 
келуі  біздің еліміздің түсінігіне жат(5).  

Прокурормен келісімге келудің құқықтық салдары. 
Айталық, прокурор мен айыпталушы кінәні мойындау туралы процестік келісімге келді. 

Бірақ прокурордың жазаның максималды мерзімін анықтауға құзіреті жоқ. ҚР 
Конститутциясының 77 бабына сәйкес: « Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз және 
Конституция мен заңға ғана бағынады.Сот төрелігін іске асыру жөніндегі соттың қызметіне 
қандай да болсын араласуға жол берілмейді, және ол заң бойынша жауапкершілікке әкеп соғады. 
Нақты істер бойынша судьялар есеп бермейді.»  Осы нормаға сәйкес айыпталушы басты сот 
талқылауына дейін қандай жаза алатынын анық біле алмайды. 

Бұдан келіп прокурор жазаның жеңілдеуіне байланысты тек субъективті пікірге ғана 
құқылы екенін білуге болады(6). Сот мұндай жағдайда, сәйкесінше формалды мойындауға 
қанағаттана отырып құқықбұзушылықты терең зерттемейді . Айыптаушы мен айыпталушының  
соңғысының кінәні мойнына ала отырып келісімге келуі  Батыста кеңінен қолданылатын өзінше 
бір ымыра. Бұл концепцияның  мәні сот өндірісін жеделдету және  арзандату болып табылады. 
Дәлелдемелді жан-жақты зерттеу жүргізілмейді. Бұл институтты Қазақстанға енгізу өз кезегінде 
бір ауыздан тиімді немесе тиімсіз болып табылмайды.  Сондықтан келтірілген барлық 
күмәндерге қарамастан басқа елдердің өндірісіне сәтті  енген бөтен заңдарды өз елімізге енгізу 
бізге тиімді ме? Шетел тәжірибесін алу 2015 жылдың үлкен күмәні болып отырғаны анық. 
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Резюме 
Статья посвящена исследованию сущности правовой природы процессуальной формы 

реализации сделок о признании вины в совершении уголовного правонарушения. Рассмотрено 
понятие сделки о признании вины. Сделан вывод о том, что институт сделки о признании вины 
нуждается в дальнейшем научном исследовании. 

 
Summary  

The article is devoted to study the essence of the legal nature of the procedural form of execution 
of the confession of guilt in committing a criminal offence. The article discusses the concept of 
transaction plea. The conclusion is that the Institute deals plea needs further research. 
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АБАЙСЫЗДА ЖАСАЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ 
НЕМҚҰРАЙДЫЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 
Жунусова А.,  

магистрант 

 
Ғылыми мақала қылмыстық немқұрайдылықтың белгілері сипаттайды және оған 

әрекеттік және әрекетсіздік жағынан қандай көріністерінің жалпы теориялық болжамын 
ашады. Немқұрайдылықтың писхикалық сипаты өте маңызды рөл атқаратын болғандықтан, 
сана мен сезіну мәселесіде қаралды. Немқұрайлылықтың зияткерлік элементінің оңтайлы 
белгісіне кінәлі тұлға қоғамдық қауіпті салдардың болуын алдын ала болжауға міндетті және 
болжау керектігі айтылды. 

Түйінді сөздер: Қылмыс, субъект, немқұрайдылық, кінә, тұлға. 
 
Қылмыстық немқұрайдылықтың белгілері келесідей көрініс табады: біріншіден, өзінің 

әрекеті мен әрекетсіздігі салдарынан қоғамға қауіпті зардаптардың келуін алдын ала болжап 
білуге мүмкіндігі болмауын айтамыз; екіншіден, зардап салдарды болжап білу міндеттілігін; 
үшіншіден, тұлғаның болжап білу үшінде мүмкіндігі болуы. 

Немқұрайдылық төмендегідей белгілермен сипатталады: а) тұлғаның әрекеті немесе 
әрекетсіздігінің қоғамға қауіпті салдарының болу мүмкіндігін болжамау; б) тұлғаның осы салдар 
мүмкіндігін болжау міндеті; в) тұлғаның оны болжау мүмкіндігі. 

Кінәнің жалпы түсінігін анықтауда төмендегі мәселе анықталды. Кінә – өнегелілік және 
құқық  тұрғысынан қаралаушы және кінә тудырушы ретінде бағаланатын қоғамдық қауіпті 
әрекетке тұлғаның психикалық қатынасы. Осыған байланысты, кінә туындалған сәтте 
қылмыстық немқұрайдылық түсінігін негіздеу үшін оның бойындағы қолдауға ие болмайтын 
моральдік-құқықтық бағалауға лайықты қоғамдық қауіпті әрекетке психикалық қатынастың 
болуын сілтеу қажет. Кінәлі адамның немқұрайдылық барысында өзінің әрекетіне психикалық 
қатынастың сипаттамасы әртүрлі болады: 

 Субъект нақты бір қауіптің алдын алу ережесін бұзғанын, бірақ қоғамдық қауіпті 
салдардың туындау мүмкіндігін алдын ала болжай алмауы мүмкін. Немқұрайдылықтың осындай 
түрі болуы мүмкін. Немқұрайдылықтың осы түрі материалық құрам да ғана мүмкін болады; 

 Субъект саналы ерікті сипатқа ие әрекетті жасай отырып ол өзінің әрекетімен нақты бір 
қауіптің  алдын алу ережесін бұзғанын саналы түрде түсінбеуі мүмкін; 

 Саналы ерікті бақылаудың болмауын тудыратын жағдайға жол бермеуге қабілетті және 
міндетті болғанда немесе осындай кезде заңмен қорғалатын мүдденің бұзылуын болдырмайтын 
шара қолданған  жағдайда  субъекті әрекетінің өзі саналы ерікті бақылаудан алшақ қалуы 
мүмкін. 

Осындай жағдайдың кез-келгенінде субъект түсінбейді, бірақ өз әрекетінің қоғамға қауіпті 
сипатын саналы түрде түсінуі шарт. Алғашқы екі жағдайда осындай міндет пен саналы түрде 
түсіну мүмкіндігі әрекет жасалған уақытта болады, ал үшінші жағдайда субъектіні саналы ерікті 
бақылаудан алшақтатқан қалыптың туындауына алғышарт болған кезеңде субъекті бойында 
болған. Қоғамдық қауіпке осындай қатынас немқұрайдылықты санадан тыс деректі құрамнан 
шектетеді  [1, 104 б.]. 

Қылмыстық немқұрайдылықтың зияткерлік мазмұны теріс және оң белгілермен 
сипатталады.   

Немқұрайдылықтың теріс белгісі – тұлғаның қоғамға қауіпті салдардың туындау 
мүмкіндігін алдын ала болжамау, оған біріншіден, жасалған әрекет немесе әрекетсіздіктің 
қоғамдық қауіпке сананың болмауы, екіншіден, қылмыстық салдарды болжаудың болмауы 
жатады. 

Заңға сәйкес немқұрайдылықпен әрекет еткен тұлға өзінің әрекеті немесе әрекетсіздігінің 
қоғамға қауіпті салдарын болжай алмайды. Немқұрайдылық –  тұлғаның қашқақтауға, оны 
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болдырмау мүмкіндігі түрінде де салдарды алдын ала болжай алмайтын кінәнің жалғыз түрі. Бұл 
жерде қылмыс субъектісі мен қылмыстық салдардан зардап шегуші арасындағы оңтайлы 
психологиялық байланыс мүлдем болмайды. 

Немқұрайдылықтың зияткерлік элементінің оңтайлы белгісіне кінәлі тұлға қоғамдық 
қауіпті салдардың болуын алдын ала болжауға міндетті және болжау керектігі жатады. 

Немқұрайдылықтың пәндік мазмұны біріншіден, субъекті түсінген және салдарды болжау 
мүмкіндігін беретін сана жағдайымен, екіншіден, субъект салдардың болуын алдын ала болжауға 
міндетті және болжау керектігі қылмыс құрамында сәйкес белгісі бар жағдаймен анықталады. 
Осындай екі жағдайдың екі тобы өзара байланысты: біріншіні түйсіну екіншіні түйсінуге 
мүмкіндік береді, олар қосарласқанда ғана немқұрайдылықтың пәндік мазмұнын құрайды.   

Немқұрайдылықтың ерікті мазмұны дегеніміз: 
 қоғамдық маңызды әрекет тәсілін таңдау туралы ерікті шешім; 
 кінәлі жасаған әрекет немесе әрекетсіздіктің ерікті сипаты; 
 қоғамға қауіпті салдарды болдырмауға бағытталған мінез-құлықтың ерікті актілерінің 

болмауы. 
Немқұрайдылықтың ерікті мазмұнының барлық компоненті оның зияткерлік элементінің 

жағымсыз сипаты кінәлі тұлға қоғамдық қауіп салдарының туындау мүмкіндігін болжай 
алмауымен ұштасады. 

Субъекті еркі туындайтын қоғамдық қауіпті салдарымен (олар оның өнімі болмайды) 
тікелей байланыспайды, ал қылмыстық немқұрайдылық оның зияткерлік элементі көмегімен 
бекітіледі. Ол қоғамдық қауіпті салдарды алдын ала болжамаумен сипатталатын кінәнің жалғыз 
түрі, тек осындай алдын ала болжау болмаған жағдайда ғана қылмыстық немқұрайдылық 
формасында кінәнің болуы туралы мәселе туындайды. Байқаусыздықтың осы түрі субъект өз 
әрекетінен қоғамға қауіпті салдардың туындауы болжауға міндетті және болжай алуымен 
анықталады. Міндеттілік объективтілік белгіге, ал алдын ала болжау мүмкіндігі 
немқұрайдылықтың субъективті белгісін білдіреді [2, 90 б.]. 

Қылмыстық немқұрайдылық барысында қоғамға қауіпті салдарға психикалық қатынас 
орнату тұлғаның бойында осындай салдардың туындауын алдын ала болжаудың болмауының 
арқасында танымал қиындыққа ұшыратады. Қылмыстық немқұрайдылық осындай ерекшелігімен 
қасақана жасалған қылмыстан, сонымен қатар байқаусыздықтың басқа түрі – қылмыстық 
сенімділіктен ерекшеленеді. Керісінше, осы белгі қылмыстық немқұрайдылық және зардап 
келтіруге кінәсіздік үшін де ортақ болып табылады. Осыған байланысты қылмыстық 
немқұрайдылық кезінде кінә қою ерекше маңызды мәнге ие: ол қылмыстық немқұрайдылық пен 
жағдай арасында өтетін шекараны ғана анықтап қоймай, сонымен қатар кінәлі әрекетті кінәсіз 
әрекеттен шектетуі қажет   [3, 64 б.]. 

Қоғамға қауіпті салдардың туындау мүмкіндігін алдын ала болжамау немқұрайдылықты 
кездейсоқ, кінәсіз түрде  зардап келтірумен жақындатады, әдебиеттерде осы жағдай қоғамдық 
қауіпті салдарға психикалық қатынастың өзіндік түрі ретінде қарастырылады. Немқұрайдылыққа 
қарағанда «жағдай» немқұрайдылықты кінә түрі ретінде анықтайтын объективті немесе 
субъективті белгілердің болмауымен сипатталады.  Әдебиеттерде, сонымен қатар сот 
практикасында кінәсіз зардап келтіру ретінде «жағдай» әдетте қоғамға қауіпті салдарды алдын 
ала болжау және алдын алу мүмкіндігінің жоқтығымен негізделеді. Сонымен қатар, ҚР 
Қылмыстық заңнамасының 2 бөлімі, 21 бабы «егер тұлға өзінің әрекет немесе әрекетсіздігі 
салдарынан зардаптың туындауын болжай алмаған немесе болжауға міндетті болмаған 
жағдайда» қылмыстық құрамы бар екенін қарастырады.  

Қоғамға қауіпті кездейсоқ зардап салдары немқұрайдылықтың объективті белгісінің, яғни 
зиянды салдарды алдын ала болжау міндетінің  болмауымен ұштасады.  Осындай «жағдайға» 
мысалға мынаны жатқызуға болады, темекі шегіп, жанып тұрған шырпы бензиннен қалған 
бөшкеге түсіп, бензин буының жарылысына соқтыратын тұлғаға қатысты қылмыстық істі 
жатқызуға болады.  Жарылыс кезінде бөшкенің түбі өтіп бара жатқан жүргіншіні өлімге 
соқтыратын жарақатын тудырған жағдайда, сот жүргіншінің өлімі кездейсоқ бақытсыз жағдай 
нәтижесінде туындаған дегени қорытынды жасайды, өйткені, туындаған салдарды болжау және 
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ескерту тұлғаның міндетіне енбейді, осыған байланысты ол ауыр зардапты кінәсіз түрде 
тудырды.   

Қоғамға қауіпті салдарды кінәсіз түрде жасау немқұрайдылықтың объективті және 
субективті белгісінің бір уақытта болмауымен ұштасуы мүмкін. Сонымен, Жоғары Сот Пленумы 
малға шөп дайындап жүріп өзімен бірге келіп, жағалаудан суға құлап, батып кеткен балаға 
қарамай абайсызда адам өлтіргені үшін соттау негізсіз деп тапты. Бала суға құлағанда, оны 
құтқару үшін өзенге сүңгіп, бірақ сәтсіз болуы мүмкін.  Осындай жағдайда ол қандай да бір 
адамның өмірінің қиылуы мүмкіндігін алдын ала болжауға және болжай алуға міндетті емес.   

Қарастырылып отырған «жағдай» түрлерінде «кінәлі сәт» болмайды, яғни қылмыстық-
құқықтық шектеуге негіз жоқ, сондықтан да қылмыстық жауапкершілікке де негіз жоқ.   
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Резюме  
При определении общего понятия вины было установлено, что вина – это психическое 

отношение лица к общественно опасному деянию, оцениваемое нравственностью и правом как 
порицаемое и осуждаемое. Следовательно, для того чтобы обосновать в понятии преступной 
небрежности момент вины, необходимо указать на наличие в ней психического отношения к 
общественно опасному деянию, которое заслуживает неодобрительной морально-правовой 
оценки. 

 
Summary  

When determining the general concept of fault it was established that the fault is the mental 
relation of the person to socially dangerous act estimated by moral and the right as blamed and 
condemned. Therefore, to prove the fault moment in concept of criminal negligence, it is necessary to 
point to existence in it of the mental relation to socially dangerous act which deserves a disapproving 
moral and legal assessment. 

 
 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ЖАҢА КЕЗЕҢДЕ: ДАМУЫ, ҚИЫНДЫҚТАРЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ 
 

Саметова Ф.Т.,  
филол.ғ.к., Қайнар академиясы, тілдер және  

туризм кафедрасының профессоры 
 
Мақалада қазіргі таңдағы қазақ тілінің дамуы, қиындықтар мен тілдің келешегі туралы 

сөз қозғалады.  
Түйін сөздер: қазақ тілі, даму, қиындықтар, келешегі, қостілділік.  
 
Кеңес республикаларының «тәуелсіздік шеруі» атанған ХХ ғасырдың соңғы онжылдығы 

мен әлемнің геосаяси картасында қарқынды өзгерістермен сипатталған үшінші мыңжылдықтың 
басы саяси, экономикалық, мәдени-әлеуметтік салаға түрлі өзгерістер әкелумен қатар қоғамның 
да, жеке адамдардың да құндылықтары мен аксиологиялық ұстанымдарын қайта қарауға түрткі 
болды.  

Көпұлтты Қазақстан қауымдастығында кеңестік дәуірден кейінгі тарихи дамуға елеулі 
ықпал еткен, түбегейлі өзгеріс ретінде қазақ тілінің заңды түрде мемлекеттік тіл мәртебесіне ие 
болуын атауға болады.  
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Бұл қазақ тілінің дамуына қалай ықпал етті? Шын мәнінде соңғы 24 жылда қандай өзгеріс 
болды? Қазақ тілінің дамуы мен қызмет етуіне бағытталған мемлекеттің ұзақ мерзімді 
бағдарламасын жүзеге асыруға не кедергі болып отыр? Болашағы қандай? Ортақ бір тілді тұтыну 
қарым-қатынасты жеңілдетіп, тездететін, сол себепті тілдік өзгешеліктерге шектеу қойылатын 
ғаламдастыру заманында қазақ тілі ағылшын, орыс тілдері сияқты әлемдік тілдермен бәсекелесе 
ала ма?  

 «Қостілділік заманында» тығырыққа тіреліп, «отбасы, ошақ қасы» тілі ретіндегі 
қолданылып келген қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуының арқасында қолданыс 
аясы кеңігені белгілі. Ең алдымен, білім беру, іс қағаздарын жүргізу, бұқаралық ақпарат 
құралдары қазақ тілінде жүргізіле бастады. Әсіресе соңғы 20 жылда қазақ тілі басымдық алып 
келеді. Қазақ тіліне мемлекеттік тіл мәртебесі берілуіне байланысты дәрежесі көтеріліп, қызмет 
аясы кеңіп келеді.    

Алғашқы елеулі өзгерістер білім беру саласында көзге түсті. Ұлттық білім беру жүйесінің 
маңызды көрсеткіштерінің бірі – оқыту ана тілінде ұйымдастырылды. Статистикалық деректерге 
жүгінсек, қазақ тілінде оқытып, тәрбиелейтін білім ошақтарының (мектепке дейінгі балалар 
мекемесі, жалпы білім беретін мектептер, колледждер мен жоғары оқу орындары) саны артып 
келеді, сондай-ақ ол оқу орындарына келушілер саны да күннен күнге көбеюде. 1991 жылы қазақ 
мектеріндегі оқушылар саны  30% құраса, 1999/2000 оқу жылында – республикадағы 3,5 
миллион оқушының 1,6 миллионы қазақ тілінде (50,6 %), 1,5 миллионы – орыс тілінде (45 %), 80 
мыңы – өзбек тілінде (2,3 %), 23 мыңы – ұйғыр тілінде (0,6 %), 2,5 мыңы – тәжік тілінде (0,07 %) 
мыңнан астамы – басқа тілдерде білім алды. 10 жылдан кейін, яғни 2009 жылы мемлекет 
тарапынан қаржыландырылатын 2,546 миллион оқушының 1,543 миллионы қазақ тілінде (60,6 
%), 0,904 миллионы (35,5 %) өзбек тілінде, 0,079 миллионы (3,1 %) өзбек тілінде  оқыды [4, 19-
б.], ал 2012 жылы қазақ мектептеріндегі оқушылар саны 64% құрады [1].  

Тәуелсіздіктің алғашқы онжылдықтарында жалпы білім беретін орта мектептердегі 
оқушылардың басым көпшілігі қазақ тіліне ауысты, яғни қазақ тілінде дәріс беретін мектептер 
20%-ға артса, екінші онжылдықта 10%-ға өсті. Бұл – демографиялық дамудың (еліміздегі түркі 
халықтары негізінен жастар болғандықтан, саны артып келеді) нәтижесі емес, орыс 
мектептеріндегі оқушылардың қазақ тілді мектептерге ауысу нәтижесінде қалыптасқан үрдіс.  

Жоғары білім саласында да осындай үдеріс байқалады, айырмашылық – сандық 
көрсеткіштерде ғана. Бұл орайда аз уақыт ішінде жоғары білім саласында ұйымдастыру, 
ғылыми-әдістемелік жұмыстардың шұғыл қолға алынғанын ерекше атап өту қажет. ХХ 
ғасырдың 90-жылдарында Қазақстанның жоғары оқу орындары бірқатар мамандықтар бойынша 
қазақ тілінде оқытуға дайын емес еді, оқу, ғылыми-әдістемелік әдебиетті де тез арада дайындау 
қажет болды. Бұл қазақ тілі мүмкіндігінің, ақпараттық әлеуетінің артып, кеңейе түсуіне жол 
ашты, терминологиялық жүйесі де біріздендірілді.   

Нәтижесінде бакалавриат, магистратура мамандықтары бойынша қазақ тілінде көптеген 
анықтамалық, сөздіктер, оқулықтар, ғылым салалары бойынша орысша-қазақша көптомдық 
сөздіктер, қашықтықтан оқыту арқылы техника саласының мамандарын даярлауда мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын кеңейтуге мүмкіндік беретін «Техникалық қазақ тілі» сияқты 
мультимедиялық оқу курстар дайындалды.     

Студенттер санының күн санап артып отырғанына қарамастан, жоғары оқу орындарында 
дәріс қазақ тілінде жүргізілді. 2000 жылы орыс бөлімдерінде оқитын студенттермен (181 000 
адам, яғни 68%) салыстырғанда, қазақ бөлімдерінде оқитын студенттердің саны 32% (85 300) 
артты. 5 жылдан кейін, яғни 2006 жылы бұл көрсеткіш 32%-дан 42,6%-ға дейін жетті [4], 2009 
жылы 47,6%-ға дейін көтерілді. Білім беру нарығында ағылшын тілінде оқытатын жоғары оқу 
орындарының (Қазақстан менеджмент, экономика және болжалдау институты (ҚМЭБИ,1992), 
Халықаралық бизнес университеті (UIB, 1992), Қазақ-Британ техникалық университеті (ҚБТУ, 
2001) т.б.) пайда болуына байланысты жоғары оқу орындарында оқытылатын тілдердің 
арақатынасы күрт өзгеріп, ағылшын тілінде білім алушылар саны артты. 2009 жылы ағылшын 
тілінде дәріс алатын студенттер саны 10 мыңға жетіп, студенттердің 1,6%-ын құрады. Соған 
сәйкес орыс тілінде оқитын студенттер саны 50,7%-ға дейін төмендеді.  
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Осылайша, 2000 жылдан 2009 жылға дейін қазақ бөлімдеріндегі студенттер саны 32%-дан 
47,6%-ға дейін көтеріліп, 14,4% артса, керісінше, орыс бөлімінде оқитын студенттер саны 68%-
дан 50,7%-ға дейін түсіп, 17,3% төмендеді, студент жастардың 2%-ы ағылшын тілінде дәріс 
алады. 2009 жылы қазақстандық оқушылардың 61%, студенттердің 48% (319940 адам) қазақ 
тілінде дәріс алса [2], 2011-2012 оқу жылдарында бұл көрсеткіш 54,4%-ға (342593 адам) [3], 2012 
жылы 64%-ға жетті [4]. Бұл – мемлекеттің тіл саясатының нәтижесінде тұрақты сипат алып отыр 
әрі бұл саясаттың өміршеңдігін де көрсетеді.    

2004 жылдан бері қарай өткізіліп келе жатқан Ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері 
бойынша түлектер жалпы білім беретін мектептерде былайша жіктелген: 2008 жылы ҰБТ-ға 116 
280 оқушы қатысты, бұл жалпы білім беретін мектеп түлектері жалпы санының 80,63% құрады, 
оның ішінде 68860 адам, яғни 59,2% емтиханды қазақ  тілінде, 47420 оқушы, яғни 40,8% орыс 
тілінде  тапсырған [5]. 2012 жылы қазақ тілінде тест тапсырушылардың саны 81027 оқушы, яғни 
68,1%, орыс тілінде тапсырған оқушылар саны –  36405, яғни 31,9% құрады. Байқап 
отырғанымыздай, 2008 жылдан 2012 жылға дейін Ұлттық бірыңғай тестілеуді қазақ тілінде 
тапсырған түлектер саны екі еседен асқан [4], бұл қазақтілді оқушылар мен студенттер 
контингентінің артып келе жатқанына айғақ бола алады.   

Бұл – қазақтілді халықтың демографиялық ахуалы емес, қазақ тіліне жоғары мәртебе 
берілуіне байланысты қазақ тіліне деген ұстанымның өзгеруінің нәтижесі, еліміздегі тіл 
саясатының арқасында орнығып отырған қоғамдық санадағы оң өзгеріс. Қазақ мектептеріндегі 
оқушылар санының артуы, орыс тілді қазақтардың мемлекеттік тілге бет бұруы – соңғы 20 
жылдағы тілдік ахуалдың нақты қорытындысы болып табылады.  

2008 жылы ҰБТ-ға жаңа, бесінші пән енгізілді, ол – орыс тілді мектептер үшін қазақ тілі 
мен қазақ тілді мектептер үшін орыс тілі. Ана тілімен қатар екінші тіл енгізілу (қазақ/орыс 
тілдері) арқылы, біріншіден, жалпы білім беретін мектеп түлектерін даярлауда тілге мән 
беріледі, бұл «Қазақстан Республикасындағы тілдердің үштұғырлығы» атты мәдени жоба 
талаптарына сай келеді, екіншіден, орыстілді мектеп оқушыларының қазақ тіліне деген 
сұранысын арттырады. Бірқатар ғалымдар мен қоғам қайраткерлері жоғары оқу орындарына 
қабылдауда бұл емтиханның қорытындылары ескерілмейтінін алға тартып, бұған теріс баға 
береді, тіпті қоғамның тілге сұранысын арттыру үшін мемлекеттік тілге деген қажеттілікті 
күшейту қажеттігін, әкімшілік тарапынан қатаң талап қойылу керектігін ескертеді [6].     

Бұл орайда қатаң әкімшілік талаптар да, азаматтардың отансүйгіштігін ояту шаралары да 
жеткіліксіз деп ойлаймыз. 20 жылдан астам тәжірибеміз де – осының айғағы. Ол үшін тілді 
үйренуге деген уәжділік тудыру қажет, бұл үдерістің экономикалық жағына ерекше көңіл бөлінуі 
тиіс. Мемлекеттік тілді жетік меңгерген адам бәсекелестік ортада жеке капитал ретінде 
басымдыққа ие болуы керек.   

Әрдайым жаңарып, жетіліп отырған қоғамда тіл адамның әлеуметтік өміріндегі маңызды 
құрал ретінде экономикалық категорияға айналуы керек. Сол себепті тіл мәселесі саяси мәнге ие 
болып, екінші тілдің ҰБТ-ға бесінші пән ретінде енгізілуі сияқты жан-жақты ойластырылған 
нақты шаралар қабылдау қажет. Ондай шараларды дайындау үшін қазіргі кездегі тілдің өзіндік 
ерекшелігін түсіну керек.   

Жаңарып отырған постиндустриалды қоғамның ерекшелігі – тіл қатынас құралы, білім алу 
құралы ретінде өмір сапасын анықтайтын объективті, субъективті құрылымдардың құрамындағы 
маңызды бөлшек болып табылады. Тілді меңгеру, дұрыс қолдана білу, жүйелеу заманында 
мұның бәрі тұрмыс кеңістігін құрылымдап, тілді тұтынушыларға нақты пайда әкеле алады: 
«Тілдік нарық нақты бәсекелестікке жол ашады, соның нәтижесінде заңды құзырет әлеуметтік 
айырбас арқылы ерекше пайда әкелетін тілдік капитал ретінде қызмет ете алады...» [7]. Сол 
себепті қоғамда қазақ тіліне деген сұранысты күшейте отырып, нақты шаралар қабылдау арқылы 
қазақстандықтардың тілді үйренуіне түрткі боламыз.   

Қазақ тілін жаппай үйретуде оқыту инфрақұрылымының өз деңгейінде дамымауы да негізгі 
кедергілердің бірі болып отыр, ол білім беру қызметі нарығында бәсекелес орта қалыптастырып, 
оқыту деңгейі мен  оқу-әдістемелік, техникалық жағының сапасын арттыра отырып, 
клиент/тұтынушы үшін күрес жүруі керек. Қазақ тілінде оқытатын білім беру қызметінің 
тұтынушысына тілді тиімді түрде, аз шығынмен, қысқа мерзім ішінде игеруге талпынатын ұжым 
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(мектеп, курс) мен жеке адамдар да жатады. Сол себепті клиент жинау оқыту 
инфрақұрылымының негізгі құрамы ретінде оқыту үдерісінің нәтижелі болуына ықпал ететін 
негізгі фактор болып табылады.    

Бұл бағытта болашағынан мол үміт күттіретін шаралардың бірі – WIKIБІЛІМ атты 
кеңкөлемді жоба болып отыр, ол жоба бір уақытта:  

- тілдің ақпараттық-ресурстық әлеуетін жетілдіру;  
- ұжымдық ойлау артықшылықтарын қолдана отырып, қазақтілді контентті толықтыру;  
- еркін энциклопедияны пайдаланушыларға қазақ және әлем тілдеріндегі үздік көркем 

әдебиетті қазақ тілінде оқуға («Қазақстан ашық кітапханасы»), сондай-ақ қазақ тілінің әмбебап 
негізгі сөздікті пайдалануға мүмкіндік беру («Сөздік»);    

- электронды оқыту бағдарламалар торабын құру («е-мектеп») т.б. жол ашады.  
Біздің ойымызша, бұл жоба өз деңгейінде жүзеге асатын болса, жобаға қатысушы авторлар 

ұжымын, еркін энциклопедияны тұтынушыларды қамти отырып, қазақ тілінде күнделікті 
көбейіп жатқан ақпараттар ағымына сәйкес қазақ контентін үнемі толықтыру нәтижесінде қазіргі 
кезде туындап отырған күрделі мәселелердің оң шешімін табуына мүмкіндік берері сөзсіз.  
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Резюме 
В статье речь идет о статусе казахского языка как государственного, анализируется 

динамика развития казахского языка за годы независимости. Приводятся конкретные данные, 
свидетельствующие о возросшем количестве обучающихся, получающих образование на 
государственном языке. 

 
Summary 

In article it is about the status of the Kazakh language as state, dynamics of development of the 
Kazakh language for years of independence is analyzed. The concrete data testifying to the increased 
quantity trained, getting an education in a state language are provided. 
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ПРОЗА ЖАНРЫНЫҢ  КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Алимбетов Қ.А., 
филология магистрі 

 
Бұл мақалада қазақ прозасының композициялық ерекшеліктер сөз болады. Әдеби жанрдың 

қай саласы болмасын, ондағы композициялық құрылыстың қандай түрде, қай деңгейде 
болатыны айтылады. Көркем шығарма композициясы әлі де зерттеуді, талдауды керек етеді. 

Түйін сөздер: проза, жанр, композиция, лирика, жазушы.  
 
Лирика адам характерінің белгілі бір кезеңін ғана қамтыса, ал эпос адам характерін, оның іс 

- әрекетін жан – жақты, толық, тұтасымен қамтиды. Ал, драма адам характері мен оның іс - 
әрекетін нақты өмірде көріп жүргендей етіп, көз алдыңызға әкеледі. Осындай композициялық 
ерекшеліктеріне қарай әдебиеттегі жанрлар келіп шығады.  

Жазушы көркем шығарма арқылы болып өткен оқиғаларды, бүгінгі болып жатқанды, 
болашақта  болады – ау деген  оқиғаларды бейнелеп бере алады. Бірақ қай жазушы қай дәуірді 
көрсетпесін, онда өзіндік идеясымен танылады. Сол идеясы түгел орналасып, көпшілікке толық 
жететіндей өзіне қолайлы форма іздейді. Ал ол форманың қаншалықты деңгейде болуы 
суреткердің айтайын деген ойы мен алға қойған проблемасының күрделілігіне 
байланысты.Лирикалық, драмалық формаларға үлкен жанрдағы эпикалық шығармалар сыимаған 
болар еді. Бұдан келіп шығатыны – қандай да мазмұн болмасын форманы белгілейді, өз 
формасын туғызады, сол форма мазмұнға тәуелді болады. Сол сияқты белгілі бір шығармада 
суреткердің айтпақ болған идеясы да сол шығарманың композициясын белгілейді. Сондықтан да 
үлкен болсын, кіші болсын идея мен композициясыз көркем шығарма болмайды және ол екеуі 
үнемі бірлікте болады. Лирикалық шығармаларға кішкене де болса анықтама бере кетсек. Оны 
білу үшін тағы да «Әдебиеттану терминдер сөздігіне» жүгінеміз:  

Лирика адам көңіл – күйінің нақты бір кезеңін ғана қамтитын өте шағын форма 
болғандықтан, адам характерінің толық қалыптасуымен композиция элементтерін түгелге дерлік 
қамти алмайды. Лирикалық формада ақын ойының басталуы, дамуы, аяқталуы бар болғанымен  
белгілі бір сюжет болмайды. Характерлер арасындағы қақтығыспен, образдардың жүйелілікпен 
өсуі көрінбейді. Лириканың бас кейіпкері шығарма тудырған ақынның өзі. Лирика құрамына 
өмірдің өзі ұсынған кез келген жағдайдағы ақын түйсігіне әсер еткен эмоциялар ғана енеді. 
Сондықтан да лирикалық шығарма композициясы оның тақырыбына байланысты махаббат, 
табиғат, саяси - әлеметтік, философиялық, көңіл – күй...т.б. болып бөлінеді. Ал енді көркем 
шығармадағы эпикалық жанрлар формаларына келейік.   

Көркем әдебиеттегі идеяны берудің формаларының бірі – эпикалық жанр. Эпикалық 
жанрды адам характері мен материалды қамту мүмкіндігіне қарай ғалым З.Қабдолов: шағын 
эпикалық түр,  орта көлемді эпикалық түр, кең көлемді эпикалық түр деп  үшке бөлген. Шағын 
көлемді эпикалық түрде адам өмірін белгілі бір эпизодта ғана көрсетсе, орта көлемді эпикалық 
шығармада  адам өмірінің белгілі кезеңін қамтиды. Ал, кең көлемдіэпикалық шығармада  әр 
түрлі жағдайдағы адам өмірінің тұтас тұлғасын алып көрсетеді. Бұл формалардың қайсысында 
болса да идея мен композиция бірлігі басқа жанрдағы шығармаларға қарағанда әлдеқайда 
айқынырақ көрінеді.  

Эпиканың құрылыс материалы шығармадағы оқиғалардың  орналасу тәртібі (экспозиция, 
байланыс, оқиғаның дамуы, шарықтау шегі, шешілуі, ситуация, шегініс, т.б.); жазушының образ 
жасау құралдары (портрет, мінездеу, адамның  күйініш – сүйініші, қатынасушының сөзі, жанама 
мінездеу, т.б.); олардың арасын қиюластырып, кіріктіріп тұратын авторлық баяндаулар 
(автордың баяндауы, пейзаж, т.б.).  Сол себепті эпикалық шығарма композициясы тақырыбына, 
идеясына, проблеманың қойылысымен, оның шеберлікпен шешілуіне, образдардың 
орналасуымен олар арасындағы тартыстың дамуына қарай, жазушының образ жасаудағы 
шеберлігі мен шығарма симметриясының сәйкес келуіне қарай зерттелінеді. Осы жерде 
шығармадағы оқиғалардың орналасу тәртібіне анықтама бере кетуге болады. 
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«Композиция термині латынша composito – құрастыру, қиыстыру деген сөзінен алынған. 
Ол бір сөзбен айтқанда, көркем шығарманың құрылысы. Көркемөнер туындысының құрылымы, 
оның жанры мен мазмұнына орай құрамдас бөліктерінің тұтастығы. Алайда мұны құрылыс деген 
сөзге қарап тек пішінге ғана байланысты ұғым деуге болмайды, композиция мазмұнмен тікелей 
байланысты нәрсе: ол - әдеби шығарманың сыртқы түрінің ғана симметриясы емес, сонымен 
қатар ішкі сырының да гармониясы». (16, 184-бет).  Демек, академик З. Қабдолов 
композицияның тікелей мазмұнға қатысты екеніне мән береді. Ол – жай ғана шығарманың 
сыртқы құрылысы емес, көркем шығармадағы әртүрлі оқиғаларды, кейіпкерлер әрекеті мен 
баяндаушы арасын жымдастырып біріктіруші. Автордың сюжеттік оқиғаларды бастамай тұрып 
және сюжеттік оқиғаларды аяқтағаннан кейінгі түйінді ойларын, шешімін түгел тұтастырушы. 
Яғни көркем шығарманы бүтіндеп, басынан аяғына дейін жинақтауды композиция атқарады. 
Әдебиетте көркем шығарманың композициясы шығармада суреттелетін оқиғаларды авторлық 
идеяға бағындыру үшін жүйелеп, қиыннан қиыстыруда басты рөл атқарады. Композиция 
сюжетпен тығыз байланысты болғанмен, одан бірқатар айырмашылықтары бар. Сюжет барлық 
шығармаларда бола бермейді, ал композиция барлығында кездеседі. Композиция сюжеттің өрбу 
кезеңдерін жүйеге түсіріп қана қоймайды, сюжетпен тыс нәрселерді де өзара қиюластырып, 
белгілі бір арнаға түсіреді. Әр суреткер өз шығармасының сюжетін өз қалауынша құрайтыны 
сияқты, композиция да әр авторда әртүрлі болуы мүмкін. Композиция көбінесе, классикалық 
үлгіде экспозициядан басталса, енді бірде шығарманың шарықтау шегінен, прологтан, арнаудан, 
беташардан, аңғартудан, авторлық шегіністерден басталады. Кейбір шығармалардың сюжеті 
заңды шешіммен біте қоймай, эпилогпен көмкеріледі. Композицияға баяндау тәсілі, кейіпкер 
көңіл – күйінің қалтарысына үңілу, стилистикалық тәсіл (мысалы, қазақ халық ауыз әдебиетінің 
шығармаларындағы кейіпкер тіліндегі шешендік сөздер), шығармада қиыстырылған қосалқы 
әңгімелер, лирикалық шегіністер жатады. Лирикалық шығармалардың композициясы ондағы 
өлең өлшемі, ырғағымен ерекшеленеді. Ауыз әдебиеті шығармаларында қалыптасқан 
композициялық заңдылықтар (мыс., батырлар жырындағы зарықтырып туған бала, оның өсуі, 
жеңістері, кейіпкерлердің мұратына жетуі), драмалық шығармаларда белгілі бір эпизодтың 
қайталанып отыруы болады. Композиция – құрамдас бөліктері бірлікке ұштастырылған, бір – 
біріне және жалпы мүддеге бағындырылған мақсатты көркем құрылым.  

Өнер туындысында бүтіндік болуы шарт. Ал «кез келген көркем шығарманың ұтымды 
басталып, заңды дамып, жақсы аяқталғанын түйсіну, оның идеялық-тақырыптық негізіндегі 
мазмұы мен пішініндегі сыр мен сымбаттың табиғи үндестігін сезіну – оқырманның жан 
дүниесіне сол шығарма дарытқан эмоциялық жылылықтың, эстетикалық сұлулықтың бір 
алуаны; бұл туралы әр нәрсенің болмыс-бітіміне тән пропорция сол нәрседен біздің санамызға 
дарыған сұлулықтың бір алуаны болып табылады» деп В.Хоргарт өте дәл тауып айтқан. «Өлең 
бе, драма ма, картина ма, ән бе, симфония ма, бәрібір, - дейді Л.Толстой, - әйтеуір нағыз көркем 
шығарманың мән-мазмұнына зақым келтірмей не бір шумағын, не бір көрінісін, не бір 
фигурасын, не бір тактысын өз орнынан алып, басқа жерге қоюға болмайды».  

Композиция, сөз жоқ, сюжетпен тығыз  байланысты: сюжет те, композиция да әдеби 
шығарманың мазмұнын көркем жинақтап, мазмұнды пішінге көшірудің құралы һәм тәсілі. Оның 
үстіне, бұлар да мазмұн мен пішін, немесе тақырып пен идея секілді біріне-бірі көшіп отыратын 
нәрселер; мәселен, композициялық бүтіндік, тұтастық жоқ жерде сюжет те жоқ. Сюжет – сюжет 
болу үшін оның барлық кезең-кезеңі түп-түгел белгілі бір композициялық жүйеге түсіп, бірлік 
табуы қажет. Бұл да сюжет пен композицияға тән бірлік.  

Бірақ сюжет пен композицияның осындай өзара бірлігін түсіне тұра олардың бір-бірінен 
өзгешелігін де ажырата білген жөн.  

Біріншіден, сюжет кез келген көркем шығармада бола бермейді. 
Екіншіден, композиция барлық шығармаларда түгел болады. Композиция сюжеттің өрбу 

кезеңдерін жүйеге түсіріп қана қоймайды, сюжеттен тыс нәрселерді де өзара қиюластырып, 
белгілі бір арнаға салады. 

Дәл осы арада композиция арқылы тұтасып, қиюласатын сюжеттің өрбу кезеңдері туралы 
түсінік беріп өткен жөн сияқты.  
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Талас жоқ, сюжетті шығармалардағы оқиға желісін, адамдардың арақатынасын, образдар 
жүйесін қалыптастыруда ешқандай стандарт жоқ. Әр суреткер өз шығармасының сюжетін өз 
қалауынша құрады. Демек, сюжеттің композициялық бітімі де әркімде әр түрлі болуы мүмкін.  

Академик З. Қабдолов композицияның сюжеттік оқиғаларды біріктіру тәртібін мынадай 
жүйемен береді: 

Сюжеттің басталуы (латынша exspositio – дәйектеме) оның кіріспесі іспетті; мұнда әдеби 
қаһармандар өзара қарым-қатынасқа көшпес бұрынғы хал жағдай, тіршілік, қоғамдық орта, 
болашақ қақтығыстар алаңы, оқиғалар орны суреттеледі. Экспозицияның бір ерекшелігі – ол 
шығарманың сюжеттік желісіндегі өмірлік тартысқа тікелей ықпал жасамайды, тек мезгіл мен 
мекенге мезгеу, дерек, дәйек ретінде ғана қалады.    

Сюжеттік байланыс (орысша завязка) – адамдар арасындағы әрекеттердің басы; 
тартыстың басталуы іспетті, шығарма арқауындағы негізгі оқиғаның әуелгі туындау себебі 
секілді.  

Сюжеттік даму адамдардың өзара қарым-қатынасынан, қимыл-қарекетінен туған түрліше 
жағдайларға (французша situs), шиеленістерге (латынша intrigare) байланысты. Шығарманың 
фабуласы да бірінен-бірі туатын әр алуан ситуациядан, инртигадан құралады. Бұлар жоқ жерде 
сюжеттік даму да, фабулалық оқиға да жоқ. Ал шебер өрбіп, өріле өрістеп бара жатқан сюжет 
оқырманды да қызықтыра тартып, үйіріп, жетелеп отырады. 

Шарықтау шегі (латынша culmen – шың) – сюжеттік дамудың ең жоғарғы сатысы; 
адамдар арасындағы қимыл-әрекеттің мейлінше күшейіп, өрбіп жеткен жері; шығармадағы 
драмалық тартыстың өрістеп шыққан биігі. Бұл тұста образдар да айрықша танылып, адам 
міәнездері жан-жақты ашылады. Шығарма сюжетін күллі кезең-кезеңімен тұтастырып, белгілі 
бір бүтіндікке, үндестікке әкеліп тұрған композицияның аса жауапты тұсы да – осы. Өйткені 
сюжеттік шарықтау шегіне жетпеген шығарманың композициясы қапысыз, шебер, қызық 
құрылған деуге болмайды. Сайып келгенде, сюжеттік шарықтау – шығармада суреттелген 
барлық шындық құбылыстар мен өзекті оқиғалардың шоғырлану шоқтығы.   

Шешім (орысша развязка) – шығарма сюжетінің де шешуші кезеңдерінің бірі; суреткердің 
өзі суреттеп отырған өмір шындығына шығарған «үкімі»; адамдар арасындағы қарама-қарсы 
тайталастардың, күрделі күрестердің бітуі; түрліше тағдырлар тартысынан туған нақты нәтиже; 
оқиғаға қатысушылардың ең ақырғы хал-күйі; күллі құбылыс-көріністердің соңғы сахнасы. 

Сонымен, сюжеттік дамудың кезең-кезеңдерін тәртіпке салып, реттеп, қиыннан 
қиыстырып тұратын нәрсе – шығарманың композициясы. Ал композициялық шеберлік – 
шығармадағы барлық бөлшекті бір ғана бүтінге тұтастыру, бәрін бір ғана нәрсеге – негізгі 
ирдеяға бағындыру.  

Композицияның құрамына сюжеттің кезең-кезеңдері ғана емес, сюжеттен тыс нәрселер де 
кіреді. Солардың бірі – пролог (грекше prologos – алғы сөз) – көркем шығармаға кіріспелердің 
бір түрі. Пролог, біріншіден, шығармаға жай ғана кіріспе емес, шығармадағы көркем шындықты 
қабылдауға дайындық, оқырманды соған үйіре тартып, баурап әкетер тамаша суреткерлік тәсіл; 
екіншіден, шебер жасалған пролог сюжеттен тыс тұрғанымен, композицияға орнымен 
орайласатын, жіксіз жымдасатын әдемі бет ашар. 

Прологпен қатар тоқтала кетуге болоатын бір нәрсе – эпилог (грекше epilogos – соңғы сөз) 
– көркем шығарманы қорытудың бір түрі: тартыс аяқталып, өзекті оқиғалар біткеннен соң, 
сюжеттік шешімнен кейін келіп, басты қаһарманның одан арғы хал-күйінен қысқаша мәлімет 
береді де, сол арқылы автордың негізгі идеясын толықтыра, кейде тіпті тереңдете түседі.  (16, 
185-196 бет.) 

Шындығында көркем шығармалардың басым көпшілігі осы жүйеге негізделеді. Осы 
композициялық жүйені композицияның классикалық тәсілі немесе үлгісі деуге болады. Бірақ 
көркем шығарманың барлығы тек қана осы үлгіде жазылады десек, қателесеміз. Себебі әрбір 
жазушының өзіндік ерекше тәсілі болуы әбден мүмкін. Тіпті бір жазушының өзі бірнеше тәсіл 
мен құрылысы әртүрлі шығарма жазуы мүмкін. Прозалық шығармалардың үлкенді – кішілі 
формасының қайсысында болмасын сюжет, композиция да бар. Өйткені олар оқиғаға құрылады. 
Ал поэтикалық шығармалардың бәрінде бірдей сюжет бола бермейді.Сондықтан прозалық 
шығармаларды – новелла, әңгіме, романдарды – талдағанда оның сюжеті мен композициясына 
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арқа сүйемей, ондағы кейіпкерлер характерін ашу мүмкін емес. Образ эволюциясы, образ 
композициясы көркем туындының сюжеттік – композициялық желісінде бой көрсетеді. 

Шығарма архитектоникасын, композициясы мен сюжетін, көбінде архитектуралық күрделі 
құрылыммен салыстырады. Шынында, жөн де. Шебер салынған сәулетті зәулім сарайларда басы 
артық ешнәрсе жоқ.Оқшау ешнәрсе көрмейсің. Барлық әшекей – айшық, барлық деталь – 
конструкция іштей үндестік тапқан. Мұндай сарайлар өзінің тұтас бітімімен көз тартады. 

Шығарма да сол сияқты.Ол да – тұтас бітім.Ондағы оқиғалар да бір – бірімен өзара 
байланыста, олар да белгілі бір тәртіппен орналасқан. Оның бөлімдерінде де пропорция 
сақталған. Басы артық бірде – бір адам, не бірде-бір деталь болуға тиіс емес. Бәрі автордың 
көркемдік ойына қызмет етуге тиіс. Тек сондай гармония тапса ғана шығарма көркем. 
Т.Ақшолақов өз зерттеуінде белгілі жазушы О.Бальзактың шығармасының құрылысы туралы 
мынандай мысал келтіреді: 

О.Бальзак өзінің «Человеческая комедия» шығармасының құрылысы туралы былай деген: 
«Белгілі дәуірдің екі немесе үш мың типтік адамдарын бейнелеу – бұл аз еңбек емес, өйткені, 
сайып келгенде әр буынның өкілі ретінде көрінетін типтер саны осындай, ал «Человеческая 
комедия» соншалық типтерді сыйғызбақ. Мұншама адамдар, характерлер, мұншама көп 
тағдырлар белгілі бір рамканы керексінеді, галереяларды керексінеді. Мұндай сөзді қолданғаным 
үшін маған кешірім жасар деймін. Осыдан барып менің шығармамның табиғи, жұртқа мәлім 
тараулары: жеке адамдардың өмірі, провинциялардың, париждің саяси, соғыс және село 
өмірлерінің сценалары келіп туады. Жалпы тарихты құрайтын барлық әдет – ғұрып, мінез – 
құлықтар жайындағы очерктер осы алты тарау негізгі ойға сай келеді. Оның әрқайсысының өз 
мағынасы, өз мәні бар және де адамзат өмірі дәуірін тамамдайды»(1.281б).  

Бір шығармада екі немесе үш мың адам. Жүздеген сцена. Ал оларды суреткер шебер 
композицияға құрмаса оқырман мүлде шатасар еді. 

Эпикалық шығармалардың сюжеті бірінен – бірі туындап жататын оқиға өрбісі болса, ал 
шығарманың композициясы сол оқиғаларды бөлім – бөлімдерге, тарау – тарауларға 
орналастыру.Шығармада әр сцена, әр картина, әр персонаж, әрбір көркемдік деталь – белгілі 
мазмұн иесі. Жазушы соның бәрін ойластырып алады. Жазу үстінде ол талай детальдарды не 
мүлде алып тастауы, не өзгертуі мүмкін. Сөз шеберлерінің шығармалары сан өзгеруі де, қайта 
жазып, қайта өңдеулері де сол көркемдік талғамнан туса керек. 

Әдебиеттің негізгі объектісі – адам. Жазушы өз шығармасына сол адам тағдырын  арқау 
етеді. Оны көрсету үшін жазушы өз кейіпкерлерін әр түрлі саяси, әлеуметтік ситуацияларға 
қояды. Сан алуан адамдармен қарым – қатынасқа түсіреді, оны өмір тартысының әр кезеңінде 
көрсетеді. Сол арқылы суреткер өз қаһарманының характерін жасайды. 

Әлемдік әдебиеттегі өзіміз білетін үлкен характерлер осындай күрес, тартыс үстінде туған.  
Сол қимыл, мінез үстінде адам характері әр қырынан ашылады. Сол қылығына, әрекетіне 

қарай оқушы қаһарманға баға береді. Сюжетті С.Наровчатов композицияның динамикалық негізі 
деп қарайды. Кейіпкер характері сюжет дамуында ашылады (19.281). Образдың даму 
эволюциясы да сол сюжет дамуында, оқиға өрбуінде көрінеді. Оқиға өрісінде шығармадағы 
кейіпкерлер бір – бірімен өзара қарым – қатынас жасайды, сондағы олардың іс - әрекетіне, ой – 
сезіміне қарап біз кейіпкерлердің адамдық сапаларын анықтаймыз.  

Шығарманың бүкіл элементтерін тұтастырып құраушы – композициясы. Барлық 
элементтер «қисынын тауып» іштей жымдасса ғана шығарма бітімі сұлу болмақ. Жазушы 
шеберлігі де осыдан көрінеді. 

Сонымен шығарманың композициясы мен сюжетін талдамайынша, ондағы кейіпкерлердің 
характерін ашу мүмкін емес. Шығарманың барлық көркемдік элементі, ондағы барлық бояу – 
айшықтар бір ғана мақсатты – жазушының эстетикалық идеалын ашып беру мақсатын көздейді. 

Кейіпкер характерін ашудағы композиция мен сюжеттің, әр образ, әр эпизод, әр штрих, 
детальдың мәні нақтылы көркем шығармадағы талдау үстінде көрінеді. 

Жазушы шығармасындағы әрбір деталь, штрих, ситуация, әрбір поэтикалық образ 
дәлелденген болуы парыз. Онсыз бұлардың эстетикалық әсері шамалы, онда шығарманың 
арқауы босаң болады.  

83 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

Көркем туындының композициясының тұтастығы, жазушының оны құрудағы шеберлігі 
неден көрінеді? Шынында да, үлкен жоспарлы, кең тынысты шығармалардың композициялық 
тұтастығын көрсету оңай емес. Оның композициялық – сюжеттік құрылысын басынан аяғына 
дейін талдау да мүмкін емес. Оған уақыт та жете бермейді. Шығарманың композициялық 
тұтастығы сол шығарманың сюжеттік желісіне енген оқиғалар бір – бірімен байланысты ма, 
бірінен – бірі өрби ме, сол оқиға, ситуация оқшау дене емес, шығарманың бүкіл қан – 
тамырымен өзектескен бе, бір – бірімен бауырластық тапқан ба міне сонан көрінеді. Көркем 
туындының сыртқы гармониясы емес, ішкі байланысына үңілу керек. 

       Эпикалық жанрдың кіші формасында адамдар саны көп болмайды. Шығарма көлемі де 
шағын болады. Адам өміріндегі белгілі бір оқиға ғана алынады да, кейіпкер өмірінде оған дейінгі 
болған оқиға да, одан  кейінгі болған оқиға  да айтылып жатпайды. Егер сөз бола қалған күнде 
жол – жөнекей еске түсіру есебінде ғана айтыла кетеді. Сөйтіп, кіші формада бұрыннан 
қалыптасқан характердің  белгілі бір кезеңі ғана көрінеді.  

        Қазіргі қазақ прозасында қалам тартып жүрген жазушылар қатары артпаса кеміген 
жоқ. Кемімек те емес. Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан бері проза саласында жаңаша леппен, 
ерекше серпінмен, адам түйсігіне соны ой салатын шығармалар қатары артты. Ол шығармаларға 
тәуелсіздіктен кейінгі ел басындағы қиыншылық, жекелеген адам өміріндегі ауыртпалық, 
босаңдық, жаңа жүйеге қалыптаспаған тосаңдық арқау бола бастады.  
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Резюме  

В данной статье рассматривается особенности композиции казахской прозы. Также 
описаны вид и уровень строения композиции в какой бы области литературного жанра они не 
были. Композиция художественной литературы в дальнейшим требует исследования и анализа. 

 
Summary  

The article is devoted to the peculiarities of kazakh prose composition. It is also described the 
types and composition structure in the field of literature genre. Composition of literature further needs 
investigation and analisis. 
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Жүнісова М.С.,  

     Қайнар  Академиясы  
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Мақалада Абай мұрасының зерттелу барысы туралы қарастырылады. 
Түйін сөздер: Абай, мұра, шығармалары, әдебиет, тарих.  
  
Қазақ әдебиеті тарихы ғылымының іргелі саласының бірі-абайтанудың қалыптасу процесі 

мен зерттелу тарихының жайы да елеулі еңбекті талап етеді.Бұл саланың негізгі зерттелу нысаны 
болып отырған Абай мұрасын тану, бағалау жайы революцияға дейін-ақ басталып, бүгінгі күнге 
дейін үздіксіз зерттелу үстінде. Абай мұрасының зерттелу процесі ертеректен басталғанымен, ол 
негізінен екі түрлі жолмен жүргілізіп келеді. 

Ұзақ жылдар бойы толассыз әрекет етудің нәтижесінде ақын мұрасы жайлы жазылған, 
жарияланған, зерттеу жүргізілген әр түрлі сипаттағы деректер көзі қазірдің өзінде 4 мыңға жуық. 
Абай мұрасы туралы осындай орасан зор көлемдегі деректер сан жағынан ғана емес, сапа 
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жағынан да ғылыми-зерттеу дәрежесі артып отырған қазіргі кезде абайтанудың зерттелу тарихы 
мен қалыптасу жолы қандай болды деген сұрақтардың тууы орынды. 

Абай шығармалары мен  ол мұра жайлы зерттеулік пікірлер 1889 жылдан бастап ресми 
баспасөздерге жариялану, танылу тарихын  ғылыми тұрғыдан біртіндеп аша түсу әрекеті біздің 
әдебиетімізде 50-жылдардан бастап сөз етіле бастады. Яғни Абай мұрасын тану немесе абайтану 
тарихының зерттелуі жөніндегі ой-пікірлер төрт салаға бөлінді: 

1. Абай  мұрасының бір саласын арнайы зерттеу; 
2. Абай мұрасына айрықша көңіл бөлді;  
3. Абайтану саласының жалпы қалыптасу жолын шолумен шектелді; 
4. Абай шығармаларының басталуы мен жариялану тарихына тоқталуды мақсат етті. 
Бұл іспетті ізденістер Абай мұрасының жалпы зерттелу тарихы жөніндегі күрделі 

тақырыпты арнайы түрде зерттеу қажеттігін күн тәртібіне қоя білді. Бірақ бұл мәселе жайлы 
әуелде жаңа түрде, соңынан тікелей пікір қозғаған ойлар төркіні алғашқы ізденістің бастамасы 
ғана болды да, Абайдың әдеби мұрасының зерттелу тарихының жайы туралы арнайы түрдегі 
зерттеу жұмысы нақты қолға алынбай келді. Мұндай жағдай тек қазақ әдебиетінде ғана орын 
алып отырған құбылыс емес, ұлттар әдебиетінің тарихындағы ортақ кемшілік. 

Ал қазақ әдебиеті жағдайында бұл тақырып алғаш рет «Абайды тану тарихынан» деген 
атпен, жалпы ақын мұрасының зерттелу тарихынан қысқаша шағын шолу пікірлер Мұхтар 
Әуезов, Сәбит Мұқанов, Есмағамбет Исмайылов, М.С.Сильченко, Әбіш Жиреншиндер 
тарапынан көтерілді. Ақыры келіп, М.Әуезов пен Қ.Жұмалиев тарапынан бұл тақырыпты 
арнайы түрде зерттеу қажеттілігі ұсынылды. Осы тұстан бастап бұл тақырып төңірегінде 
көптеген мақала, зерттеулер шоғырлана түсті. Х.Сүйіншәлиев университеттер мен 
педагогикалық институттарда оқытылып келе жатқан     «Абайтану тарихынан» арнайы курс пен 
семинарға арнап бағдарлама жасады. Ал Т.Кәкішев қазақ әдеби сыны тарихы жөніндегі іргелі 
зерттелу жұмысында жалпы қазақ әдебиетіндегі сынның тарихы мен абайтану тарихын 
жалғастыра баяндайтын «Оңаша отау» (1982) кітабында көптеген тың пікірлерін ортаға салды. 

Абайтану курсын оқыту үшін ең әуелі Абай мұрасы жөніндегі жазба деректерді тұтас 
қамтитыны картатекалық жұмыс жүргізіп, соның негізінде ұлы ақын мұрасы туралы 
хронологиялық принципке негізделген толық, дербес библиографиялық көрсеткіш жасап шығу 
қажет болды. Бұл міндет сонау 30-жылдардың аяғында-ақ қойылғандықтан, ақын мұрасы туралы 
тұңғыш библиографиялық көрсеткіш Е.Исмайылов, Қ.Бекхожиннің  еңбектерінде жарық көрді. 
Соңынан 1889-1945 жылдар аралығындағы баспасөзде жарияланған деректердің біршама түгел 
қамтуға тырысқан  Абай мұрасы туралы библиографиялық көрсеткіш (970 дерек көзі қамтылған) 
Н.Сәбитов тарапынан түзелді. Аталмыш библиографиялық көрсеткіштің жарық көру себебі-
Абай мұрасына қатысы бар әр түрлі деректер мен зерттеу еңбектерінің көбейіп қорлануына 
байланысты еді.  

Соңғы жылдарда да Абай мұрасы жайлы жазылған еңбектер саны молыға түсуде . Осы 
себептен де өткендегі библиографиялық көрсеткіштерде қамтылмаған деректер мен соңғы 
жылдарға дейін жарияланғандарды мүмкіндігінше толық қамти отырып, үш жарым мыңнан 
астам картотекаға түскен жазба деректерге сүйеніп, алғаш рет Абайға арналған толық, дербес 
библиографиялық көрсеткіш құрастырылды. Еңбек, негізінен хронологиялық принцип 
тұрғысынан жасалды да, «Абай Құнанбаев. Библиографиялық көрсеткіш» деген атпен 1965 
жылы «Қазақстан» баспасынан жарық көрді. Мұндағы хронологиялық принципті басшылыққа 
алудағы себеп- толассыз қалыптасу үрдісіндегі абайтанудың жалпы даму тарихын, әр 
жылдардағы зерттелу дәрежесін көрсету болатын. Бұлай етпейінше, Абай мұрасының зерттелу 
тарихында орын алған әр қилы танымдар сырын біліп , болмысын тану қиынға соғар еді. 

1970 ж. Абайдың туғанына 125 жыл толуына орай шығармаларының жинағын шет тілдерде 
кітап етіп бастыру ісі жандана түсті. 

Орыс тілінде Абай шығармалары 1940 жылдан бастап он бес рет жеке кітап болып 
басылды. 1945-1960 жылдардың басында Абай шығармалары жеке жинақ болып Ташкентте 
өзбек тілінде, Қазанда татар тілінде, Ашхабадта түрікмен тілінде, Бішкекте қырғыз тілінде, 
Улан-Баторда моңғол тілінде, Пекинде қытай тілінде, Прагада чех тілінде басылып шықты. 1970 
ж. Киевте украин тілінде, Ереванда армян тілінде, Минскіде белорус тілінде, Кишиневте 
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молдаван тілінде, Ригада латыш тілінде жарық көрді. 1970 ж. Мәскеуде “Прогресс” баспасында 
араб, ағылшын тіліндерінде шығармаларының жинағы басылды. 

Абай мұрасын тануда, бағалауда айрықша мәні бар елеулі белгілердің бір саласы-Абайға 
арналған өлеңдер мен дастандарға байланысты болып келеді. Халықтың ұлы ақынға деген ыстық 
ықылас сезімі ұрпақ сыйы, әсіресе,  арнау өлеңдерінде ерекше байқалуы себепті, бұларды өз 
алдына жеке топтастырған. Қолжазба күйінде 20 баспа табақтан астам. Бұларды да 
хронологиялық жүйе негізінде әр жылдар мерзімі бойынша орналастырған. Аз-көп болсын 
жалпы Абай туралы ақын замандастары мен көз көрген кісілердің ақын өмірі мен шығармалары 
жөніндегі хатқа түскен естеліктерді де ретіне қарай өз алдына жүйелеп топтастыру қажеттілігі 
туып отыр. Абай туралы жазылған бұрынғы-соңғы естеліктерді жинап, архив қазынасынан 
екшеп, өз алдына топтастырып жариялауда архивтанушы, аса еңбекқор, ҚР ҰҒА М.Әуезов 
атындағы әдебиет және өнер институтындағы абайтану бөлімінің ғылыми қызметкері Бейсенбай 
Байғалиевтің еңбегі зор. 

Ұлы ойшыл ақын мұрасы жөніндегі осы іспеттес зор көлемдегі жазба деректер көзін толық 
танып білмейінше, Абай мұрасының зерттелу жайы мен даму тарихын арнайы сөз етудің өзі 
қиынның қиынына айналары белгілі.Жоғарыда аталып өткен деректер көзіне сүйене отырып, 
олардың топталып жүйелену ретіне қарай шартты түрде болса да, абай мұрасы жөнінде жазылға 
мақалалар мен зерттеу еңбектерінің топталуы, жүйеленуі, саралану сипаты, көбінесе, абайға 
арналған мерейтойлардың кезеңіне қарай бөлініп отырды. Өйткені, қай жағынан  алып қарасақ 
та, Абай мұрасының зерттелу тарихының кезеңдері негізінен Абай мерейтойының өткен тұсында 
шоғырланып барып, баяулайтыны, тіпті біршама үзіліп қалып отыратыны бар. 

Бүгінде шын мәнінде профессионалды әдебиетке айналып, дүние жүзілік көлемде танылып 
отырған қазақ әдебиетінің даму тарихына көз жіберсек, өсу, өркендеу жолы қызу түрдегі пікір 
таластың үстінде қалыптасып келе жатыр. Қазақ әдебиет тарихы ғылымның іргелі саласының 
бірі- абайтанудың қалыптасу процесі мен зерттелу тарихының жайы да осы жолға қарайлас 
құбылыс. Бұл саланың негізгі зерттелу нысанасы болып отырған Абай мұрасын тану, бағалау 
жайы революцияға дейін-ақ басталып, бүгінге дейін үздіксіз зерттелу үстінде. 

Соңғы жылдарда да Абай мұрасы жайлы жазылған еңбектер саны молыға түсуде. 
Абай мұрасын қоғамдық өмірде қолдану жолдарына келгенде отбасының мәні мен 

міндетін, оны нығайту жолындағы махаббаттың маңызына баса көңіл бөлген дұрыс.Бұны 
түсіндіргенде Абайдың өз өлеңдерін мысалға келтіріп, оларға талдау жасап, мәнін ашып отыру 
керек. 

Бала тәрбиесі отбасымен тығыз байланысты. Баланың қалыптасуы анасының құрсағынан 
басталады. Абайдың 38- қара сөзін келтіре отырып, осы жайды болашақ ұрпаққа түсіндіру керек. 

Абайдың рухани мұрасының мәніне келгенде оның қазақ халқы үшін ғана емес, сонымен 
бірге бүкіл адамзат үшін зор маңызы барлығын ашып беру керек. Абайдың мұрасын оқу 
жүйесінде бала тәрбиелеу ісінде қолданудың үлкен маңызы бар.Абайдың тұлға ретінде 
қалыптасуының, оның ілімін саралап түсіндіру ойшылдардың ұлылық жолын айқындап, келешек 
ұрпаққа оның өмірін үлгі ретінде көрсетуге мүмкіндік береді.                

                             
Әдебиеттер тізімі 

1) Құнанбаев  Абай Шығармалар: екі томдық, І-том. Алматы: Жазушы, 1968; 
2) Абай және архив. Алматы: Ғылым, 1995. 
3) Мырзахметов  М. Абайтану мәселелері. Алматы,1989. 
4) Кәкішев Т. Оңаша отау. Алматы,1982. 
5) Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және абайтану   проблемалары  ( Монография). 

Алматы: Ғылым, 1982.- 70-78 б. 
6) Әуезов  М. Қазақ халқының ұлы ақыны. Уақыт және әдебиет. Алматы,1962.-371 бет. 
 

Резюме 
В статье рассматривается разные проблемы по Абаяведение. 

Summary  
In article there is considering variety of Abai researching problems. 
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КРЕДИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                                                      

Головчун А.А.,  
к.п.н., доцент 

                                                     кафедры иностранных языков 
                                                      

В рамках гуманистической концепции формируется принципиально новое методическое 
направление с ярко выраженной межкультурной доминантой, реализуемое через цель, выбор 
содержания и технологии иноязычного образования, адекватных процессу становления и 
развития личности, способной эффективно участвовать в межкультурной коммуникации. Это 
новое методологическое решение позволяет определить антропологический подход, 
реализуемый через личностно-ориентированное обучение как концептуальный базис 
иноязычного образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход, методология, кредитная технология, 
модель, инновационные технологии.  

 
Известно, что образование является одним из главных ресурсов государства, которое 

обеспечивает интеллектуальный потенциал общества. От современного специалиста требуются 
профессиональная компетентность и способность принимать решения в нестандартных 
ситуациях, умение работать в команде, самостоятельно добывать, анализировать и эффективно 
использовать информацию, рационально работать в быстроизменяющемся мире.  И в этом 
контексте новая система обучения приобретает статус действенного инструмента в подготовке 
специалистов нового типа, качество которой должно отвечать требованиям социального заказа. 
Концепция развития системы образования республики Казахстан определила новую модель 
школьного, довузовского, вузовского и послевузовского образования. Как показывает практика, 
кредитная система обучения, распространенная в университетах США и большинства стран 
Европы, является наиболее гибкой и эффективной. Она обеспечивает академическую 
мобильность и востребованность выпускников в условиях рынка труда. 

Входя в группу вузов, ведущих подготовку по иноязычным специальностям, наша  
Академия занимается вопросами дальнейшего развития иноязычного педагогического 
образования, создавая тем самым предпосылки успешного функционирования системы 
иноязычного образования в целом. Кредитная технология обучения, как известно, является 
способом организации учебного процесса, при котором студенты в определенных границах 
имеют возможность индивидуально планировать последовательность образовательной 
траектории. Ее характерными чертами, в этой связи,  являются: максимальная индивидуализация 
обучения, которая выражается в свободе выбора студентом дисциплин из компонента по выбору 
и формировании своего индивидуального учебного плана с помощью специальных 
академических служб – института эдвайзеров, офиса регистратора; и наконец, повышение роли 
самостоятельной работы студентов, которая, в свою очередь, обеспечивается высоким учебно-
методическим и информационно-техническим обеспечением учебного процесса. 

С целью совершенствования личности студента в новых условиях обучения ведется 
активная работа по подготовке к полному переходу вузов на казахстанскую модель кредитной 
технологии обучиения. На сегодняшний день все учебные подразделения обеспечены пакетом 
нормативно-управляющей документации, являющейся важным компонентом процесса обучения; 
укомплектована электронная библиотека; созданы офис-регистратура и институт эдвайзеров, 
эффективное функционирование которого, помогает ускорить процесс определения студентом 
собственной  образовательной траектории путем выбора элективных дисциплин для составления 
индивидуальных учебных планов, и записи студента на элективные курсы офис-регистратором 
из наличествующего в его распоряжении каталога элективных дисциплин. Элективные 
дисциплины, включенные в действующие рабочие учебные планы представляют собой не 
отдельные разделы диссертационных исследований авторов или раздел дисциплины 

87 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 

обязательного компонента, как это нередко имело место, а дополнительные образовательные 
программы в виде модулей и носят интегративный характер.  

Для предоставления доступа студентов к сетевым образовательном ресурсам, являющимся 
основным требованиям организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 
сделан огромный прорыв в создании полноценной технической инфраструктуры иузов. Она 
состоит из «корпоративной сети с высокопроизводительными отказоустойчивыми серверами и 
кластерными системами, средствами хранения информации, системами мониторинга и 
управления, современным активным коммуникационным оборудованием. Такая масштабная 
техническая модернизация образовательного процесса потребовала ответных шагов новационно-
креативного характера со стороны профессорско-преподавательского состава по  оснащению 
портала, мультимедийных залов, чтобы в свою очередь, обеспечить благоприятные условия для 
самообразовательной работы студентов в режиме аудиторных занятий, СРСП, СРС и развитию 
новых аспектов взаимоотношений преподавателей и студентов в условиях кредитной технологи 
обучения.   

Учебными подразделениями в большинстве своем проведена большая работа по 
информационному учебно-методическому обеспечению образовательного процесса, созданию 
учебно-методических комплексов дисциплин. При создании учебно-методических комплексов 
дисциплин профессорско-преподавательскому составу кафедр было рекомендовано 
руководствоваться моделью централизованного управления самостоятельной работы студентов 
по формату, утвержденному в МОН РК, предполагавшего вариативно-избыточное количество 
практических профессионально-ориентированных заданий трех уровней с четким 
распределением кредитов для контактных занятий, для самостоятельной образовательной 
деятельности  и кейс-заданий для всех форм текущего (модульного) контроля в форме 
творческих  проектов и решений, презентацией предметного содержания курсов, его 
структуризацией и подачей с сопровождением кейс-пакетами, блоками типовых и прагма - 
профессиональных задач, электронных версий план - программ по СРС и СРСП, организующих 
самообразующую деятельность студента, на которую отводится половина учебного времени по 
дисциплинам. 

Новационность создаваемых учебно-методических комплексов, как и в целом содержание 
образовательных программ и логики построения учебного процесса, обосновывается 
следующими новейшими концептуальными положениями, лежащими в основе образовательной 
политики вузов, которыми в опережающим режиме руководствуется  коллективы: 
компетентностный подход (Концепция развития образования в РК до 2015г.); когнитивно-
лингвокультурологическая методология (Кунанбаева С.С.); контекстно-базируемая технология 
обучения, предусматривающая тесную связь с работодателями и как результат прицельную 
подготовку специалистов. Компетентностный подход, переход к которому был провозглашен 
еще в 2003 году нашел свою практическую реализацию. Известно, что при компетентностном 
подход, в отличие от традиционного знаниецентрического, знания не являются самоцелью, а 
только средством формирования умений более высокого уровня – уровня компетенций, учебный 
же процесс предстает не в виде «лоскутного одеяла» со слабыми межпредметными связями и 
отсутствием единой подготовки специалиста, а как единая функциональная система, 
направленная на формирование личности, профессиональной компетентности специалиста. 
Компетентностный подход пронизывает весь образовательной процесс: от создания 
компетентностных моделей к компетентность-формирующим календарно-технологическим 
картам и содержательно-структурируемой форме контроля. В русле указанных подходов учебно-
методические комплексы дисциплин, созданные на кафедрах вузов, напрямую соотнесены с 
образовательной политикой страны и содержит вариативно-избыточное количество 
практических заданий.  

Ориентация образовательной системы на компетентностный подход находит свое 
выражение в области обучения иноязычному общению в формировании межкультурной 
коммуникативной компетенции как показателя сформированности способности человека 
эффективно участвовать в иноязычном общении на межкультурном уровне. Специфика целевых 
и содержательных аспектов иноязычного образования в контексте межкультурной парадигмы 
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обусловлена тем, что в качестве центрального элемента уровневой модели выступает обучаемый 
как субъект учебного процесса и как субъект межкультурной коммуникации. Поэтому новое 
методологическое решение, а не привнесение в учебный процесс отдельных, пусть удачных, но 
разрозненных приемов, позволяет определить антропологический (гуманистический) подход, 
реализуемый через личностно-ориентированное обучение как концептуальный базис 
иноязычного образования. В рамках гуманистической концепции формируется принципиально 
новое методическое направление с ярко выраженной межкультурной доминантой, реализуемой 
через цель, выбор содержания и технологий иноязычного образования, адекватных процессу 
становления и развития личности, способной эффективно участвовать в межкультурной 
коммуникации. Переход к новой культурно-образующей системе иноязычного образования не 
ограничивает учебный процесс лишь лингвокультурными параметрами страны изучаемого 
языка.   

С позиций новой когнитивно-лингвокультурологической методологии осуществляется 
переориентация целезаданности в изучении иностранного языка. В качестве целей выступает не 
«обучение иностранному языку» как таковое, а «иноязычное образование», при котором 
содержанием являются не только прагматические знания, навыки и умения, но и развитие 
личности средствами иностранного языка и формирование субъекта межкультурной 
коммуникации при параллельном и взаимосвязанном изучении языка и культуры.  Для 
достижения переориентированной на новом концептуальном базисе целезаданности в изучении 
ИЯ предметно-содержательной основой уровневой модели иноязычного образования становится 
коммуникативная сфера, в рамках которой определяется речевая тематика и состав типовых 
ситуаций, обеспечивающих достижение социально-достаточного уровня иноязычной 
обученности и переход к профессионально ориентированному иноязычному образованию. 
 Кроме новационных концептуальных подходов к определению целезаданности и 
предметного содержания иноязычного образования с новых методологических позиций 
решается и вопрос об использовании образовательных технологий. 

Иноязычное образование как один из компонентов общей системы республиканского 
образования не может рассматриваться вне связи со средой, в которой оно функционирует и 
развивается. В этой сфере произошли значительные позитивные изменения как в 
содержательном, так и в организационном плане: изучение иностранных языков признано 
социально значимым как залог обеспечения практической и профессиональной 
жизнедеятельности человека в современном мультилингвальном и мультикультурном 
глобализированном мире; определено место иностранного языка как языка международного 
общения рядом с государственным (казахским) языком и русским – как языком 
межнационального общения; осознана необходимость введения раннего обучения иноязычному 
общению с дальнейшим совершенствованием и углублением овладения им в вариативной 
системе преемственного, послесреднего профессионального и высшего образования; 
содержательно и терминологически уточнены концептуально значимые понятия: «иноязычное 
образование» с проекцией на межкультурную коммуникацию;  «уровни обученности», 
гармонизирующиеся с особенностями национальной образовательной системы  
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Түйін  
Гуманистік тұжырымдама шеңберінде мәдениетаралығы басым көрсетілген мақсат арқылы 

жүзеге асатын, шет тілін оқытудың технологиясы мен мазмұнын таңдай алатын, жеке тұлғаның 
дамуы мен адекваттық процестің мәдениетаралық коммуникацияда тиімді қатысуына әсер ететін 
принципті жаңа әдістемелік бағыт қалыптасады. Бұл жаңа әдістемелік шешім шет тілін 
оқытудың тұжырымдамалық базисі ретінде жеке-бағдарланған оқыту арқылы жүзеге асатын 
антропологиялық тәсілдемені анықтауға мүмкіндік береді. 

 
Summary  

Within the frame of humanistic conception, new intercultural methodologically -integrated 
paradigm is formed realizable through aim, content and technologies of foreign language education, 
which is adequate to the process of the development of personality who can participate in intercultural 
communication. Above mentioned paradigm helps to determine anthropological, personality-oriented 
approaches which form the platform of foreign language education.   
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Статья посвящена общей характеристике юридического языка. Автор анализирует 
понятие юридического языка на основе анализа его составляющих – языка и права, 
рассматривает предлагаемые различными исследователями элементы структуры 
юридического языка. Автор определяет собственную позицию по вопросу структуры 
юридического языка, а также указывает на функционально-стилевую самостоятельность 
юридического языка. 

Ключевые слова: юридический язык, язык, право, структура юридического языка, 
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Исследование юридического языка – явление во всем мире не новое. Во многих развитых 

странах проблемами юридического языка занимаются давно и небезуспешно, в отличие от 
Казахстана, где этим стали заниматься сравнительно недавно. В настоящее время уже 
существует значительное количество работ, посвященных некоторым проблемам юридического 
языка и поднимающих все более острые вопросы его функционирования. При этом 
актуальность подобных исследований растет, так как юридический язык является динамически 
развивающейся системой, которая отражает в себе большинство изменений, происходящих как 
в правовой, так и в иных сферах. 

В рамках данной работы мы рассмотрим понятие, структуру и некоторые функционально-
стилевые особенности юридического языка. 

Юридический язык состоит из двух взаимопроникающих элементов – языка и права. 
Каждый из них привносит свой колорит, свою специфику, образуя тем самым уникальное 
правовое явление – юридический язык. 

Язык – это набор передаваемых через культуру образцов, моделей поведения, одинаковых 
для малых и больших групп населения, для общества в целом. При помощи языка фиксируются 
символы, нормы, обычаи, весь достигнутый ценой подчас колоссальных потерь опыт 
человечества. Язык – самая прочная, хотя и невидимая, связь всех поколений пролегающая от 
человека к человеку, от родителей к детям, от старших к младшим, от властителей и 
начальников к подвластным и управляемым. При этом у каждой общественной группы 
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складывается свой язык. Язык, являясь средством общения, организован как целое явление, 
обладает известной структурой и образовывает единство своих элементов как система. 

Право является не менее ярким явлением, чем язык. Так, до сегодняшнего времени ни в 
отечественной, ни в зарубежной правовой науке не выработано единого понимания права. Хотя 
существуют традиционные подходы к пониманию права, которые разделяют его на 
естественное и позитивное. 

Естественное право – это обоснованное положение и поведение людей «по природе», по 
естественному порядку вещей (право старшинства, право первенства, очередности, право 
человека или целого сообщества самим определять свою судьбу и т.д.). 

Позитивное право – это система норм, установленных или санкционированных 
государством, выдающих государственную волю, имеющих общеобязательный характер и, как 
следствие, охраняемых и обеспечиваемых силами государства. 

По мнению Ж.-Л. Бержеля, право – это одновременно моральная и социальная система, а 
также позитивные юридические правила. Правовая норма, посредством которой находит 
внешнее выражение юридический порядок и которая, следовательно, выступает всего лишь 
элементом формы, не может быть отделена от глубинной правовой основы, т. е . от оснований и 
целей юридической системы. 

Понятие юридического языка в силу многогранности его составляющих (язык и право), 
разнонаправленности его восприятия (юристами и лингвистами), смешения понятий 
(юридический язык, язык права, правовой язык, язык юриспруденции, язык юристов) в 
настоящее время окончательно не сложилось. 

Применительно к характеристике юридического языка следует указать мнение Н. А. 
Власенко о том, что юридический язык является частью общеправового языка. Он неразрывно 
связан с текстом права и вне его не существует. Текст права есть объединение правового 
лексикона и его стилевых закономерностей, это одно из важнейших выражений права, форма 
его существования. В текстах права официально (нормативно, в нормах права) фиксируются 
воля и интересы нормодателя, воплощаясь затем в общественную практику. Немаловажную 
роль в фиксировании воли нормодателя играют, если говорить обобщенно , юридическая 
словесность, способы построения норм, организация нормативно-правовых документов и др.  

Поддержим также мнение Г. С. Иваненко о том, что адекватное выполнение юридически 
значимым текстом своей функции зависит в значительной мере от лингвистически грамотного 
оформления текста и столь же грамотного его прочтения. Укажем обозначенные ею требования 
к языку нормативного правого текста: смысл локального отрезка текста должен совпадать со 
смыслом, выраженным в более широком контексте; недопущение разночтений – языковых 
амфиболий (двусмысленности); избежание неадекватного декодирования текста (например, 
чрезвычайно синтаксически загруженная структура текста); недопущение противоречий 
лингвистического и, как следствие, логического характера [9]. 

Немаловажным в познании юридического языка является то обстоятельство, что данный 
язык по своим функционально-стилевым характеристикам может являться самостоятельным 
функциональным стилем. Конечно, не всеми и не всегда признается самостоятельное 
существование стиля юридического языка. Как правило, указывается, что стилистическую 
основу юридического языка составляет подстиль (законодательный, юридический) официально-
делового стиля или совокупность функциональных стилей: официально-деловой, научный, 
публицистический. Существуют и «пограничные мнения», в частности, С. С. Алексеев говорит, 
что противопоставлять юридический язык общелитературному языку неправильно, тем не 
менее, надо видеть, что законодательство с лингвостилистической стороны имеет своеобразный, 
самостоятельный стиль литературной речи. Вместе с тем, существуют работы, в которых 
указывается стилевая самостоятельность юридического языка или отдельных его элементов. 

Прежде чем продолжить речь о стилевой характеристике юридического языка, 
остановимся на вопросе его структуры (элементах), определение которой необходимо для 
обоснования юридического языка как самостоятельного функционального стиля. Относительно 
структуры юридического языка у исследователей нет единого мнения. Укажем взгляды 
некоторых исследователей на данную проблему. 
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В. Ю. Туранин подразделяет юридический язык на: 1) язык юридической науки; 2) язык 
юридической практики (включает в себя: язык нормативных правовых актов (язык законов, язык 
подзаконных актов) и язык актов применения; 3) юридический разговорный язык. 

М. Л. Давыдова выделяет четыре уровня юридического языка: 1) язык нормативно-
правовых актов; 2) язык правоприменительных и иных индивидуальных актов; 3) 
профессиональная речь юристов; 4) язык правовой доктрины. 

В. Б. Исаков определяет такие элементы юридического языка, как: 1) язык 
законодательства; 2) язык подзаконных правовых актов; 3) язык правоприменительной 
практики; 4) язык юридической науки; 5) язык юридического образования; 6) язык юридической 
журналистики. 

М. М. Мущинина в своей работе «О правовой лингвистике в Германии и Австрии» 
указывает структуру юридического языка, предложенную В. Отто: 1) язык законов; 2) язык 
судебных решений; 3) язык юридической науки и экспертиз; 4) язык ведомственного 
письменного общения; 5) административный жаргон. 

Из приведенных взглядов исследователей на структуру юридического языка видно, что 
обозначаемые ими элементы в большинстве своем совпадают. Но в некоторых случаях они либо 
чересчур детализированы (В. Б. Исаков), либо довольно-таки широки (В. Ю. Туранин). 

Кратко изложим нашу позицию относительно каждого из обозначенных элементов. 
Язык закона обслуживает сферу правотворчества. Точнее было бы обозначить данный 

элемент как «язык нормативных правовых актов», но «язык закона» является устоявшимся 
понятием, признаваемым большинством исследователей. 

Язык правовой доктрины обслуживает сферу правовых научных произведений. 
Несомненно, в основе любой правовой доктрины лежат научные разработки, но использование в 
данном случае понятия «правовая доктрина», а не «юридическая наука», как предлагают 
некоторые исследователи (В. Ю. Туранин, В. Б. Исаков, В. Отто), более уместно, поскольку 
доктрина все же более авторитетна по сравнению с научными разработками и концепциями. 

Профессиональная речь юристов обслуживает разговорную сферу профессиональной 
деятельности юристов (судебные заседания, общение с клиентами и государственными 
органами и т.п.). Понятие «профессиональная речь юристов» реальнее отражает данную сферу 
применения языка, чем, например, предлагаемое понятие «юридический разговорный язык» (В. 
Ю. Туранин), поскольку профессиональная деятельность юристов нередко предполагает 
использование ими обиходной разговорной лексики (опрос свидетелей, потерпевших и т. п.), где 
юридическая терминология, как правило, отсутствует полностью. 

Язык процессуальных актов обслуживает сферу правовых процессуальных действий путем 
их фиксации. Для данной сферы исследователи предлагают такие элементы, как язык актов 
применения (В. Ю. Туранин), язык правоприменительных и иных индивидуальных актов (М. Л. 
Давыдова), язык судебных решений (В. Отто). Мы считаем, что в данном случае следует 
говорить только о процессуальных актах, так как отнесение их к иным категориям, таким как 
правоприменительные акты, приведет к неправильному восприятию правовой 
индивидуальности процессуальных актов, которая проявляется в их целевой направленности 
(фиксация процессуальных действий и решений) предопределяет их характерные языковые 
особенности. Это, в свою очередь, позволяет нам отдельно говорить о языке процессуальных 
актов в рамках структуры юридического языка. 

Язык договоров обслуживает, в первую очередь, сферу договорных отношений. Здесь речь 
идет о гражданско-правовой сфере, в которой договор как письменный документ занимает 
центральное место и имеет свой специфический язык. Существует большое количество 
гражданско-правовых и иных документов, не являющихся договорами, таких как устав, 
доверенность, завещание, акт приемки, расписка, правила внутреннего трудового распорядка и 
т.п., но все они составляются с использованием ресурсов языка договоров. Сфера договорных и 
смежных с ней отношений и их язык исследователями юридического языка в рамках 
определения его структуры не рассматриваются, и, соответственно, вопрос о языке договоров 
как элементе юридического языка не ставится, что не позволяет им комплексно исследовать 
юридический язык как целостное структурное образование. 
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Предложенная нами структура юридического языка не является бесспорной. Например, 
такие элементы юридического языка, как язык процессуальных актов и язык договоров, по 
своим языковым ресурсам и конструкциям обслуживаемых ими документов в большинстве 
своем сходны, что может позволить объединить их в такой новый элемент юридического языка, 
как язык правовых документов. Но для детального исследования юридического языка данного 
объединения производить не следует. 

Возвращаясь к стилевой самостоятельности юридического языка, укажем, что в настоящее 
время традиционно выделяют следующие основные функциональные стили: официально-
деловой стиль; научный стиль; публицистический стиль; разговорный стиль; художественный 
стиль  

Отметим, что художественный стиль применяется исключительно в художественной 
литературе, вследствие чего в юридической сфере он не используется. 

Функциональный стиль – это исторически сложившаяся, общественно осознанная речевая 
разновидность, обладающая специфическим характером речи, сложившимся в результате 
реализации особых принципов отбора и сочетания языковых средств в той или иной социально 
значимой сфере общения и деятельности, соотнесенной с определенной формой сознания, – 
наукой, искусством, правом и т. д.  Вопрос о стилистическом значении языковой единицы в 
науке рассматривается неоднозначно в силу того, что функционального стиля в так называемом 
чистом виде нет. Однако та или иная комбинация стилевых черт определяет особенности 
функционального стиля, и каждый из них отличается полярностью стилевых черт. А если 
учитывать, что стиль – категория не только структурно-синтаксическая, но и лексико-
семантическая, то на основе анализа лексики функциональных стилей можно вывести 
важнейшие признаки стиля, обязательные для любого функционального стиля. 

Если провести параллели между элементами юридического языка и функциональными 
стилями, которые их обслуживают, то получится следующее соотношение: 1) язык закона – 
официально-деловой стиль; 2) язык правовой доктрины – научный стиль; 3) профессиональная 
речь юристов – публицистический стиль; 4) язык процессуальных актов – официально-деловой 
стиль с привнесением элементов научного, публицистического и разговорного стилей; 5) язык 
договоров – официально-деловой стиль. 

Выстроив данные параллели, мы можем дать сравнительную характеристику 
существующим функциональным стилям и элементам структуры юридического языка. 
Результат будет таков – ни один из элементов структуры юридического языка не укладывается в 
рамки определенного функционального стиля, поскольку они (элементы) гораздо шире и 
включают в себя компоненты сразу нескольких стилей. Таким образом, специфические 
отклонения элементов структуры юридического языка (лексика, система выразительных 
средств, синтаксис выходят за рамки того или иного стиля) выводят его за рамки традиционных 
функциональных стилей и позволяют нам говорить о том, что юридический язык – новый 
функциональный стиль, являющийся продуктом развития правовой науки. Подобного мнения 
придерживается и один из основателей отечественной правовой лингвистики А. А. Ушаков, 
которой указывал, что «…язык права есть не что иное, как явление стиля, как один из 
функциональных стилей речи». 

Как видим, юридический язык является сложным структурным образованием, имеющим 
свои особенности как в правовой, так и в языковой сфере, познание которых требует детального 
совокупного анализа всех его элементов. Следует отметить, что выделять тот или иной элемент 
юридического языка как наиболее или наименее значимый недопустимо. Юридический язык 
един, и все его элементы, независимо от сфер использования, равнозначны. Некоторые 
исследователи акцентируют свое внимание на определенном элементе юридического языка, 
беря за основу лишь значимость сферы, которую он обслуживает. 

В большинстве случаев данным элементом выступает язык закона в силу значимости 
законодательной сферы для всех как источника правового регулирования. Однако на основе 
анализа лишь языка закона различные исследователи делают выводы относительно всего 
юридического языка. 
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В отдельных случаях они их просто отождествляют. Например, указывается, что 
«соотношение простоты и сложности в юридическом языке будет разным в зависимости от вида 
нормативного правового акта…» или что «…исследование языка законов 1917-1918 гг. 
позволяет констатировать отчетливый консерватизм синтаксиса и лексики правового языка…». 

В указанных случаях речь должна идти не о юридическом языке (правовом языке), а о 
языке законов. Н. Н. Ивакина говорит, что «язык права – это в первую очередь язык закона, 
обосновывая свою позицию тем, что языковые средства, употребленные в законе, используются 
во всех юридических документах как норма». Но, как мы показали на примере всех элементов 
юридического языка, он не ограничивается только сферой юридических документов, вследствие 
чего данное утверждение неверно. Также в некоторых работах можно встретить и понятийное 
смешение юридического языка и языка закона: «…единственным способом выражения мысли 
законодателя должен быть юридический язык закона…». 

Отождествление юридического языка с языком закона обусловлено, во-первых, 
отсутствием в правовой науке до настоящего времени единого мнения по многим вопросам 
юридического языка, в частности, его структуры, во-вторых, тем, что в основополагающих 
трудах по проблемам юридического языка в нашей стране авторами допускалось такое 
отождествление. 

Подытоживая характеристику юридического языка, приведем мнение В. Ю. Туранина о 
том, что изучение особенностей юридического языка, проникновение в его суть являются 
фундаментом для написания грамотных законов, являющихся не только эффективными 
инструментами государственного руководства обществом, но и основой его духовного 
мироощущения, мерой поведения каждого человека и оплотом его самосознания. 
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Түйін 

Мақалада заң тілінің жалпы сипаттамасы берілген. Автор заң тілінің ұғымын, оның 
құрамдас бөліктері - тіл мен құқық негізінде зерттеп, біршама зерттеушілер ұсынған заң тілінің 
құрылымының элементтерін қарастырады. Автор заң тілінің құрылымы мәселесі бойынша өз 
көзқарасын анықтайды, сонымен қатар заң тілінің функционалды-стильдік дербестігін 
көрсетеді. 

 
Summary  

The article is devoted to the general characteristic of the legal language. The author analyzes the 
concept of the legal language on the basis of the analysis of its components – the language and the law, 
examines the elements of the structure of the legal language suggested by different researchers. The 
author states his own attitude towards the problem of the structure of the legal language and points out 
the functional and stylistic independence of the language of law. 
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ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Амирбекова С.К.,  

   Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 
2 курс магистранты 

Абдрахманова К.Х., 
ф.ғ.к., профессор 

 
Мақалада араб фразеологиялық сөз тіркестерін қазақ тіліне аудару барысындағы 

ерекшеліктері қарастырылып отыр. Араб фразеологиялық сөз тіркестерін аудару кезіндегі 
функционалды-мағыналық классификациясы беріледі. 

Түйін сөздер: фразеология, сөз тіркес, араб-қазақ тілі, аударма, лексика. 
 
Фразеологизмдер түрлі, жан жақты факторлардың әсеріне төтеп бере алатын, халықтық 

идеологиясын айқындайтын бір бөлшек. Ұлттық мәдени ерекшелік болып, әртүрлі әлем тілдері 
бір жағдайға байланысты түрлі аспектілерге акцентуация жасайды. Әрбір елдің тілінің байлығы 
мен ерекшелігене байланысты фразеологизмдер сол елдің материалдық, әлеуметтік және де 
рухани мәдени жағынан ажырамас байланысы бар. Ал өз кезегінде оның тарихи ұлттық 
тәжірбиесі мен дәстүрінің көрінісі, бейнесі ретінде көрсетеді.  

Қандай да ұлттың тұрақты сөз тіркестерін өзге тілге аудару аса қиын. Өйткені қай тілдегі 
фразеологизм де айтар ойы, мазмұндық құрылымына қарай нені меңзеп тұрғанын мұқият 
зерделеумен жүзеге асырылады. 

Фразеологиялық тұрақты сөз тіркестерін аудару барысында алдымен нені айтқысы 
келетініне назар салу керек, сол арқылы белгілі бір жәйт, іс-әрекетті сомдау шеберлігін сақтай 
отырып, қазақ тілінде бейнелей жеткізу фразеологизмнің стилистикалық ерекшелігін 
бұзбайтыны анық. Фразеологиялық сөз тіркестері белгілі –бір бейнелік образ немесе оқиға 
желісінен хабар беретіндіктен, басқа халық тілінде дәл сондай бейнелік жәйт ұшыраспауы әбден 
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мүмкін. Осы себепті қазақшаға тәржімелегенде, аудармашы қазақ халқының осыған ұқсас 
бейнелік мәтінін қолдануға мәжбүр болады. 

Фразеологиялық аударма барысында қолға алынған қай тілдегі мәтін мазмұнын жан-жақты 
түсінікті әрі нақты жеткізуде өзге тілдерде бар фразеологиялық ұқсас сөз тіркестері кеңінен 
қолданылады. 

Қолымызға алған осы зерттеу еңбегі арқылы біз араб фразеологиялық тұрақты сөз 
тіркестерін орыс ғалымы, филология ғылымдарының докторы, профессор В.Д.Ушаковтың 
тәржіма тәжірибесін зерттеген. Оның «Құрандағы фразеология» монографиясы[4] араб тіліндегі 
фразеологиялық сөз тіркестерін тәржімалау өзгешелігін зерттейтін жалғыз ғылыми еңбек. Біздің 
қазақ ғалымдарымыздың ішінде Қазақ Ұлттық Университетінің ұлы ұстазы, филология 
ғылымдарының докторы, профессор Б.Н.Жұбатованың «Қазақ тіліндегі араб, парсылық кірме 
фразеологизмдер» еңбегінде алғаш рет құрылымдық-жүйелі, салыстырмалы- тарихи және 
антропо-өзектік тұрғыдан  жүргізілген кешенді талдаулар арқылы қазақ тілінің фразеологиялық 
қорындағы араб, парсылық кірме фразеологизмдерін зерттеу арқылы олардың түрлерін, 
критерийлері мен олардық қазақ тіліне ену механизмін анықтап үлкен еңбегін жазды[7]. 

Фразеологиялық сөз тіркестерін араб тілінен қазақ тіліне аудару барысында 
фразеологизмнің құрылымдық түрімен қатар мазмұндық- функционалдық айырмашылығын 
назарда ұстап, тәржімалау аса қажетті. Мұндай сауатты ұстаным түрлі тіларалық қатынаста 
төмендегідей өзара сәйкестік үлгілерін ұсынады: 

1. толық сәйкестік; 
2.мазмұны жақын сәйкестік; 
3.мазмұндық сәйкестік; 
4.шартты сәйкестік(лакунарлық) 
Сөз жоқ, шартты сәйкестік көп жағдайда суреттеу арқылы, бейнелік жағдайда жеткізіледі, 

яғни түсіндіре баяндалады. Оқиға желісі түрлі-түрлі болғанымен, айтар ойы бір[5]. 
Енді тіларалық сәйкестік немесе қарым-қатынасты жеке-жеке тарата талдап, қарастырса: 
1. Толық фразеологиялық сәйкестік. 
Араб фразеологиялық тұрақты сөз тіркестерінің қазақ тіліндегі фразеологизммен 

семантикалық, лексикалық және стилистикалық қырларымен өзара үйлесе нақ сәйкес келуін- 
толық фразеологиялық сәйкестік деп атайды. Солай бола тұра құрылымдық- грамматикалық 
белгілерінің сәйкестігін әр тілдердің өзіндік түр айырмашылығына орай беруіне тән, келесі тілге 
мүлдем қатыссыз болуы деп қабылдағанымыз жөн.  

Толық фразеологиялық сәйкестік өзінің функционалды- стилистикалық сипаттамасына 
қарай стильаралық немесе кітаби (көркем әдеби) болып бөлінеді. Көркем-әдеби  түрі– ауызекі 
тілдік фразеологиялық сөз тіркестері сонша көп емес, сирек кездеседі. Араб тіліндегі стильдік 
жағынан қарапайым фразеологизмдерге  толық фразеологиялық сәйкестік сонша тән емес. 
Мысал ретінде بَْیَن ناَریْن  «екі оттың ортасында» фразеологиялық тұрақты сөз тіркесінің қазақ- 
араб түрлерінің қаншалықты толыққанды сәйкес екенін қарастырып көрелік. Екі тілдегі сөз 
тіркестерінің де лексикалық бірлігі мен стилистикалық бейнелік ұғым басым тұрғаны бірден 
аңғарылады. 

Ал толық сәйкестік төмендегі араб және қазақ сөз оралымдарында былайша өрнектелген: 
 таңның атысы, кештің батысы  -  في اللَْیل والنَّھار
 көзді ашып жұмғанша  -   في لَْمحِ البَْصر
 қан төгу  -  یَْسِفُك الدماء
 танауынан әрі көрмейді  -  ال یرى أْبعَدَ ِمْن أْنِفھِ 
 көзбе- көз жүздесу[8]  -  یََرْونَُھْم رأَي العَْین
2. Мазмұны жақын сәйкестік. 
Мазмұны жақын сәйкестікке аудармада араб-қазақ сөз тіркестерінің семантика- 

стилистикалық бояуы анық, әрі ұқсас фразеологизмдерді жатқызады. Бірақ қос тілдегі сөз 
тіркестерінің құрылымдық- грамматикалық және құрамдас сөздерінде елеулі 
айырмашылықтардың болуы ғажап емес. 

Араб- қазақ фразеологиялық сөз тіркестеріндегі мазмұны жағынан жақын сәйкестігін екі 
топқа бөлуге болады: 
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1. Мән - мағынасы мен стилистикасы, бейнелік сипаттамасы өзара сәйкес        ( 
грамматикалық құрылымы ұсауы да ұқсамауы да мүмкін) бола тұра лексикалық құрылымында 
біршама алшақтық айырмашылығы бар жағдай. Мысалы, арабша да, қазақшада   َمْن َخَطَب الَحْسناَء لَْم
 Сұлу қыз айттырған қалың малын аямас» деген мақалда екі тілде де ортақ мағына» یَْبُخل بَِمْھر
дарқандық, ашық қол ұғымын жеткізеді. 

Мазмұны жағынан өзара жақын араб- қазақ фразеологизмдерді төмендегідей тізуге 
болады: 

 Қиямет күні  -  یَْوُم الِقیامة
 іргетасын көтеру  -  َوَضَع َحَجَر األساس
 не ексең, соны орасын  -  َحَصدَ ما َزَرَعھُ 
2. Мазмұны, бейнелік, стилистикалық жағынан сәйкес келгенімен, зат есімі сан 

мөлшерімен ерекшеленетін фразеологиялық сөз тіркестері жатады. Араб-қазақ тіліндегі   إْقتَلَع
 сөзі көпше  ُجدوِرهِ   не нәрсені де түп-тамырымен жұлу» фразеологизмі араб тілінде» الَشيَء ِمْن ُجدوِرهِ 
түрде алынғанымен, қазақ тілінде «тамыр» сөзі жекеше түрде тілдік қолданысымызда 
кездеседі[5]. Мысал ретінде араб-қазақ  фразеологиялық тұрақты сөз тіркестер: 

 .«ағайындылар қиындықта танылар»  عند الشدائد تعرف االخوان ,«қолдан қолға өту» َعْن یَد
3.Мазмұндық  сәйкестік 
Мазмұны ұқсас фразеологиялық сөз тіркестеріне араб, қазақ тілдерінде де семантикалық 

мағынасы бір стилистикалық құрылымдағы фразеологизмдер жатады. Бірақ қай –қайсысы да 
бейнелік мазмұнымен ерекшеленеді. Солай бола тұра грамматикалық құрылымы бірдей болуы 
да немесе өзгешерек болуы да мүмкін. Ең бастысы, мазмұндық сәйкестік салыстырылып 
отырған қос тіл иелерінің ұлттық нақышты ерекшелігі мен таным түсінігі  табиғатын айшықтап 
ашып жеткізеді. Мысалы, араб және қазақ тілдерінде бар төмендегі  фразеологизмдердің  
семантикалық жағынан  ұқсас,әрі бір стилистикалық құрылымда тұр, сөйте тұра екі түрлі 
бейнелік мағына береді. Мұндай мазмұндас сәйкестіктер көп кездеседі. Мысалы:  

 «Біреуге ор қазба, өзің түсесін» َمْن َحفََر َحفَرة ألخیھ َوقََع فیھا
ْبُصق في البئْر فَقَد تَْشَرُب ِمنھال تَ    «Су ішкен құдығына түкірме» 

 Бос күбі күңгірлек»[1]»  البَْرمیل الفارغ یَُرنّ 
4. Шартты сәйкестігі бар фразеологизмдер 
Шартты сәйкестігі бар фразеологизм немесе ғылыми тілде лакунарлық сөз тіркестері  

басқа тілдегі фразеологизмдердің  формасы мен мазмұны жағынан мүлдем сәйкес келмейді. 
Бірақ сол тілдің ұлттық психологиясының ойлау жүйесі мен материалдық рухани жан дүние 
ерекшелігін бейнелей сипаттайды[2]. 

Араб тіліндегі шартты сәйкестігі бар фразеологизмдерді өзге тілге аудару барысында орыс 
шығыстанушы Шайхуллин Т.А. келесі сараптама берген  : калькаланған фразеологизмдер, 
суреттеп баяндау тәсілі,тәржіма жасаудың лексикалық тәсілі, күрделі тәржіме әдіс-тәсіліндерін 
қолдана отырып пайдалану кең етек алған[5]. 

1) калькаланған фразеологизмдер 
Фразеологиялық калька – сөзбе-сөз аудару нәтижесінде пайда болған тұрақты сөз 

тіркестері және калькалау шетел сөзінің ішкі формасын екінші бір тілде қайта құру, қайта жасау 
деп те түсіндіріледі[3]. Орыс ғалымы Э.М. Саладухоның пікірінше, калька - кез-келген ұлттық 
тілде айтылатын оқиға желісі мазмұнының тыңдаушы ұлт өкілі санасына елестеп, қабылдаған 
бейнелік суреті. Яғни, алғашқы әсері сол сурет көп жағдайда өзгерген қалыпта болғандықтан 
қарапайым тілдік құрылымы сапалы болмаса да, жалпылама мазмұнға ие[2]. Ал ғалым 
Р.А.Юсупов калькалауды «бұған дейін беймәлім болып келген ұғымды өзге тіл табиғатымен 
өрнектеу» деп тұжырымдайды[3]. 

Калькалық аударма көп жағдайда шартты сәйкестік фразеологизмдердің мазмұнын сол ұлт 
тіліндегі мағынада толық жеткізе алған жағдайда ұлттық бояу, дәстүр нақышын аудару 
барысында жоғалтып алмау мүддесі үшін қолданылады. Мәселен: 

 «Сөз күмістен болса, үнсіздік алтыннан» – كان الَكالم ِمن فِّضٍة فَالسُُّكوت مْن الذََھب
 «Әрекетке-берекет» – الَحَركة بََرَكة

ِمنھال فائِدة   – « одан пайда жоқ»[8] 
2) тәржіманың бейнелік, суреттеме әдісі 
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Аударма жасаудағы бұл әдістемелік түрдің ерекшелігі –фразеологизмнің мағынасын сөз, 
сөз тіркестері, сөйлемдер арқылы көркемдей баяндау. Фразеологиялық сөз тіркесінің айтар 
ойын жалпылай әңгімелеу барысында мазмұны жан-жақты ашылғанымен, бейнелік сипаты 
әлсіреп, фразеологизмге көбірек мән беріледі. Мысалы, Құранда  бар араб тіліндегі мына 
фразеологизм َسْكَرة الَمْوت «өлім аггониясы(жан азабын алды)» өзге тілге аударғанда бейнелік 
сипаттау әдісі басым. Өйткені бұдан өзге тілдік тәсілмен жеткізу орынды емес: «жан шығар 
сәттегі қиналыс, өлім алдындағы арпалыс». Осыған ұқсас әдіс-тәсілмен араб тілінде бар 
төмендегі фразеологизмдер де тәржімаланды: 

 өмірдің,дүниенің гүлі» - (өмірдің ең әдемі кезеңі)»-  َزْھرةُ الَحیاة الدُنیا
 жанары перде жабылған» – (иманнан безген)» – َعلى اْبصاِرِھِم ِغشاوةٌ 
 біреудің етін жеу» - (біреуді өсектеу, қаралау)[8]» – أَكل لَْحَم فُالن
3) аударманың лексикалық әдісі 
Кейбір жағдайда араб тіліндегі фразеологиялық сөз тіркестерін қазақ тіліне аудару 

барысында бір ғана сөз қолданылады. Мысал ретінде Құранда бар   ٌِسَراٌج ُمنیر қазақ тіліне 
аударғанда  пайғамбар деп  шығады. Бұл «жарық шырақ» тұрақты тіркесі пайғамбардың 
бейнелік сипатын ашады. 

Араб тіліндегі бірнеше фразеологизмдер қазақ тіліне аударған кезде әдістеменің 
лексикалық түрі қолданылады: 

 жаратушымен сұхбаттасуға аттанды» - (қайтыс болу,көз   жұму, бұ» – إْنتَقََل إلى ِحوار َربِّھِ 
дүниеден озу) 

 жол баласы» - ( жолаушы, саяхатшы)[7]» -  إْبُن الَسبیل
4) күрделі аударма 
Күрделі тәржіма көп жағдайда өзге тілдің қорында бар фразеологиялық сөз тіркес 

мазмұнын барынша жан-жақты, толық мағынасында, әрі түсінікті етіп жеткізу үрдісінде 
қолданылады. Бұл негізінен өзге тілдегі фразеологизмдерді талдап, жалпылама сипаттау арқылы 
басқа тіл өкіліне кеңірек ақпарат алатыны кәміл. 

Құрандағы белгілі-бір мәтінде ұшырасатын фразеологиялық тіркестің мән-мағынасын 
басқа ұлт өкілінің толық түсіну күрделі аударма тәсілі қолданылады. Мысалы,  ِأْھُل الِكتاب 
«Қасиетті Кітап адамдары» - (иудеилер  мен христиандар)[7] деп мағыналық тәржімасын 
келтіруге болады. Сол сияқты:  

 қалалардың анасы» - (Мекке қ.)» -  أُّم القُرى
 екі мүйізі бар» - (Александр Македонский)» – ذو القُْرنَین
 кеудесі қатты қысылды» - (әлдекімді қиын жағдайда  қалдыру)[7]» – َجعََل َصدَْرهُ َضیِّقًا َحَرًجا
Әсіресе,белгілі бір тарихи оқиғаға байланысты немесе арабтардың ежелден бар қайсыбір 

дәстүрді суреттейтін фразеологизмдерді қазақ тіліне аудару аса күрделі қиындық туғызатыны да 
бар. Кейде семантикалық  бейнелік суреттеудің көз алдайтын жағдайы да ұшырасады.  

Араб тіліндегі  َِمْختوٌم على قَفاه «желкесінде мөрі бар» фразеологиялық тұрақты сөз тіркесінің 
түпкі мән –мағынасын ашып аудару мүмкін емес, ол үшін  сол жәйіттен хабардар болу керек. 
Қараңғылықта күн кешкен, сауатсыз мысырлық шаруалар қауымы кез-келген ауыр науқастан – 
желкелеріне ыстық үтік басумен аурудан ойығып отырған. Сол себепті де олардың желке 
тұсындағы күйік орны көне мысырлықтардың қараңғылығын айқындайтын таңбасындай 
көрінеді. 

Аударма мәселесін түйіндей келе араб фразеологизмдерді қазақ тіліне аударғанда араб 
тілінің лексикасын, мәтінде айтқысы келген ойды түсініп анализдеу, халықтың әдет-ғұрып, 
дәстүрінен, мәдениетінен хабардар болу, тарихын жете меңгеру аса қажетті, әрі жауапты іс.  
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Резюме 

В статье рассматриваются особенности перевода арабских фразеологических единиц на 
казахский язык. Даются функционально-смысловые классификации перевода арабских 
фразеологий. 

Summary 
The article describesthe features of translation Arabicphraseological  units 

in the Kazakh  languages with functional semantic classification of the Arab translation of phraseology 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
Карман кызы Гульмира,  

аспирант кафедры 
«Педагогика высшей школы» 

КНУ им.Ж.Баласагына, Кыргызстан 
 

В статье рассматривается о формировании творческого потенциала личности будущего 
учителя в условиях педагогической практики.  

Ключевые слова: творческое преобразование практики, качество образования, 
компетентностное обучение, поисково-творческая деятельность,траектория творческого 
потенциала студента. 

 
Педагогической практика одна из форм формирования творческого потенциала личности 

будущего учителя, которая позитивно влияет на их профессионально-личностного 
совершенствования. 

В условиях позитивных тенденций в образовании наращивается темп в творческом 
преобразовании педпрактики. Многие преобразования педпрактики в условиях 
интернационализации образовательного пространства ведутся по следующим направлениям: 
поиск новых путей и форм организации практики, соответствующих требованиям времени и 
современным характеристикам профессионала в сфере образования; наполнение новым 
содержанием традиционных форм; творческое осмысление и преобразование роли, функций и 
действий субъектов педагогической практики (руководителей, методистов, представителей 
школ, студентов). 

Во время педагогической практики каждый студент как будущий учитель выступает 
субъектом своего профессионального роста, осмысливает и осваивает содержание и технологии 
современного образования, создаёт собственный творческий стиль деятельности. Основное 
влияние на эти процессы оказывает реализации системного подхода, которое нашло своё 
воплощение в нашей модели системной работы по развитию творческого потенциала будущего 
учителя и стимулированию его творческой самореализации, предложенной и апробированной 
нами в средних школах №28, №76 г.Бишкека и в ряде школ Чуйской области Кыргызстана. 
Предложенная модель выстраивалась также с учётом данных анализа исследований по проблеме 
формирования творческого потенциала личности будущего учителя в условиях 
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интернационализации образовательного пространства и с учетом примеров широкой 
образовательной практики. Следует подчеркнуть, что её создание предварялось 
экспериментальной разработкой и апробацией вариантов решения отдельно взятых, конкретных 
задач, значимых для каждой школы в отдельности. 

В целях реализации предложенной нами модели системного подхода  
мы выделили три взаимосвязанных уровня: работа со школьными педагогами, работа с 
администрацией школ, работа с педагогическим коллективом. 

Наибольшая эффективность работы со школьными педагогами, как показывает наш опыт, 
достигается тогда, когда её отличают: инициатива с их стороны, личностный и добровольный 
характер, активное сотрудничество, доверие. Точкой отсчёта является определение исходного 
творческого состояния личности будущего учителя, имеющего проблемы и барьеры в развитии 
своего творческого потенциала. На основе возникшего понимания выстраивается 
индивидуальная траектория совершенствования творческого потенциала консультируемого 
студента, программа его саморазвития и самореализации с чётко обозначенными и 
осознаваемыми им целями. Воплощение их в реальность может осуществляться студентом 
самостоятельно или при непосредственном психолого-педагогическом сопровождении со 
стороны непосредственного консультанта т.е. школьного педагога. Второй вариант, как 
доказала практика, даёт более ощутимые результаты. Качество выполняемой работы, 
доброжелательность отношений становилось залогом того, чтобы подобное сотворчество стало 
для студента и педагога нормой, а не инициировалось бы им под решение частной задачи.На 
данном уровне есть элементы, которые, с позиции развития творческого потенциала будущего 
учителя в условиях педагогической практики, могут быть оценены и как часть целостной 
системы, и как процесс самопрограммирование творческой позиции по отношению к целям и 
задачам практики. Например, аттестация деятельности студентов в итоге всех видов 
педагогических практик. 

В работе со школьной администрацией можно выделить две позиции. Во-первых, это 
взаимодействие с конкретными людьми и здесь действуют рекомендации первого уровня. Во-
вторых, это сотрудничество с командой, которая во многом формирует идеологию развития 
каждой школы. В этом плане их действия можно было квалифицировать как помощь в решении 
вопросов диагностированного целеполагания, выстраивания иерархии перспектив (ближние, 
средние, дальние), определения ключевых методических дел и разработки планов их 
проведения. Как результат — детальное отражение творческих идей и компонентов в 
концепцию развития каждой школы, в моделях формирования и развития личности школьного 
педагога, студента-практиканта, ежегодное проведение педагогических советов, единых 
методических дней с акцентом на разные аспекты проблемы формирования педагогического 
творчества. 

Совместно с директорами и завучами, проявившими большую заинтересованность и 
активно выдвигавшими продуктивные предложения, проводилась особая работа по данному 
направлению, приведшая к почти многократному увеличению числа студентов с творческими 
показателями.Продуктивная совместная деятельность с администрацией каждой школы 
способствовало эффективной работе с педагогическим коллективом. Здесь могут быть отмечены 
разные вектора: инициирование со стороны руководящего звена школы или отдельных его 
представителей о реализации отдельных форм творческой работы студентов. На этом уровне мы 
реализовывали два подхода: работа с целым коллективом класса как единым субъектом 
образовательного процесса и работа через классный коллектив с конкретным 
педагогом.Коллектив каждой школы выступило той микросредой, которая оказывало огромное 
влияние на развитие творческого потенциала каждого студента. На базе каждой школы мы 
организовали и провели ряд семинаров и тренингов для школьных учителей без отрыва их от 
профессиональной деятельности. Каждый из них может быть представлен в качестве 
самостоятельного явления, но наличие в них сквозных тем и деталей, в первую очередь 
творческого компонента, позволяет нам рассматривать их в единстве. Достоинством создания в 
самой школе подобной системы является ориентация на конкретные образовательные 
потребности, оперативная корректировка с учётом результатов постоянного мониторинга, 
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удобное для слушателей пространственно-временное расположение. Большое значение было 
придано формам, рождающим в коллективе микроклимат творчества (педагогические студии, 
мастерские, творческие гостиные и др.). 

Кроме того, нами было уделено внимание профессиональным конкурсам и смотрам, 
возможности которых мы активно использовали в своей работе. 

В настоящей модели особое значение для нас имело включение идеологии творчества в 
проектирование и организацию образовательного процесса, проявляющееся в творческом 
акценте профессионально-личностных ценностей педагога, широком использовании 
креативного подхода, насыщение творчеством образовательно-воспитательного пространства 
каждого мероприятия. 

Реализация данной модели, наряду с другими мероприятиями, будет позволять каждому 
педагогическому коллективу добиться ряда весомых результатов в педагогических форумах, 
смотрах, конкурсов разного уровня. 

Многие считают, что рассматриваемая система замкнута на школе, но практика показала, 
что её положения работают и в ситуации взаимодействия по схеме: Вуз-школа. 

Организация творческой деятельности студента – практиканта требует от каждого 
школьного педагога как руководителя практики знания и использования вариативных 
технологий.Технология творческой деятельности школьного педагога, а следовательно и 
студента в условиях практики подразумевает наличие системы и алгоритма действий, где 
каждый этап может быть подвергнут анализу и оценке, разложен для простоты на несколько 
мини-этапов, хотя следует иметь в виду, что творчество связано с вдохновением, ощущением 
момента, интуицией, индивидуальными свойствами человека, которые крайне сложно 
проектировать, сравнивать, оценивать и рекомендовать другим. 

Дать готовый алгоритм творческой деятельности в условиях различных видов 
педагогической практики невозможно. Рассматривая некоторые рекомендации ученых, 
позволяющие внести элемент творчества в привычные действия, следует исходить из того, что 
любая технология – это, прежде всего система. Она включает в себя следующие основные 
компоненты: диагностирование, целеполагание, проектирование, конструирование, 
содержательный, информационный, организационно-деятельностный, контрольно-
управленческий компоненты. 

Изучая деятельность творчески работающихся педагогов закрепленных школ, мы пришли 
к заключению, что многие из них реализуя на практике технологию поисково-творческой 
деятельности, ставят для своих уроков следующие задачи: 
– поддержка и развитие интереса к предмету; 

– формирование навыков исследовательской работы; 
– решение практических упражнений; 
– организация работы с современными источниками информации. 
Безусловно, данные задачи могут быть решены только на уроке, где царит творчество, 

потому что именно в классе в процессе творческой позиции компетентного учителя каждый 
школьник получает самое высокое духовное наслаждение. Любой урок, если в нем не было 
места для творческого порыва, поиска, оказывается неэффективным, если даже дается очень 
полезная информация. Поэтому создание проблемных ситуаций, ситуаций столкновения 
различных мнений, вариативность возможных решений являются необходимым инструментом 
педагогического приближения студентов к творчеству. Педагогическая практика в психолого-
педагогическом плане имеет более плодотворные результаты в вопросе формирования 
творческого потенциала будущего учителя в условиях интернационализации образовательного 
пространства. Известно, что только творческое начало в практической деятельности будущего 
учителя, способно вскрыть заложенные обучением внутренние резервы его личности и дать 
качественно новые, конечные результаты в проблеме формирования компетентного специалиста 
современного общества.Вследствие чего, для формирования творческого потенциала будущего 
учителя во время педагогической практики мы приобщали каждого студента к различным видам 
деятельности, как руководство процессом создания школьниками творческих работ и 
планирование индивидуально-творческих действий по развитию учебного познания 
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школьников; создание в учебном процессе атмосферы сотворчества. Приоритетным 
направлением в данном русле являлось формирование компетенций будущего учителя по 
созданию условий для самостоятельного творческого поиска школьников. 

В обозначенном русле студенты – будущие учителя руководствовались тем, что 
основными критериями творческой позиции школьников в познавательной деятельности 
являются: самостоятельность (полная или частичная); поиск и перебор возможных вариантов 
движения к цели (в полном или частичном объеме); создание в процессе движения к цели 
нового продукта (в полном или частичном виде).Известно, что в основе активизации любой 
познавательной деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса лежит прогноз – 
предвидение ее вероятных результатов. Поэтому необходимость усвоения школьниками 
теоретического материала на творческом уровне предполагало формирование у личности 
будущего учителя умения его прогнозировать. 

Главное направление в этом процессе – это формирование у будущего учителя умения 
предвидения тех условий, средств, форм и содержания деятельности, которые являются 
наиболее благоприятными и оптимальными для развития познавательной активности 
школьников.В обозначенном направлении частные задачи можно свести к двум. Первая задача – 
это формирование у будущего учителя умения прогнозирования познавательной активности 
школьников по содержанию, или предвидение всего того, что создает благоприятные условия 
для глубокого и прочного усвоения ими той или иной системы предметных знаний. Вторая 
задача – это формирование у будущего учителя – умения прогнозирования познавательной 
активности школьников по ее способам, и предвидение движения учебно-познавательных 
процессов от элементарных уровней и форм деятельности к более сложным и высоким.При 
решении первой задачи существенным представлялось формирование у будущего учителя 
умения отбора и создания таких логических конструкций знаний, которые могли бы обеспечить 
успешное творческое взаимодействие со школьниками в учебном процессе.Студент во время 
педагогической практики, применяя специфические, логические приемы, должен был 
обеспечить школьникам переход от репродуктивной деятельности к активно-творческой, от 
эмпирического уровня к теоретическому, от абстрактного к конкретному, от общего к частному. 
При решении второй частной задачи существенным явилось формирование у будущего учителя 
– умения создания и отбора таких способов деятельности, которые бы могли быть использованы 
школьниками при усвоении теоретического материала на творческом уровне.При готовности 
будущего учителя к решению указанных выше задач, ему необходимо было руководствоваться 
знаниями, об основных закономерностях соотношения репродуктивной и продуктивной, т.е. 
активной, творческой деятельности.Научными исследованиями отдельных ученых, в частности, 
Б.И. Коротяевым доказано, что «репродуктивное и творческое познание соотносятся между 
собой как два самостоятельных звена единого целого, причем репродуктивное познание 
выступает как подготовительное звено, а творческое – как основное»[3,с.105]. Данные два типа 
познания соотносятся между собой как целое, с элементом в каждом звене: в первом звене, в 
качестве целого выступает репродукция, а в качестве элемента – творчество; во втором звене – 
наоборот. Оба типа познания соотносятся между собой диалектически динамично, с взаимным 
переходом друг в друга. Граница между репродукцией и творчеством является условной и 
подвижной, она проявляет себя по-разному в различных зонах и видах деятельности, в том 
числе и познавательной [3,с.107].Основное назначение педагогической практики, исходя из цели 
нашего исследования − это формирование готовности будущего учителя к реализации 
творческой деятельности во время учебного процесса.При творческом подходе будущего 
учителя к учебным задачам во время педагогической практики школьники как активные 
субъекты могут более глубоко и всесторонне изучать те или иные явления учебного материала. 
Они могут не только выражать свое отношение к изучаемым явлениям, но и высказывать свою 
точку зрения, не только переносить известные способы решения в новые условия, но и находить 
принципиально новые, творческие способы решения учебно-познавательных задач[5 с.109]. Для 
того чтобы школьники успешно овладели этим опытом, чтобы у них постепенно формировались 
такие качества, как познавательная самостоятельность, способность творчески решать учебно-
познавательные задачи, студенты, будущие учителя включали их в такую деятельность, которая 
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побуждала их к проявлению активности и самостоятельности самого высокого уровня. В 
условиях педагогической практики, при вовлечении студентами экспериментальных групп 
школьников в процесс активного (творческого) освоения учебного материала, перед ними 
стояли две последовательные задачи. Первая – научить школьников распознавать явление 
(объект), его признаки, стороны, составные элементы, связи и отношения, алгоритмы 
преобразования. Вторая – научить их описать изучаемое явление, объяснить причину или 
способ его существования, сформулировать правило (там, где это необходимо) на предмет 
преобразования. При этом широко применялись такие приемы, как классификация отдельных 
положений, доказательства личностного отношения к изучаемым явлениям, знакомства с 
логической структурой определений, выведение следствия из факта, определения признаков 
второстепенности и др. 

Решение каждой из задач требовало использование следующих методов (как общие, так и 
специфические): 

– распознавание по изучаемому предмету или теме существенных, достаточных и 
необходимых признаков и свойств явлений, лежащих на поверхности и не требующих 
доказательств, с помощью наблюдения, пробных преобразований, разложения на составные 
части (анализа) и их объединение (синтеза), сравнения (различия и отличия), аналогии, 
противопоставления, отвлечения; 

– распознавание по изучаемому предмету или теме закономерных связей и отношений с 
помощью наблюдения, пробных преобразований, схем, ключевых идей и принципов, индукции 
и дедукции, восхождения от абстрактного к конкретному построение "идеальных" объектов и 
"примерка" их к эмпирическим данным; 

– распознавание правил и алгоритмов преобразования и других явлений с помощью 
наблюдения, пробных преобразований и нахождения ключа алгоритм. 

Предложенная группа методов имеет три области использования: 
– распознавания признаков; 
– распознавания связей и отношений; 
– распознавания правил и алгоритма. 
При решении второй задачи – конструирование, изложение и развертывание знаний – 

использовались методы: 
– описания распознанных признаков явлений с помощью определений (свернутых 

описаний) и повествования (развернутых описаний); 
– объяснения распознанных связей и отношений с помощью формулирования 

утверждений, тезисов, законов, принципов, теорем, формул, раскрывающих связи и отношения, 
и с помощью обоснования и доказательства закономерного характера связей и отношений; 

– выведения предписаний с помощью формулирования правил, алгоритмов рекомендаций 
и применения их на практике с помощью самых различных способов, в том числе по образцу, 
аналогии и т.д. 

Таким образом, общие и специфические методы, используемые студентами на этапе 
формулирования теоретических знаний школьников, имели свои области применения: описания, 
объяснения, выведения предписаний и применения их на практике. Известно, что большую роль 
в условиях творческого подхода к практике, играют чувственные и рациональные, 
экспериментальные и логические методы. Позиция будущего учителя в широком применении 
вышеуказанных методов помогло школьникам самостоятельно раскрыть новые стороны 
изучаемых явлений, приобрести знания о новых фактах, уметь увидеть новое в уже известных 
им фактах. В процессе этой деятельности для студентов – будущих учителей важно было, чтобы 
ученики овладевали такими приемами деятельности, как умение наблюдать, сравнивать, 
обобщать, намечать порядок работы, способствовать творческому началу познавательной 
деятельности школьников. При этом внимание студентов- практикантов акцентировалось на то, 
чтобы они имели в виду, что деление деятельности на уровни условно, оно отражает в 
обобщенном виде ступени восхождения школьников от репродуктивной к творческой 
деятельности.В условиях педагогической практики внимание студентов акцентировалось также 
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на то, что творческая активность школьников зависит от характера и объема учебного 
материала, от разработки ими творческих заданий индивидуального характера. 
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Түйін  

Мақалада педагогикалық тәжірибе жағдайында болашақ мұғалімнің шығармашылық 
тұлғалық әлеуетін дамыту туралы қарастырылады.  

 
Summary 

In article is considered about formation of creative potential of the identity of future teacher in the 
conditions of student teaching.  

 
 

ЖҰМБАҚТАР,  ЖАҢЫЛТПАШТАР ЖӘНЕ МАҚАЛДАР АРҚЫЛЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ 

 
Ералиева Б.М., 

Қ.А.Яссауи атындағы  
№123 мектеп-гимназиясының  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі  
 

Мақалада халық ауыз әдебиеттері элементтерінің негізінде шығармашылыққа тәрбиелеу 
мәселелері туралы қарастырылады.  

Түйін сөздер: жұмбақ, жаңылтпаш, мақа-мәтел, шығармашылық, тәрбие.  
 
Қазіргі білім беру саласындағы даму тенденциясының қарқындылығына орай кейбір 

маңызды болып келетін мәселелер өз шешімін таппай отыр. Сондай өзекті мәселелердің бірі – 
оқушылардың ақыл-ойын дамытудың этнопедагогикалық шарттары. Кейбір зерттеуші ғалымдар 
осы мәселе төңірегінде сыңаржақ пікірлер айтып жүр. Бір қарағанда зерттеуді қажет етпейтін, 
бүгінгі таңда ешқандай маңыз-ыдылығы жоқ сияқты болып көрінетін бұл мәселені, шындығына 
келгенде, ертеңгі күнге қалтырмай, дәл бүгін егжей-тегжейлі зертеу керек деп ойлаймыз. Осы 
орайда Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы Заңында» былай деп жазылған: «қазақ 
халқының мәдениеті мен салт-дәстүрін оқып-үйрену үшін жағдайлар жасау керек». Яғни, еліміз 
бей-жай қарап жатқан жоқ, ертеңіміз үшін алаңдап, уайымдауда. Ал осы туындап отырған 
мәселені тек мұғалімдер ғана оңтайлы шеше алады. Заңда айтылып отырған халық 
педагогикасына қатысты мәселені ғылыми негізде пайдалану және даму жолдарын іздестіру 
көкейтесті мәсе-лелердің бірі. 

Сөз мәйегі - мақал» дегендей, ата-бабамыздан қалған өсиет сөздер арқылы оқушыларға 
ойын нақты, дұрыс жеткізуді, жасырылған жұмбақтың шешімін тауып, белгілі бір тақырыпқа 
байланысты мақал айта білуді, тапқыр сөйлеуді үйрету.  2. Сөз өнері арқылы оқушылардың 
дүниетанымын кеңейтуге, адамгершілікке тәрбиелеу, халық ауыз әдебиетінің түрлерімен 
таныстыра отырып, ата-бабамыздың өсиетін қадір тұтуға, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін сыйлауға 
баулу. 3. Сөздік қорын дамыту, өз ойларын кең,  мазмұнды жеткізе білулерін арттыру. 
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1. Оқу-  білім бұлағы, ...(білім – өмір шырағы). 
2. Жаңбыр бір жауса, ...(терек екі жауады). 
3. Жауға жаныңды берсең де...(сырыңды берме). 
4. Еңбек етсең ерінбей, ...(тояды қарның тіленбей). 
5. Отан - қуат ...(отбасы - шуақ). 
6.Ұланы бар елдің, ...(ұраны бар). 
7. Болат қайнауда шынығады, ...(батыр майданда шынығады). 
8. Білген кісі тауып айтады, ...(білмеген кісі қауып айтады). 
9. Мың малын болғанша ...(бір балаң ғалым болсын). 
10. Отан үшін күрес - ...(елге тиген үлес). 
Жұмбақ– адамның ой-өрісін, алғырлығын, білімін сынау мақсатында нақты бір зат немесе 

құбылыс тұспалдап сипатталатын шағын әдеби жанр. 
Жұмбақ жанры дүние жүзі халықтары әдебиетінің көпшілігінде бар. Бұл жанрға 

Аристотель “Жұмбақ – жақсы жымдасқан метафора” деп анықтама берген. Жұмбақ әдебиеттің 
ежелгі үлгілерінде, ауыз әдебиетінде жиі кездесетіндіктен оны ғылымда “фольклорлық жанр”, 
“халықтық поэзияның шағын түрі” деп санау орын алған. Алайда, қазіргі заман әдебиеті 
өкілдерінің, әсіресе, балалар әдебиеті авторларының шығарм-ғында Жұмбақтар топтамасы жиі 
кездеседі. Сондықтан оны тек фольклорлық жанр аясында шектеуге болмайды. 

Ғалымдар Жұмбақтың әуелгі тегі тыйым сөздермен және табумен төркіндес деп есептейді. 
Бағзы дәуірлерде адамдар айналадағы өктем күштерден сақтанғандықтан, өзара шартты 
сөздермен, астарлы тіркестермен тілдескен. Жұмбақ кейінгі даму барысында табу мен тыйым 
сөздерден жіктеліп, бөлініп шыққан. Қазақ Жұмбақтары ежелгі дәуірде туып, қазіргі кезеңге 
дейін ұзақ даму жолынан өтті. 13 ғасырдың 2-жартысы мен 14 ғасырдың басында 
құрастырылған қыпшақ тілінің сөздігі “Кодекс Куманикусте” көптеген Жұмбақтар берілген. 
Ондағы Жұмбақтардың құрылымы, табиғаты қазіргі қазақ Жұмбақтарына ұқсас. Мысалы, 
Сенде, менде жоқ, Сеңгір тауда жоқ, Өте берік таста жоқ, Қыпшақта жоқ (құс сүті). Сонымен 
қатар Махмұт Қашқаридің “Түрік тілінің сөздігінде” де қазіргі қазақ Жұмбақтарының алғашқы 
үлгілері кездеседі. Қазақ халқы Жұмбақты адамдардың білім деңгейін, парасатын аңғартатын 
үлкен өнер деп есептеген, сондықтан жар таңдаған жастар, ақындар, ел ішіндегі шешен, би, т.б. 
данагөй, қадірменді адамдар бір-біріне Жұмбақ жолдап, ақыл-ой сынасып, таным салыстырған. 
Жұмбақ қара сөз түрінде де, өлең түрінде де, ақындық айтыс түрінде де кездеседі. Жұмбақ 
бейнелі суретпен айтылады. Мысалы, “Айдалада ақ отау, аузы-мұрны жоқ отау” (жұмыртқа), 
“Отқа жанбас, суға батпас” (мұз). Заттың сапасына (“Бауыздасаң, қан орнына су ағар” – қауын), 
қызмет-қимылына (“Жанды сағат айқай салад” – есек) қарай құрылатын Жұмбақтар көп. Кейде 
Жұмбақ тікелей ашық сұрау түрінде айтылады. Жұмбақ шешендік сөздермен де (“Ағат деген 
немене? Сағат деген немене?”), мақал-мәтелдермен де (“Сырты жылтырауық болғанмен, іші 
қалтырауық”) жанасымды. 

Қазақ әдебиетінде ақындардың ауызша, жазбаша жұмбақ айтыстары көп кездеседі 
(мысалы, Жігіт пен қыздың жұмбақ айтыстары, Сапарғали мен Нұржанның айтысы, т.б.). 
Жұмбақтың композициялық құрылымы, әдетте, екі бөлікті болып келеді, бірінші бөлікті 
Жұмбақтың байлауы, екінші бөлікті Жұмбақтың шешімі деп атайды. Жұмбақта заттың түрі-түсі, 
көлемі, қасиетімен қатар, оның атқаратын қызметі немесе қимыл-әрекеті де айтылады. Жұмбақ – 
таным құралы, сондықтан бір құбылысты түрлендіре құбылту арқылы әр тарап, сан қырынан 
тануға болады. Кейде байламның барлық қасиеттері толық суреттелмей, бір ғана белгісі 
айтылуы мүмкін. Сондықтан Жұмбақ шешуін табудың ауыр-жеңілдігі нысан суретінің 
қаншалықты толық, дәл берілуінде. Жұмбақты шешу – сипаттамадан соң сыңар бейнеден 
байламды табу арқылы жүреді. Сипаттамада байламның белгілері айтылады, осы белгілерге 
қарап нысанды ойша кескіндеу, елестету, мәтінді ести отырып, ұқсастырылған нәрсе мен байлам 
арасындағы байланысты зерделеу процесі өрбиді. Жұмбақта белгілі бір өлеңдік қалып 
сақталмайды. Оның ырғақтық-ұйқастық құрылымы сан алуан жолдармен өрнектеледі. Жұмбақ 
жанрына тән басты ерекшелік – көлемі шағын, құрылымы жұп-жұмыр, шымыр болып, аз сөзбен 
көп нәрсені айта білуге бейімділік. Жұмбақ сөйлемдері көбінесе қысқа, жинақы келеді, кейде 
образбен өрілген кішкене ғана ұғымды білдіретін сөйлем, не сөз тіркесі түрінде кездеседі. 
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Жұмбақтың ең басты поэтикалық құралы – метафоралық тәсіл. Жұмбақта тұспалдап айтылатын 
нәрселер дайын, ап-айқын күйінде көрінбей, емеурінмен елес береді. Тұспалдау арқылы 
байламның сыңар бейнесі сомдалады, оның бейнесі басқа құбылысқа көшіріледі. Жұмбақтар 
түрлі жағдайларды суреттеуді мақсат етпейді, оқиғаларды да баяндамайды, тек әр түрлі заттар 
мен құбылыстардан образдарға нақыш боларлықтай өрнектер табады. 

Жұмбақтың тілдік өрнектерінде халықтың тарихи-қоғамдық өміріндегі, тұрмыс-
тіршілігіндегі өзгешеліктерді танытатын, солардан туындаған нақыш-өрнектер, ауыстырулар 
өте мол. Көбінесе көзбен көріп, қолмен ұсталған, тұтылған заттар тұспалдауға, жасыруға желі 
болады. Метафораларға ұйытқы, тірек сөздер алуан түрлі, олар сан-саналы табиғат 
құбылыстарына, тұрмыс пен шаруашылық, әдет-ғұрып, қоғамдық қатынастарға байланысты 
лексиканы қамтиды. Жұмбақ нысанасына айналған байламдар өмірдің барша құбылыстарын 
тақырып ете алады. Мысалы, аспан әлемі, табиғат құбылыстары, жер, хайуанаттар, құстар, 
жәндіктер, адам, үй жабдықтары, киім-кешек, тамақ-сусын, ыдыс-аяқ, өнер, шаруашылық, іс-
құралдары, жол, қатынас, техника, оқу-білім, ойын-сауық, ән-күй, уақыт, дін, т.б. Сонымен 
қатар кейінгі кезде Жұмбақтардағы дәстүрлі тақырыптардың арнасы оқу-білім, ғылым мен 
техника дамуына байланысты толыға түсті. 

Қазақ жұмбақтарын жинау ісі 19 ғасырдың 2-жартысында басталып, 20 ғасырда одан ары 
жалғасты. Қазақ фольклоры мен ауыз әдебиетін жинақтап, алғаш рет жіктеп көрсеткен 
Ш.Уәлиханов, сондай-ақ, ағартушы Ы.Алтынсарин өз шығармашылығында Жұмбақтарға 
арнайы тоқталған. Ауыз әдебиетін зерттеуші орыс ғалымы А.В. Васильев, сондай-ақ қазақ 
ғалымдары С.Аманжолов, Т.Жанұзақов, Қ.Саттаровтардың құрастыруымен қазақ Жұмбақтары 
жинағы бірнеше мәрте кітап болып шықты. Өзінің бастау көзін, өсіп-өркендеу жолын фольклор 
қойнауынан алатын Жұмбақ қазақ жазба әдебиетінде жалғасын тапты. Жазба әдебиеттің 
көрнекті өкілдері Абай, Шәкерім, С.Торайғыров, т.б. Жұмбақ жанрында қалам тартты. Қазақ 
әдеби жұмбағының өсіп қалыптасуына М.Жаманбалинов, Ж.Смақов, М.Әлімбаев, Қ.Ыдырысов, 
Қ.Мырзалиев, К.Баянбаев, Қ.Шұғаев, Ә.Ысқабаев, т.б. ақындар қомақты үлес қосты. Қазіргі 
уақытта Жұмбақ қазақ әдебиеттану ғылымының арнаулы нысаны ретінде зерттеліп келеді.[1] 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие 
беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен 
басталуы керек. 

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен 
ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына 
жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, 
өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль атқарады. Рухани -
адамгершілік тәрбие- екі жақты процесс. 

Бір жағынан ол үлкендердің, ата-аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, 
екінші жағынан- тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен 
қарым- қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске асыра, адамгершілік 
ықпалдың әр түрлі әдістерін пайдалана отырып, педагог істелген жұмыстардың нәтижелерін, 
тәрбиелеушілерінің жетіктістерін зер салып талдау керек. 

Жас ұрпақ ата-бабамыздан қалған мәдени мұра халық ауыз әдебиетінің өн бойындағы 
мәнділігі мен маңызды-лығынан, ойшылдығы мен қиялшыл-дығынан, тапқырлығы мен 
шешендігінен, әсемдігі мен алғырлығынан, тәлім-тәрбиесі мен үлгі-өнегесінен нәр алары анық. 

Қазақстанда халық ауыз әдебиет үлгілерін бүгінгі тәрбие мен білім беру барысында жүзеге 
асыруға бағытталған біршама тәжірибе жинақталған. Бұлардың ішінде, әсіресе, халқымыздың 
тәлім-тәрбиелік ой-пікірлерінің зерттелу, жинақ-талу, жариялану жолы Қ. Жарықбаевтың, С. 
Қалиевтың, З. Әбілованың еңбектерінде айқын көрініс тапқан. Халық ауыз әдебиет үлгілері 
туралы зерттеулер көп болғанымен, оқу-тәрбие үрдісінде баланың ақыл-ойын дамытуға оның 
мүмкіндігінің зор екендігі жайында аз мағлұмат берілген. 

Халық педагогикасымен айналысу-шылар қоғам дамуының алғашқы сатыла-рында-ақ 
тәрбиеге өзіндік көзқарас болған-дығын, мақсатқа сай тәрбиелеудің жолдары 
ойластырылғандығын мәлімдейді. Қазақ этнопедагогикасының қайнар-бұлағы біздің 
заманымызға дейінгі дәуірден бастау алады. Ұлттық мәдениеттің тегі сол ұлттың ұлт болып 
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қалыптаспай тұрған кезінен бастап-ақ жеке ұлыстардың ұрпағын тәрбиелеуден туындағаны 
белгілі. Халық педагогикасында оқыту мен білім берудің принциптері қазіргі ғылыми 
педагогика тұжырымдарымен ұштасып жатыр. Халық білім мен өмірдің тығыз байланысты 
болуын талап етті. Халық педагогикасы оқытудың көрнекі болуын ойдан шығарған жоқ. 
«Көзбен көрген, құлақпен естіген ақиқат емес, тек қана мұқият зерттелген ақиқат». Ақыл-ой 
тәрбиесінің тағы да бір маңызды міндеті оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру 
болып табылады. Мұның негізінде әлемді тану, түсіну, табиғат пен қоғам дамуының заңдарын 
ұғыну. Яғни, оқушылар барлық пәндерді оқу үрдісінде негізгі дүниетанымдық жұмыстарды 
бекітеді, баянды етуге талаптанады. 

Оқу-тәрбие үрдісінде халық педагогикасының жетістіктерін қажетті деңгейде қолдануға 
мүмкіндік бар. Соның ішінде бастауыш сыныптарда оқушылардың ақыл-ойын дамытуға тікелей 
әсер ететін жұмбақ, жаңылтпаш, ертегі, мақал-мәтел, шешендік сөздер, жұмбақ-айтыс т.с.с. 
этнопедагогикалық құрал-дардың алатын орны ерекше. 

Жұмбақ жанры ана тілінің нәрлі, бейнелі сөздеріне қызықтырып, баланы халық поэзиясы 
әлеміне баурайды, оған эстетикалық ләззат береді. Баланың ақыл ой қабілетін дамытып, ой-
өрісін, танымдарын кеңейтеді. Жұмбақтар заттардың, нәрселердің, құбылыстардың қыр-
сырларын талдауға, салыстыруға айырмашылықтары мен ұқсастықтарын табуға үйретеді. 

Жаңылтпаштар баланы сөз мағынасын бұрмаламай, абайлап, анық сөйлеуге үйретеді. 
Айналадағы көріністермен, құбылыстармен таныс-тыратын қызықты жанр. Оқушылардың тілін 
ұстартудағы тәрбиенің бір түрі- жаңылтпаш айтқызу. Жаңылтпаш айтуда көзделетін мақсат, 
біріншіден, жинал-ғандарды күлдіріп, көңіл көтеру болса, екіншіден, әр сөзді тез, шебер, дәл 
айтуға, тіл ұстартуға үйрету болып табыладыы. Қазақтың салты бойынша, ойын- сауыққа келген 
жастардың бәрі ән салып, күй шертіп, өлең айтуға тиіс. Ал өнерден құралақан жастарға 
берілетін жаза ретінде ойынды басқарушы адам жаңылтпаш айтқызған. Жаңылтпаш – тіл 
ширату тәсілі. Халық баланың тілін ширату үшін оған сөз үйретіп, дүниетанымын дамыту 
мақсатында жаңылтпаштар ойлап шығарған. Балалардың тілі шығып, сөздік қоры молая 
бастаған кезде, кейбір дыбыстарды айта алмай немесе қинала айтады. Тілін мүкістендірмей, 
мүдірмей сөйлеу үшін, қиналып айтатын дыбыстары бар сөздерді бала неғұрлым жиі-жиі 
дыбыстап айтып, жаңылмай жаттықса, сөйлегенде де мүдірмей өз ойын толық жеткізетін 
болады. Жаңылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арқылы баланың ана тілін ардақтау, сөз қадірін 
білу сезімі қалыптасып, ой – қиялы дамиды, тәрбиеленеді. 

Мұғалім ешуақытта балаларға дайын тұжырым, дайын қорытынды ұсынбауы тиіс. Әсіресе 
балалардың  қазақ тілі сабағыңда өз бойынша ойланып, әр түрлі фактілерді, адамгершілік 
қасиеттерді кейіпкерлердің іс-әрекетін, мінез-құлқын салыстырып білуге, қоғамның моральдық 
принциптеріне сүйене отырып, өмірдегі қарам-қайшылықтарды адамгершілік тұрғыдан бағалай 
білуге үйренуі керек. Бұл өте маңызды. Егер балалар өз бетінше қорытынды жасауға қиналып 
жатса, онда мұғалім адамгершілік ережені қорытып шығаруға көмектесетін иллюстрациялар 
тірек-сызбалар, көрнекіліктер ұсынады.  

Өз халқының мәдениетін, тарихын, өнерін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі мен 
мәдениетіне, салт-дәстүріне құрметпен қарайтын нағыз мәдениетті азамат қалыптасады. 

Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге 
айналған. Отбасында, балабақшада , қоғамдық орындарда үлкенді сыйлау дәстүрін бұзбау 
және оны қастерлеу әрбір адамнан талап етіледі. Халқымыздың тәлім- тәрбиелік мұрасына 
үңілсек, ол адамгершілікті, қайрымдылықты, мейірбандықты  дәріптейді. 

Ата-бабаларымыздың баланы бесігінен жақсы әдеттерге баулыған. «Үлкенді сыйла», 
«Сәлем бер, жолын кесіп өтпе» деген секілді ұлағатты сөздердің мәні өте зор. Адамгершілікті, 
ар-ұяты бар адамның бет-бейнесі иманжүзді, жарқын, биязы, өзі парасатты болады. Ондай 
адамды халық «Иман жүзді кісі» деп құрметтеп сыйлаған. 

  
Пайдаланған әдебиеттер; 

1.Қазақ энциклопедиясы, 4 том; Әдеб.: Қазақтың халық жұмбақтары, А., 1959., Қазақ 
жұмбақтары, А., 1993., Әбжанов М., Қазақ халқының жұмбақтары, А., 1966. 
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Резюме 

В статье рассматривается о вопросах творческому воспитании учащихся посредством 
устного народного творчества.  

Summary  
In article is considered about questions creative education of pupils by means of folklore. 
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В статье рассматриваются предпосылки международного сотрудничества 

международных организаций в здравоохранении в сфере медико-социальной помощи 
населения. 

Ключевые слова: Международные организации в здравоохранении: ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
Международный Красный Крест. 

 
В исторические периоды, когда государству и народам угрожало резкое ухудшение 

здоровья населения,  в связи с войнами, эпидемиями, обострялось стремление к 
международному сотрудничеству в области здравоохранения. Предпосылкой объединения 
международных организаций в здравоохранении в сфере медико-социальной помощи 
населения являются: 

- рост экономического, политического, торгового сотрудничества; 
- расширение научных контактов в области здравоохранения; 
- эпидемическая международная опасность. 
Первым опытом международного сотрудничества в области охраны здоровья 

являлось создание в 1838 году Константинопольского высшего совета здравоохранения. 
Константинопольский  высший совет состоял из чиновников турецкого правительства и 
делегатов Европейских морских государств: Великобритания, Франция, Греция, Россия и 
др. Основными  задачами  были: санитарный контроль иностранных судов в Турецких 
портах, проведение карантинных мероприятий и информирование о случаях 
эпидемических заболеваний. 

В 1945 года на конференции ООН в Сан-Франциско, делегации ряда стран 
высказались за создание новой Международной организации по здравоохранению. В 1946 
году в Нью-Йорке по решению Экономического и Социального совета при ООН была 
создана Международная конференция в здравоохранении, которая обсудила Устав 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вступивший в силу 7 апреля 1948 года.  
В ознаменование этого события 7 апреля объявлено «Всемирным Днем здоровья». 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) – одна из крупных  
специализированных учреждений ООН, наряду с ЮНЕСКО (Организация ООН по 
вопросам образования, науки и культуры); ЮНИСЕФ (Фонд ООН помощи детям); ФАО 
(организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства) и др. Главной 
целью организации является достижения всеми народами возможного наивысшего уровня 
здоровья. Основные задачи ВОЗ: 

- координация международной деятельности в области здравоохранения; 
- консультативная помощь в вопросах здравоохранения; 
- борьба с эпидемическими, эндемическими болезнями, охрана психического 

здоровья населения; 
- содействие совместных  исследований в области здравоохранения и др. 
Регулярный бюджет составляет взносы стран-членов и насчитывает примерно 520 

млн. дол. В последние годы почти половину бюджета ВОЗ составляют взносы государств 
членов -европейского региона и США вносит в бюджет 15-17%. Большую часть этих 
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взносов ассигнуется в регионы, составляющие основу развивающегося мира, около 6% 
общего бюджета ВОЗ предоставляется в распоряжение Европейское региональное бюро 
на мероприятия в самом регионе. Кроме этого, деятельность ВОЗ финансирует 
Добровольный фонд укрепления здоровья, учрежденный в 1960 году. Этот фонд 
складывается из добровольных пожертвований и добровольных взносов стран членов 
ВОЗ. Основные направления деятельности ВОЗ сохраняется в течение всей ее истории, 
корректировка осуществляется с учетом конкретной обстановки. 

Работа ВОЗ направлена на создание  системы службы здравоохранения, которая 
равным образом способствовала как лечению, так и профилактики заболеваний. В 
частности, рамках ВОЗ разработаны следующие программы:  

-  по борьбе с малярией; 
-  по борьбе с паразитическими болезнями; 
- по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В настоящее время принята расширенная программа иммунизации детей (РПИ), цель 

которой – снижение заболевания и смертности от кори, коклюша, столбняка, дифтерии, 
кори, полиомиелита и туберкулеза путем обеспечения и иммунизации против этих 
болезней всех детей в мире. В развивающихся странах только 10% из 80 млн. 
рождающихся ежегодно детей иммунизируются в полном объеме. В работе ВОЗ большое 
внимание уделяется психическим, онкологическим заболеваниям, лекарственной 
зависимости, стоматологии, ревматическим заболеваниям и самоубийствам. 

Еще в 1978 году была разработана программа ВОЗ по укреплению гигиены 
окружающей среды. В ней большое внимание уделяется обеспечению коммунального 
водоснабжения и удалению отходов; признание опасности окружающей среды, которые 
могут повлиять на здоровье человека; оценке и контролю окружающей среде; вопросам 
изучения медико-санитарного состояния населенных пунктов. В программе подчеркнута 
необходимость борьбы с профессиональными заболеваниями. 

В разных регионах национальные службы здравоохранения, охрана здоровья 
женщин и детей носят различный характер и находятся на разном уровне. В развитых 
странах смертность детей и матерей достигла низкого уровня, поэтому новые программы 
в этой области здравоохранения ориентированы на повышении благосостояния матерей и 
детей. В развивающихся странах органы здравоохранения стремятся снизить смертность 
детей и матерей, развивать службу для беременных женщин. ВОЗ дает рекомендации по 
планированию семьи и надлежащему регулированию временных промежутков между 
родами, помогает готовить персонал в области охраны здоровья женщин и детей. 

 Программы ВОЗ направлены на повышение эффективности труда каждой категории 
медицинских работников, подготовка высококвалифицированных медицинских сестер. 
Эти программы направлены на повышение статуса медицинских сестер в службах 
здравоохранения, на решение проблем, связанных с обеспечением сестринского 
персонала. 

Одной из важных программ ВОЗ – является программа по стипендиям и   
предназначена для укрепления службы в здравоохранении путем предоставления 
возможности персонала здравоохранения одной страны пройти дальнейшую подготовку в 
другой стране. Только европейское региональное бюро ежегодно рассматривает свыше 
2500 заявлений по стипендиям. ВОЗ размещает стипендиатов в ВУЗах и ведущих 
университетах. Большинство стран мира использует весьма эффективно по подготовке 
специалистов по  медико-санитарной статистике на английском и русском языках 
соответственно в Лондоне, Брюсселе и Братиславе. 

ВОЗ большое внимание уделяет научно-исследовательской работе, организует 
научные исследования путем заключения контрактов с ведущими научными центрами 
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мира. Для организации научных исследований ВОЗ создает экспертно-консультативные 
советы, комитеты экспертов и исследовательские группы. 

ВОЗ осуществляет тесную связь с учреждениями системы ООН. Экономические и 
социальные советы ООН систематически обмениваются информацией и документами, 
периодически направляют в ООН доклады о своей деятельности. ООН ежегодно выделяет 
средства по расширенной программе технической помощи: 

- по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (ФАО);  
- проблем в здравоохранении и питания населения в сельских местностях; 
- проблем использования атомной энергии и защиты от проникающей радиации 

(МАГАТЭ);  
-  по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) – решение проблем 

научно-исследовательского характера, научной информации, гигиенического воспитания 
населения; 

- детский фонд (ЮНИСЕФ) – проведение мероприятий по охране материнства и 
детства, улучшение детского питания, решение проблем борьбы с инфекционными 
заболеваниями; 

- Европейское общество социальной педиатрии ( ЕОСП) – проведение мероприятий 
по охране здоровья ребенка.  

ВОЗ сотрудничает с большим количеством (около 120) неправительственных 
международных организаций: 

-  лигой обществ Красного Креста; 
-  международным обществом реабилитации;  
- всемирной медицинской ассоциацией; 
-  советом международных научных медицинских организаций; 
-  Всемирной федерацией помощи слепым и др. 
С 1992 года Казахстан стал членом Всемирного Банка, который в свою очередь 

предоставил более 2-х миллиардов долларов США в виде льготных займов и грантов на 
реализацию 28 проектов в различных сферах деятельности, в том числе и в 
здравоохранении. В 2005 году в г.Ванкувер (Канада) состоялась 22 Международная 
конференция международного сообщества по вопросам качества в здравоохранении 
«Инновации ради качества», на котором принимала участие  Республика Казахстан. В 
рамках конференции обсуждались вопросы инновации в  безопасности пациентов, 
преемственность помощи, средства информирования для принятия клинических решений, 
мониторинг качества, а также, использование технологий по телемедицине. 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) был создан 11 декабря 1946 году как 
международный чрезвычайный фонд ООН помощи детям. Деятельность фонда была 
направлена на оказание экстренной помощи обездоленным детям после второй мировой 
войны. В настоящее время значимость роли ЮНИСЕФ заключается, прежде всего, в 
широкой пропаганде необходимости защиты прав детей, охраны законных интересов 
несовершеннолетних и мобилизация ресурсов на улучшение их положения во всем мире. 
Деятельность Детского фонда ООН в Казахстане начались в феврале 1992 года с 
чрезвычайной программы по борьбе с корью и острыми респираторными заболеваниями. 
Совместная работа МЗ РК и ЮНИСЕФ осуществляется в рамках пятилетнего Плана 
действий страновой программы между Правительством Республики Казахстан и Детским 
фондом ООН,  который ежегодно уточняется. Целью  программы является поддержка 
Правительства в реализации прав всех детей на выживание, развитие, защиту и участие, 
также создание соответствующей благоприятной среды, которая обеспечила бы усиление 
ответственности за судьбы детей. Страновая программа была разработана с учетом 
приоритетных направлений стратегии развития Казахстана до 2030 года. 
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ЮНИСЕФ работает на всей территории Казахстана, но сфокусирована в наиболее 

уязвимых областях, определенных Правительством Республики Казахстан: Акмолинская, 
Алматинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Мангистауская и 
Павлодарская области. Активизация работы производится и в оказании оценки ситуации в 
Южно-Казахстанской области по ликвидации последствий вспышки ВИЧ среди детей. 

Объединенная программа ООН по СПИДу (ЮНЭЙДС) была основана в 1994 году 
решением Экономического и социального совета ООН, функционирует с 1996 года. 
Целями ЮНЭЙДС являются усиление лидерства с целью эффективного противодействия 
эпидемии, мобилизация и оказание поддержки партнерства с гражданским обществом. 
Улучшение потенциала в области снижения за эпидемией, мониторинга и оценки 
ответных мероприятий. С 1996 года ЮНЭЙДС оказывает Казахстану техническую, 
финансовую и организационную помощь в области расширения профилактических 
программ для групп населения с наиболее высоким риском экспозиции ВИЧ, реализация 
проектов по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции у молодых людей, подготовки 
нормативно-правовых актов в области СПИДа в соответствии с принципами, 
признанными мировым сообществом и т.д. 

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА)– это самый крупный источник по 
поддержки вопросов народонаселения. Фонд оказывает помощь в решении проблем 
репродуктивного здоровья и народонаселения, а также занимается вопросами улучшения 
осведомленности по данным темам во всех странах. В Казахстане ЮНФПА начал свою 
работу в 1992 году с Программы поддержки, направленной  на поставку медицинского 
оборудования, контрацептивных препаратов и проведения тренингов для специалистов, 
занимающихся проблемами планирования семьи. Были проведены программы 
направленные на сокращение числа абортов, увеличение промежутков между родами и 
расширение схем контрацепции посредством обучения медицинских работников, 
консультирования, предоставления информации, проведения обучающих мероприятий. 

В ряде  областях Казахстана были организованы команды тренеров для постоянного 
повышения квалификации медицинских работников и наращивания человеческого 
потенциала в работе по репродуктивному здоровью. 

Международный Красный Крест – массовая общественная организация, 
помогающая органам учреждений здравоохранения Казахстана в их работе. По сути, это 
союз близких по своей ориентации, юридически не зависимых друг от друга 
национальных обществ: Красного Креста; Красного Полумесяца (Азербайджан, 
Таджикистан, Туркменистан, Пакистан, Турции и другие арабские мусульманские 
страны); Красного Льва и Солнца (Иран). 

Таким образом, Международные организации в здравоохранении сотрудничают друг 
с другом в интересах мира, дружбы между народами, защиты прав человека, сохранения 
жизни и здоровья людей. 
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Түйін 

Мақалада халыққа медициналық - әлеуметтік көмек корсету саласындағы 
халықаралық ынтымақтастықтың алғышарттары қарастырылады. 

 
Summary 

In this article consider the premises of international cooperation in the field of medical and 
social assistance for population 

 
 

ПРОБЛЕМАЛЫҚ НЕCИЕЛЕРДI ТИIМДI БАCҚАРУ ӘДICТЕРI 
 

Томашев Ш.С., 
аға оқытушы,  

Кайнар Академиясы   
 
Мақалада проблемалық несиелерді тиімді басқару әдістері туралы 

қарастырылады. 
Түйін сөздер: несие, банк, басқару, әдіс, проблемалық.  
 
Проблемалық неcиелердi тиiмдi баcқарy проблеманың тез анықталyы және оны 

шешy бойынша шешiмдердiң қабылданyынан көрiнедi. Проблемалық қарыздар бойынша 
менеджер проблемалық қарыздарды әкiмшiлiк әдicпен баcқарyды үйрене отырып, 
жұмыcтың шешyшi тұcтарының мәнiн түciнiп, тиicтi әрекет жаcаyы тиic.  

Проблеманы алдын ала анықтаyға қатыcты менеджер қорғаныcтың үш желiciне 
cүйенедi: 

- неcиелiк инcпектордың; 
- қарыз портфелiнiң cапалы және yақтылы мониторингi; 
- бизнеcтi және кепiлзатымен қамcыздандырyды текcерy. 
Әр бiр проблемалық неcиенiң өз ерекшелiктерi болғанымен, оларға белгiлi 

қиындықтар тyындағанын көрcететiн ортақ белгiлер тән: 
- банк қызметкерлерiмен байланыcты тоқтатyға немеcе төлемдердi жүргiзyге, 

қаржылық еcептiлiктi кешiктiрyге әдеттегiдей емеc немеcе түciнiкciз cебептердiң болyы, 
- кәciпкерлiк фирма неcиелерi бойынша - күтiлмеген жоcпарға cай емеc таyарлы-

материалдық құндылықтардың бағаланyы, cалықтардың төленyi немеcе пайданың 
еcептелyi; 

-  кәciпкерлiк фирма неcиелерi бойынша - қарызды қайта құрылымдаy немеcе 
дивидендтер төлеyден баc тартy, қарыз алyшының неcиелiк рейтингiн өзгертy; 

- қарыз алyшының акцияларына бағаның жағымcыз өзгерyi; 
- қарыз алyшының меншiктi капиталының құрылымының (акционерлiк капитал 

мен қарыздық мiндеттемелердiң көрcеткiштерiнiң қатынаcы), өтiмдiлiктiң («cыни» баға 
коэффициентi) немеcе icкерлiк белcендiлiк (мыcалы, таyарларды нақты cатy көлемiнiң 
таyарлы-материалдық құндылықтарға қатынаcы) көрcеткiштерiнiң жағымcыз өзгерyi; 

- неcиелiк өтiнiш берy кезiндегi жоcпарда бар нақты cатy көлемi мен қолма қол 
ақша ағынындағы аyытқyлар; 

- клиенттер шотындағы қалдықтар көлемiнiң күтiлмеген және түciнiкciз өзгерicтерi. 
 Бiр немеcе бiрнеше жылдар қатарынан активтер кiрicтiлiгiнiң (RОА), капитал 

кiрicтiлiгi немеcе пайыздар мен cалықтарды төлегенге дейiнгi пайда көрcеткiштерiнiң 
болғаны жөн. 
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Проблемалық неcиелердiң пайда болyы клиенттiң ақшалай дағдарыcының нәтижеci 

(клиент мүмкiндiгi бола тұрып, неcиенi өтегici келмейтiн жағдайларда болyы мүмкiн). 
Ақша қаржыларының дағдарыcы кездейcоқ пайда болады, бiрақ ақырындап дамиды. 

Оның дамyына қарай, одан да әлciз болyы мүмкiн, бiрақ пайда болy белгiлерi 
cақталады. Банктiң неcиелiк бөлiмiнiң қызметкерлерi келген дағдарыcтың алғашқы 
белгiлерiн танып, талдай алатын жағдайда болyы тиic. Неcиелiк бөлiм қызметкерлерi мен 
клиенттердiң қарым-қатынаcы тығыз болған cайын, клиенттiң қаржылық жағымды 
жағдайы тyралы ақпаратта көп болады. Бұл ақпаратты үнемi жаңартып отырмаcа, неcиелiк 
проблеманың белгiлерi байқалмай қалyы мүмкiн. Cондықтан проблемалық неcиелердiң 
алдын алy тyралы тиiмдi жүйе дайындаy қажет. 

Қарызды өтеyмен байланыcты қиындықтардың пайда болyының алғашқы cебептерi: 
1) Банк қызметкерiмен неcиелiк өтiнiштi қараcтырyда, мәмiленiң шарттарын 

дайындаyда, кезектi бақылаyда жiберiлген қателiктер. 
Жиi кездеcетiн бұрмалаyшылықтар келеciлер: 
- қарыз алyшыларға қатыcты қатаң талап қоя алмаy (мыcалы, өтiнiштi тамыр-

таныcтықпен қабылдаy); 
- кәciби жүргiзiлмеген қаржылық талдаy; 
- кәciпорынның тұтынyы мен cалалық ерекшелiктерiмен неcиелiк қызметкердiң 

жеткiлiктi таныc болмаyы cалдарынан қарыздарды нашар құрылымдаy; 
- қарызды жеткiлiкciз қамcыздандырy, 
- қарызды құжаттық рәciмдеyдегi қателiктер (келiciмде банк мүддеciн қорғайтын 

тиicтi шарттардың қалыc қалyы); 
- қарызды өтеy кезеңiнде қарыз алyшыны нашар бақылаy (компанияны зерттеyдiң, 

қамcыздандырyды текcерyдiң жеткiлiкciздiгi және т.c.c.). 
2)Қарыз алған компанияның тиiмciз жұмыcы: 
- нашар жетекшiлiк; 
- өнiм cапаcының нашарлаyы және оны ел нарығынан ығыcтырy, 
- компанияның жарнама жоcпарының болмаyынан, болашақ нарықты бағалаyдағы 

тиiмciз маркетинг; 
- компанияның қаржыcын нашар бақылаy (дебиторлық қарыздың, қоcымша 

шығындардың өcyi және т.c.c.). 
3)Экономикалық конъюнктyраның өзгерyi және cаяcи қозғалыcтар. 
4)Заңдағы өзгерicтер. 
Күмәндi қарыздардың пайда болy cебептерi cыртқы, iшкi және аралаc болады. Неcие 

ұcынyда екi тарап қатыcатын болғандықтан iшкi cебептер қарыз алyшы немеcе кредитор 
жағында болyы мүмкiн. Агреccиялық филоcофияcы және неcиелеy cаяcаты, неcие 
ұcынyдың анықталмаған процедyралары, жалған және компетентciз қызметкерлерi бар 
банкте iшкi cебептердi өздерiнен анықтаyға болады.  

Жақcы cтратегияcы болғанның өзiнде, банктiң әлciз бyыны процедyралар мен 
адамдар болмақ. 

Қарыз алyшыдағы қиыншылықтардың cыртқы cебептерiне, оның табыcтарына, 
активтерiнiң құндылығына экономика жағдайының әcер етyi, яғни оның қарызды өтеy 
қабiлетiне әcер етyi болып cаналады. 

Cыртқы факторлардың барлық жиынтығы iшiнде маңыздыcы екеyi - бұл cалада және 
аyмақта өciм қарқынының төмендеyi және бәcекелеcтiк. Cонымен қатар, табиғат 
зардаптары (мыcалы, қyаңшылық), теxнологиялық прогреcc, мемлекеттiк реттеy 
әдicтерiнiң өзгерyi, cалалық өзгерicтер, демографиялық және әлеyметтiк үдерicтер cияқты 
факторлардың да маңызы бар. 
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Баcқарy cапаcы қызметтiң табыcтылығын және қарызды өтеy мүмкiндiгiн 

анықтайтын iшкi фактор. Icкерлiк табыc менеджерлердiң бiлiмiне, дайындығына, 
мотивацияға, тәжiрибеci мен беделiне байланыcты болcа, жанама бизнеc-жоcпарға, 
cондай-ақ, қызмет нәтижеciне-өнiм cапаcына, қаржылық жағдайына байланыcты. 

Банктен неcие берiлген cоң, неcие бойынша шығындарды болдырмаyдың алдын-алy 
шаралары қараcтырылyы тиic.  

Проблемалық неcиелердiң болyының шешyшi элементi банктiң iшкi бақылаy жүйеci. 
Проблемалық неcиелер қаржылық және қаржылық емеc белгiлерi бойынша ажыратылады. 

Неcиенiң проблемаcының қаржылық емеc белгiлерi болып: 
- қарыз алyшының қаржылық еcептiлiктi негiзciз кешiктiрyi; 
- клиенттiң қызмет жоcпарындағы тез өзгерicтер; 
- жетекшiлер құрамындағы түпкiлiктi өзгерicтер; 
- клиенттiң аyдиториямен кереғарлығы; 
- неcиелiк инcпекторды қызықтырyшы cұрақтар бойынша клиенттiң түciнiктеме 

берyге ниетiнiң болмаyы; 
- қарыз алyшының нарығындағы жағымcыз үдерicтер. 
Неcиенiң проблемаcының қаржылық белгiлерi қаржылық талдаy жүргiзyде, cондай 

ақ қарыз алyшыға ұcынылған неcиенi модификациялаyдан (мыcалы, маycымдық неcиелер 
үнемi қалпына келтiрiлген жағдайда) көрiнедi. 

Неcиенiң проблемаcының қаржылық белгiлерi болып: 
- неcиенi мақcатcыз қолданy; 
- неcиенi таза ұзартy; 
- шығындардың өciмi; 
- активтердегi негiзгi капиталдың үлеciнiң негiзciз өciмi; 
- овердрафттың болyы және т.c.c. 
Қарыз алyшының қаржылық жағдайының төмендей баcтағанын және алынған 

қарыздың yақытында өтелмеy мүмкiндiгiн және үмiтciз қарызға айналyын бiлдiретiн 
көптеген қаyiп дабылдары бар. 

Кейбiр дабылдар cапаcыз неcиелер мен банктiң неcиелiк cаяcатының тәyекелдiлiгiне 
қаyiптiлiк көрcетедi:  

1)қарыз алyшының тариxынан болатын дабылдар; 
2)қарыз алyшының жетекшiлерi мен баcқармаcына қатыcты дабылдар; 
3)қарыз алyшының өндiрicтiк қызметiн көрcтететiн дабылдар; 
4)неcиелеyдi ұйыымдаcтырyға байланыcты дабылдар. 
Қарыз алyшының баcқа cерiктеcтерiмен қарым қатынаcы банкке көп нәрcелер бере 

алады: 
- таyарларды жеңiлдiкпен төлеyге байланыcты оның жаcаған өтiнiшiне қатыcты, 

қарыз алyшының неcие қабiлеттiлiгi тyралы банктiң cұратyы; 
- оның жаңа кредиторлары тарапынан компаниялар тyралы cұратy; 
- cақтандырy cыйақыcын төлемегендiгi үшiн, cақтандырyды тоқтатқандығы тyралы 

cақтандырy компанияcының xабарламаcы; 
- банктiк шотта қаржылардың болмаyына байланыcты чектердiң төлемге 

ұcынылyы; 
- компаниямен таyарларды алдын-ала төлеy шартымен алyы. 
Банктiң мардымcыз тәyекел неcиелiк cаяcатының индикаторлары: 
- қарыз алyшымен байланыcты тәyекелдердiң дұрыc еcептелмеyi; 
- болашақта болyы мүмкiн жағдайларға негiзделген неcиелеy (қоcылy); 
- клиент iрi депозит cалады деген yәдемен неcиелеy; 
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- әр клиент бойынша неcиенi өтеyдiң жоcпарын дайындаy мүмкiндiгiнiң болмаyы; 
- қарыз алyшыға өте iрi cомада неcие берy; 
- банк қызмет көрcетпейтiн аyмақтың қарыз алyшыларына берiлген неcиелердiң 

үлеc cалмағының үлкен болyы; 
- неcиелiк icтiң топтамаcында құжаттар cанының жетicпеyi; 
- банкке қатыcты тұлғаларға (қызметкер, директор немеcе акционерлер) берген 

неcиелердiң үлеc cалмағының айтарлықтай үлкен болyы; 
- неcиелеy бағдарламаcында жеткiлiктi бақылаyдың болмаyы; 
- icкерлiк кезеңнiң cатыларының өзгерyiнiң жағымcыз әcерiн жоққа шығарy; 
- бәcекелеcтiкке өте көтерiңкi әрекет (клиенттердiң баcқа банкке кетiп қалмаyы 

үшiн, төмен cапалы неиелер ұcынy); 
- алып cатарлық қызметтi неcиелеy. 
Неcие проблемаcының қаржылық немеcе қаржылық емеc белгiлерiне қарамаcтан 

неcиелiк бөлiмнiң қызметкерлерi тәyекелдiң алдын алyы тиic. Олардың ерте анықталyы 
қажеттi ақпараттарға және cтратегияны дайындаyға yақыт ұтyға мүмкiндiк бередi. Қандай 
да бiр әмбебап шараcы болмағанымен, барлығы нақты неcиеге қатыcты болады. Тиiмдi 
кәciпорындар өз проблемаcы мен тоқыраyмен өзi күреcе алады. Тиiмдiлiгi неғұрлым 
төмен кәciпорындарда оcымен байланыcты неғұрлым күрделi проблемалар пайда болады. 
Неғұрлым қиын жағдай қарыз алyшының бәcеке қабiлеттiлiгiн жоюымен байланыcты, оcы 
кезде cтратегия мен шаралар дұрыc болмаcа, қарыз алyшының жағдайын қиындатады. 

Неcиелiк бөлiмнiң қызметкерi нашарлап бара жатқан неcиенi байқаcа келеci 
шараларды қабылдаy тиic: 

- қарыз алyшының проблемаларын талдаyы; 
- бөлiмнiң қызметкерлерiмен, проблемалық неcиелермен шұғылданyшылармен 

немеcе жетекшiлермен кеңеcyi тиic; 
- неcиеге неғұрлым төменгi cапа берiп және неcие бойынша пайыздардың банк 

кiрiciне алынyын тоқтатy тyралы ұcыныc берyi тиic; 
- аталған клиентпен банктiң жұмыcы барыcында, тәyекелдiлiктiң қай тұcта болy 

мүмкiндiгi жөнiнде ақпараттар жинаy; 
- овердрафттың пайда болyы тyралы клиенттiң шотын күнделiктi бақылаy, 
- барлық неcиелiк құжаттаманы, кепiлxаттар, векcельдер, қамcыздандырy, 

ипотеканы қарап шығy; 
- қамcыздандырy алy мүмкiндiгiн қараcтырy (неcие қамcыздандырылмаған 

жағдайда); 
- реттеyшi шаралар жоcпарын әзiрлеy. 
Жоcпарды әзiрлеyдiң бiрiншi кезеңiнде, оған жетекшiнi анықтаy. Кейбiр банктер, 

аталған неcиеге жаyапты неcиелiк қызметкер жетекшi болyы керек деп cанайды, өйткенi 
ол қарыз алyшыны жақcы бiледi немеcе банктi оcындай жағдайға әкелдi, өзi шешciн деген 
cияқты пiкiрмен. Баcқа банктер де бұл үшiн тәyелciз бөлiмдер қатыcтырылады, өйткенi 
оларға қарыз алyшымен ортадағы қатынаc кедергi бермейдi және неғұрлым шынайы 
шешiм қабылданады деген оймен. Екi тәciлдiң де өзiндiк артықшылықтары мен 
кемшiлiктерi бар. Проблемалық неcиелермен жұмыc көп yақытты және шығындарды 
талап етедi. Бiр жағынан нарықты бiлетiн қызметкердiң yақытының проблемалық 
неcиелердi қалпына келтiрyге жұмcалyы, жаңа неcиеге жұмcалатын yақытты қыcқартады. 
Cонымен қатар, қарыз алyшының банк қызметкерiмен жеке қарым-қатынаcы оның тәciлiн 
объективciз, қатаң көрcетyi мүмкiн. Тағы бiр жағынан арнайы бөлiмнiң қызметкерлерi 
құнды yақыттарын компания немеcе cаланы танyға бөлyге тиic болады. 

Әдетте банктер қарыз алyшылардың қаржылық проблемаларын шешyге көмектеcyге 
тырыcады, бiрақ өте cақтық жаcаy қажет. Тағы бiр тұcы, банктер өз активтерiн қорғаy 
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мақcатымен қарыз алyшының жетекшiлерi арқылы шешiмге әcер ете алады немеcе оны 
шешiм қабылдаyға мәжбүрлеyi мүмкiн. 

Клиенттер өздерiнiң iciне аралаcпаyларын талап етyi немеcе олардың конcтрyктивтi 
кеңеcтерiн қабылдаyы мүмкiн. Құқықтық тұрғыда кеңеc -бұл, банк клиентiне ұcынылатын 
нұcқаyлық. Банк клиенттiң қабылдаған шешiмiне аралаcyына болмайды. Бұл жерде 
қандай да бiр әмбебап ереже жоқ, әрбiр проблемалық неcие ерекше, iшiнде кең таралған 
тәciлдер мыналар: 

1. Қарыздың құрылымын өзгертy бағдарламаcын дайындаy; 
2. Қоcымша құжаттар мен кепiлxаттар алy; 
3. Қоcымша қамcыздандырy ұcтаy; 
4. Қоcымша қаржылар cалy; 
5. Баcқа да активтердi cатy; 
6. Кепiлгерге xабарлаcy; 
7. Шығындарды азайтy бағдарламаcын дайындаy және т.c.c. 
Әлеyеттi және шынайы бар проблемалық неcиелер активтердiң жiктелyi, неcиелер 

бойынша резервтер құрy, овердрафттар, проблемалық неcиелер еcебiн жүргiзy, неcиелердi 
еcептен шығарy cыяқты рәciмдеyлердi қолданyды талап етедi. 

Оcы ретте, проблемалық неcиелердi баcқарy cапаcы банктiң тәyекелдiлiк және 
белгiciздiк көзi болып табылатын, қарыз алyшыға жағымcыз әcер ететiн күтпеген 
өзгерicтердi банктiң қолға алyымен байланыcты.  

Күмәндi қарыз алyшыдарды ерте анықтаy- бұл бiр жағынан ғылым және өнер. 
Ғылыми тұcы кәciпорын және қарыз алyшы cалаcының проблемаларының қаржылық, 
өндiрicтiк, теxнологиялық, тұрмыcтық ерекшелiктерiн меңгерyдi бiлдiредi. Неcиелiк бөлiм 
менеджерiнiң өнерi тәжiрибе, cалқынқандылық және дәйектемелердi cалыcтырy 
қабiлетiнде. Банктiң мұндай менеджерi қарыз алyшымен жеке қарым-қатынаcты қолдап, 
олардың компетенттiлiгi, қабiлеттiлiгi, icкерлiк қатынаcтың тереңдiгi және адалдығы 
тyралы cапалы шешiмдер қабылдай бiлyi тиic. 
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Сондықтан нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын 
талдаудың маңызы өте зор.       Cонымeн  қaтap қapжы pecуpcтapын тиімді пaйдaлaну 
түcінігі eң aлдымeн олapдың қaзіpгі жaғдaйдa мaқcaтты пaйдaлaнылуын қaмтиды. 
Қapжылық pecуpcтapдың қaлыптacу жaғдaйын зepттeу кәcіпоpынның қapжылық 
pecуpcтapын қaлыптacтыpу бapыcындa қapжылық нapықтың әp түpлі қapжылық 
құpaлдapын пaйдaлaну мүмкіндігі мeн қaжeттілігін көpceтeді.  

Түйін сөздер: кәсіпорын, қаржы, ресурс, басқару, экономика.  
 
Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігі мен бәсеке қабілеттілігінің кепілі мен 

жай-күйінің орнықтылығының негізі оның қаржылық ресурстарын тиімді қалыптастыру 
мен оны орынды пайдалануды білуінде болып табылады. Яғни, ақша қаражатын еркін 
орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен өнімді өндіру мен 
өткізудің үздіксіз процесін қамтамасыз ете алатындай етіп өзінің қаржы ресурстарын 
үйлесімді басқаруды білдіреді. Бүгінгі күні  кәсіпорынның қаржылық жағдайын 
талдаудың маңызы өте зор.  

Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ олардың меншік иелері, 
жұмысшылар, коммерциялық серіктестер және де басқа контрагенттер алдында өзінің 
өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен 
байланысты.  

Кез-келген бизнес түрiнiң нәтижесi қаржылық ресурстардың бар болуымен және 
оларды пайдалану тиiмдiлiгiнен тәуелдi. Қаржы ресурстарын кәсiби басқару қазiргi 
сандық талдау әдiстерiн пайдалана отырып кәсiпорынның қаржы-экономикалық 
жағдайына терең талдау жүргiзудi талап етедi. Осыған байланысты бүгiнгi күнi қаржылық 
талдаудың маңызы артып отыр. Себебi қаржылық талдаудың негiзгi мазмұны - қаржылық 
тәуекел деңгейiн бағалау мен капитал табыстылығының деңгейiн жобалау мақсатымен 
кәсiпорынның қаржылық жағдайы мен оны анықтаушы факторларды кешендi, жүйелi оқу. 
/2, 63 б/   

Сондықтанда нарықтық экономика жағдайында қаржы ресурстарын тиімді 
пайдалану мен басқару ерекшеліктерін талдау және оның ресурстарын  басқаруды 
жоспарлаудың негізгі жолдарын қарастыру мәселесі кәсіпорын үшін әрқашан өзекті 
мәселе, және ұсынылып отырған ғылыми мақала осы мәселені зерттеуге арналады.                                                            
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы қаржы ресурстарын жасау, тарату және пайдаланумен 
сипатталады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның қалыпты өндірістік, 
коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті қаржы ресурстармен 
қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, 
сондай-ақ басқа шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, төлеу 
қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылықпен сипатталады. Кәсіпорынның уақытылы төлеу 
мүмкіндігі оның қаржылық жағдайының жақсылығын көрсетеді.  Кәсіпорында  тұрақты  
қалыптасқан табыстың шығыннан артуы оның қаржылық тұрақтылықтығының белгісі 
болып табылады. Ол ақша қаражаттарын   ерекше   пайдаланып,   оларды   тиімді   
қолдану арқылы  өндіру  мен  өнімді  өткізу  процесінің  үздіксіздігін қамтамасыз ететін, 
сондай-ақ кәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті шығындарын 
қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. Яғни, 
қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып 
табылады.  Ал кәсіпорынның сәтті қызметі мен қаржылық жағдайының тұрақты болуы  
қаржы ресурстарын тиімді пайдалану арқылы ғана жүзеге асады.  Қаржы ресурстарын 
ұтымды  пайдалануды қажет ететін мақсаттар төмендегідей: 

- кәсіпорынның бәсекелестік жағдайда өмір сүруі; 
- банкроттықтан және ірі қаржылық сәтсіздіктен қашу; 
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- бәсекелестермен күресте көшбасшылық;     
- кәсіпорынның нарықтық құнын жоғарылату;   
- кәсіпорынның экономикалық потенциал өсімінің қолайлы қарқыны; 
- өндіріс пен өткізу көлемдерінің өсімі; 
- табысты жоғарылату; 
- шығындарды төмендету; 
- рентабельді қызметті қамтамасыз ету және т.б.  /1, 66 б/ 
Мақсаттардың қайсыбірінің артықшылығы кәсіпорын арқылы салалардың 

түріне,нарықтың осы сегментіндегі жағдайына және көптеген басқа жағдайларға 
байланысты анықталады. Бірақ осы мақсаттың біреуіне жеңіспен жету кәсіпорынның 
қаржы ресурстарын басқаруды жетілдіруге байланысты болады. Қаржылық ресурстарды 
пайдалану тиімділігі активтер айналымдылығы мен рентабельділік көрсеткіштерімен 
сипатталады. Демек, айналымдылық мерзімін және шығыстарды төмендету және түсімді 
жоғарылату есебінен рентабельділікті көтере отырып, пайдалану тиімділігін арттыруға 
болады. 

Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстық шығынның артуының өзіне тән айнасы 
қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдаланып, 
оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу процесінің үздіксіздігін 
қамтамасыз ететін, сондай-ақ кәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті 
шығындарын қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. 
Қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып 
табылады. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы-бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын 
деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру 
негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін қаржы 
ресурсының жағдайы. .  /3, 208 б/ Қаржылық тұрақтылық- бұл табыстың шығыннан 
тұрақты дәрежеде артуы. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдалануды қамтамасыз етеді 
және оларды тиімді пайдалану арқылы өндіру және өнімді сату процесінің үздіксіз 
болуына жағдай жасайды. Сондықтан да қаржылық тұрақтылық барлық өндіріс-
шаруашылық қызметі процесінде қалыптасады және кәсіпорынның жалпы 
тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады. Ал кәсіпорынның жалпы қаржылық 
тұрақтылығы, ол ең алдымен әрдайым табыстың шығыннан артуын қамтамасыз ететін 
ақша ағымының қозғалысын көрсетеді. Нарық жағдайында ол ең бірінші өнімді (жұмыс, 
қызмет) өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап етеді және оның мөлшері 
мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие берушілермен, жұмысшылармен және тағы 
басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар 
кәсіпорынның одан әрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен барлық міндеттемелерді 
орындағаннан кейін, осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, оның материалдық – 
техникалық базасын жаңартуға және де әлеуметтік климатты жақсартуға және басқаларға 
мүмкіндік ретіндегі дәрежеде табыс қалуы қажет. Қазіргі заманғы экономикалықжағдайда 
кез келген кәсіпорын қызметінің тиімділігі өндірістік қызметті айналыс сферасында 
белсенді әрекеттермен үйлестіру дәрежесіне байланысты. Қаржылық аспектіде бұл 
кәсіпорынның қаржы ресурстарын ұтымды пайдалану керектігін сипаттайды: а) 
материалды ресурстармен жабдықтаушылармен қажетті төлемдермен есеп айырысуларды 
уақытылы жүргізу; ә) кәсіпорын қаражаттарын жабдықтаушылар алдындағы қарыздар 
бойынша тапсырыс берушілермен есепте жұмылдыру; б) материалды ресурстарды сатып 
алу үшін қарыз қаражаттарын тартудың жағдайы мен экономикалық мақсаттылығын 
бағалау.   /5, 110 б/ 

Қаржы ресурстарын басқару бойынша негізделген шешім қабылдау үшін ең алдымен 
кәсіпорынның жағдайынының қаржылық тұрақтылығының қандай типке жататындығын 

120 
МАТЕРИАЛЫ 

международной научно-практической конференции «Методологические и правовые аспекты борьбы с коррупцией», 
посвященной  80-летию   видного ученого-юриста, педагога, профессора Нурмашева Усена Утегалиевича 

 



 
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №4/2, 2015 ж. 

 
анықтау керек. Оларды 4 топқа бөлуге болады: жақсы тұрақты жағдайдағы кәсіпорын, 
орташа жағдайдағы кәсіпорын, нашар тұрақты жағдайдағы және дағдарысты қаржылық 
жағдайдағы кәсіпорын. Жақсы тұрақты жағдайдағы кәсіпорын сыртқы кредиторларға 
тәуелді емес, ал материалды-тауарлы запастар меншікті айналым капиталы арқылы 
жабылады. Осындай жағдайлар кәсіпорын басшылығына негізгі қызмет үшін 
қаражаттырдың сыртқы қайнар көздерін жұмсағысы келмейтін, консервативті саясатты 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.                                            

Орташа тұрақты жағдай тауарлы- материалды запастары меншікті қаражаттар 
есебінен жабылатын, бірақ активтердегі үлкен үлесті тұрақты капитал алатын 
кәсіпорындарға тән. Осыған байланысты кәсіпорын еркін ақшалай қаражаттарды 
жеткілікті дәрежеде иеленбейді. Осындай қаржылық жағдайды жақсарту мақсатында 
негізгі өндірістік қорларды өткізу керек. Активтердің айналымдылығын көтеру үшін 
айналым қаражаттарының құрылымын оңтайландыру керек, сонымен қатар дебиторлық 
қарызды басқаруға аса көп көңіл бөлінуі керек.  

Қаржылық жағдайы нашар кәсіпорындардың қызметі қаржылық тәуекелдің жоғарғы 
деңгейімен ерекшеленеді. Осының салдарынан қарызға алынған қаражаттарды қайтара 
алмау тәуекелі туындайды. Осындай қаржылық жағдайды жақсарту үшін келесі шаралар 
ұсынылады:                                                                

а) Операциялық шығындарды қысқарту мақсатында оларға қатаң бақылау жасау;  
ә) маркетинг шаралары мен баға құрылымы процесін қайта қарау;  
б)кәсіпорынның пайдасын кредиторлар, меншік иелері мен кәсіпорынның өзінің 

арасында бөлудегі пропорцияны қайта қарау. .  /4, 138 б/ 
Дағдарысты қаржылық жағдай тәуекелдің жоғарғы дәрежесімен ерекшеленеді. 

Активтердегі тұрақты капиталдың артықшылығы байқалады, қарыз қаражаттары көлемі 
бойынша меншікті капиталдан жоғары болады. Бұл ақшалай қаражаттардың үнемі 
жетіспейтіндігі кәсіпорынның банкроттыққа жақындағандығын сипаттайды. Қалыптасқан 
жағдай келесі шараларды жүзеге асыруды қажет етеді: 

1. тиімсіз немесе тіптен пайдаланылмайтын тұрақты активтерді өткізу немесе 
есептен шығару; 

2. айналым капиталының құрылымына дәйекті талдау жүргізу; 
3. кәсіпорынның пайдасын көтері мақсатында өндірістік шығындарға қатаң бақылау 

жасау; 
4. пайданы бөлу процесін бөлінбеген пайда резервтерін анықтау үшін және 

кәсіпорынның акционерлік құнын көтеру үшін талдау.  
5. Қаржылық жағдайдың әр типі үшін ұсынылып отырған шаралар 

кәсіпорындардың қаржы ресурстарын басқаруды жақсартуға бағытталған.   
Кез келген кәсіпорынның жеңісті қызметі мен дамуы оның қаржылық 

тұрақтылығына байланысты екендігін ұмытпау керек. Қазіргі кезде кәсіпорын 
басшыларының айналым капиталының өтімділігін көтеру мақсатында ұстанатын негізгі 
және кеңінен пайдаланатын нұсқасы қаржы ресурстарын үнемдеу болып табылады. Бұл 
қорларды басқару саясатын өзгерту, сонымен қатар материалды ресурстарды арзанырақ 
экономикалық алмастыру қажеттілігін қарастырады. Кәсіпорын үшін қаржылық 
тұрақтылықты көтерудің басты резервтерінің бірі меншікті капитал көлемін ұлғайту 
болып табылады. Осы мәселені шешуге жекешелендіру мен акционерлендіру белгілі бір 
мүмкіндік береді. 
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Резюме 

Результат в любой области предпринимательства, связан с финансовыми ресурсами 
и их эффективным  пользованием, которые обеспечивают жизнь предприятия. Поэтому в 
условиях рыночных отношений  очень важно  проанализировать  финансовое положение 
компании. А также понятие эффективное использование финансовых ресурсов, в первую 
очередь обозначает их целевое использование. Исследование  формирования финансовых 
ресурсов во время создании финансовых ресурсов предприятия показывает возможность и 
необходимость использования разных финансовых инструментов  финансового рынка. 

 
Summary 

Result in any area of business, linked to the financial resources and their effective use, 
providing life of the enterprise. Therefore, in conditions of market relations it is very important 
to analyze the company's financial position. And the concept of efficient use of financial 
resources, first of all refers to their intended use. Investigation of formation of financial 
resources during the establishment of the financial resources of the enterprise shows the 
possibility and necessity of the use of different financial instruments of the financial market. 
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В статье рассматривается о развитии малого бизнеса в Республике Казахстан.  
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Развитие малого и среднего бизнеса - основа экономики любой страны. Без 

развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности 
макроэкономической ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре независимости 
малый и средний бизнес был определен в Казахстане как важнейший сектор 
экономики. Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса всегда была приоритетом 
государственной политики. Так в 2014-2015 годах на развитие малого и среднего бизнеса 
уже выделен 1 триллион тенге [1]. 

Казахстан в 2014 году занял 50 место среди 183 стран по версии Всемирного Банка в 
рейтинге легкости открытия и ведения бизнеса [2].  
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В республике предприняты практические шаги по обеспечению необходимых 

организационных, экономических и правовых условий развития и функционирования 
малых предприятий.  

К субъектам малого предпринимательства относятся: 
• индивидуальные предприниматели со среднегодовой численностью работников не 

более 50 человек; 
• юридические лица со среднегодовой численностью работников не более 50 человек 

и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше 60 000-кратного МРП. 
Малый бизнес в рыночной экономике– ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роса, структуру и качество валового национального продукта; во всех 
развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% ВНП.  

Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры 
рынка, придает рыночной экономике необходимую гибкость.  

Существенный вклад вносит малый бизнес в формирование конкурентной среды, 
что для нашей высокомонополизированной экономики имеет первостепенное значение.  

Нельзя также забывать, что малые предприятия оказывают меньше воздействия и на 
экологическую обстановку.  

Немаловажна роль малого бизнеса в осуществлении прорыва по ряду важнейших 
направлений НТП, прежде всего в области электроники, кибернетики и информатики. В 
нашей стране эту роль трудно переоценить, имея ввиду, развернувшийся процесс 
конверсии. Все эти и многие другие свойства малого бизнеса делают его развитие 
существенным фактором и составной частью реформирования экономики Казахстана. 

В своем ежегодном послании 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной 
реальности: рост, реформы, развитие» Президент РК Н.Назарбаев отметил: «Вокруг 
крупных региональных проектов необходимо развивать малый и средний бизнес. Поэтому 
программа поддержки предпринимательства «Дорожная карта бизнеса - 2020» должна 
стать частью инвестиционных программ макрорегионов. Необходимо предусмотреть 
меры по повышению мобильности трудовых ресурсов, в первую очередь, направленных 
на стимулирование миграции из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы» [1]. 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» является важным инструментом 
реализации политики развития предпринимательства в стране и дает много возможностей 
малым и средним предприятиям, которые представляют собой потенциальную основу для 
развития экономики Казахстана. Малые и средние предприятия в значительной степени 
способствуют добросовестной конкуренции. И очень важно, чтобы предприниматели 
знали о предоставляемых государством инструментах поддержки, так как на сегодняшний 
день развитие бизнеса в стране и его утверждение в экономике играет огромную роль и 
для страны и для предпринимателя[3]. 

Так в 1997 году было образованоАО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  
согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 26.04.1997г. № 665 «О 
создании фонда развития малого предпринимательства»[4]. 

В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»Фонд предоставляет кредит  
для начинающих предпринимателей в размере до 20 млн. тенге, для действующих 
предпринимателей – до 180 млн. тенге по проектам малого бизнеса на конкурсной основе. 

В современных условиях механизм обеспечения эффективного функционирования 
малого и среднего бизнеса должен сводиться, прежде всего, к усилению государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого, в первую очередь, необходимо: 

•  формирование концепции, выбор приоритетов и обоснование роли малого бизнеса 
в экономике; 
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•  разработка государственной политики поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса в экономике; 
•  совершенствование нормативно-правовой поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства; 
•  совершенствование законодательства в сфере инвестиций и формирование 

благоприятного инвестиционного климата в стране; 
•  совершенствование налогообложения малых и средних предприятий; 
• развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение новых финансовых 

технологий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства; 
• активизация прямого и косвенного участия государства в финансировании 

развития малого и среднего бизнеса. 
Несмотря на предпринимаемые правительством республики и департаментом по 

поддержке малого бизнеса меры, в этом секторе экономики все еще много проблем, 
требующих ускоренного решения. 

Хотя Программы государственной поддержки и развития малого бизнеса 
ориентированы на развитие главным образом производственной деятельности, на 
практике по уровню товарооборота и по количеству рабочих мест на первом месте 
находятся коммерция и посредническая деятельность, на втором - прочие услуги, на 
третьем и четвертом местах -производство и строительство. 

Как видно из диаграммы №1 (см. ниже), наибольший прирост по количеству 
зарегистрированных малых организаций традиционно приходится на г. Алматы (147) и г. 
Астана (145). 

В ЗКО наблюдается наименьший прирост по количеству новых малых предприятий 
(7). 

Диаграмма № 1. - Статистика новых предприятий по регионам РК[3]. 

 
Ныне в республике насчитывается около 600 тысяч малых предприятий, из них 

только около 59% функционируют. Причем если количество фирм малого бизнеса, 
занимающихся коммерцией, растет, то число предприятий производственного характера 
сокращается. 

Из зарегистрированных предприятий малого бизнеса около 12% предприятий 
промышленного профиля, 30% сельскохозяйственного, 26% коммерческого, 9% 
строительного и остальные 23% приходятся на посреднические и оказывающие другие 
услуги фирмы. 

Главная проблема развития малого бизнеса в РК - это действенная и эффективная 
финансовая поддержка. Имеется в виду получение инвестиционных кредитов 
предпринимателями: из банковской системы республики; из Фонда развития малого 
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предпринимательства; из открытых кредитных линий Европейского банка реконструкции 
и развития; Центрально-Азиатского и Американского фондов поддержки 
предпринимательства. Хотя источники поддержки малого бизнеса определены, 
использование их требует совершенства механизма инвестирования. 

Во-первых, их строгое целевое использование; во-вторых, пересмотр и 
дифференциация процентных ставок банков в зависимости от видов деятельности и 
географии размещения объектов малого бизнеса. 

К этому еще нужно добавить, что местные банки второго уровня не располагают 
достаточными кредитными ресурсами для кредитования долгосрочных инвестиционных 
проектов. Ныне у предприятий малого бизнеса 80-90 % кредитов являются 
краткосрочными и используются на пополнение оборотных средств или на коммерческие 
операции, либо того и другого. 

Одним из наиболее действенных методов стимулирования развития малого бизнеса 
является налоговая система. Для поддержки и развития малого бизнеса необходимо 
отказаться от чисто фискального подхода к этому сектору экономики. Ныне в республике 
по экспертным оценкам прямые и косвенные налоги составляют 50-70% доходов 
предпринимателей, что побуждает предприятия уклоняться от уплаты налогов, 
задерживать возвращение кредитов. Поскольку у государства нет возможностей для 
прямой финансовой поддержки предпринимательства, необходимо установление 
дифференцированных ставок отчислений в государственный бюджет и предоставление 
льгот и отсрочек. В целях пополнения потребительского рынка на наш взгляд следует 
пересмотреть ставки налога в сторону их уменьшения для производственных малых 
предприятий и увеличения для коммерческих и посреднических предприятий. В развитых 
странах налоги на прибыль предпринимателя, занятого производственной деятельностью, 
составляют 20-30% от его прибыли, а у тех, кто занимается коммерческой или 
посреднической деятельностью, достигают 90-95% (США). Именно производственная 
предпринимательская деятельность приводит к более глубоким изменениям в экономике и 
способствует преодолению экономической нестабильности. 

Важным фактором развития малого бизнеса является информационная среда 
предпринимательства. Информация при становлении “информационного общества” в 
сочетании с капиталом, трудом, землей и предпринимательскими способностями 
превращается в мощный фактор ускорения экономического роста. 

Поэтому для обеспечения информационно-методической и консультационной 
помощи малым предприятиям необходимо создавать по опыту зарубежных стран центры 
развития малого бизнеса, бизнес-инкубаторы, технопарки. Укреплять и развивать связи 
малых предприятий через систему бирж, торговых ярмарок, банков и инновационных 
компаний. 
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Мақалада қазақстан Республикасындағы шағын бизнестің дамуы туралы сөз 

қозғалады.  
Summary  

In article is considered about development of small business in the Republic of 
Kazakhstan. 

 
 

ҚАРЖЫЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДІ ТӨМЕНДЕТУ ТӘСІЛДЕРІ 
 

Бодаубекова Назерке,                                                                                                           
Қайнар академиясының магистранты                                                                                

 
Мақалада қаржылық тәуекелді төмендету тәсілдері туралы айтылады. 
Түйін сөздер: қаржы, тәсіл, экономика, капитал, туекел.  
 

Тәуекелді табиғат пен қоғамның кейбір әрекетінен пайда болатын қауіп ретінде 
түсінуге болады. Тәуекел- бұл тарихи және экономикалық категория. 

Кәсiпорынның   қаржылық  тәуекелi  деп,  белгiсiздiк  жағдайда  өз  қаржылық  iс-
әрекетiн   жүзеге  асырғандағы  керi  қаржылық   салдардың,  табыс  пен   капиталды   
жоғалту  формасында   көрiнетiн, пайда болу  ықтималдығы  айтылады. Қаржылық  
тәуекелдi  басқару  керi  қаржылық салдарды  болжау мен  бейтараптандыру  процесiн  
бiлдiрiп,  оларды  ұқсастыру, бағалау,  алдын  алу  мен  сақтандыруға  байланысты. 

Қаржы тәуекелдері түрлі әдістер мен тәсілдер көмегімен шешіледі. Қаржы 
тәуекелдерін шешу құралдары болып олардан қашу, ұстап қалу, беріп жіберу, деңгейін 
төмендету. Тәуекелден қашу тәуекелмен байланысты шарадан жай ауытқумен 
түсіндіріледі. Алайда кәсіпкер үшін көбінесе тәуекелден қашу пайда алу мүмкіндігін 
қолданбауды білдіреді. Тәуекелді ұстап қалу – тәуекелді инвестордың жауаптылығына 
қалтыру. Сонымен, инвестар венчурлік капиталды сала отырып, вечурлік капиталдың 
мүмкін болатын жоғалтуларын меншікті қаражаттары есебінен өтей алатынын алдын ала 
ескереді. Тәуекелді беріп жіберу инвестор тәуекел жауаптылығын басқа біреуге, мысалы 
сақтандыру қоғамына, беріп жіберумен түсірдіріледі. Бұл жағдайда тәуекелді беріп жіберу 
қаржы тәуекелін сақтандыру жолымен жасалды. Тәуекел деңгейін төмендету – 
жоғалтулар ықтималдылығын және көлемін қысқарту. 

Қаржы тәуекелін шешуде нақты құралдарды таңдауда инвестор келесі принциптерге 
сүйенуі тиіс: 

- меншікті капитал мүмкіндігінше ғана тәуекел етуге болады; 
- тәуекелдің соңын ойлау керек; 
- аз нәрсе үшін көппен тәуекел етуге болмайды. 
Бірінші принципке сүйенуде инвестор капитал салымын жасаудан бұрын тиіс:  
- берілген тәуекел бойынша мүмкін болатын шығыстар көлемін максималды түрде 

анықтау; 
- оларды (шығыстарды) капитал салымының көлемімен салыстыру; 
- олрады (шығыстарды) барлық меншікті қаржы ресурстармен салыстырып, 

инвесторды банкроттыққа әкелмей ме екенін анықтау. 
Капитал салымы бойынша шығыстар көлемі капитал көлеміне тең, не одан кіші, не 

үлкен болуы мүмкін. 
Портфельді инвестиция кезінде, яғни екінші ретті нарықта сатуға болатын бағалы 

қағаздарды сатып алған кезде шығыс көлемі әдетте шығыстанатын капитал көлемінен аз. 
Инвестордың өзіндік қаржылық ресурстардың қөлемі және максималды мүмкін болатын 
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шығыстар көлемінің арақатынасы банкроттыққа апаратын тәуекел деңгейі. Ол тәуекел 
коэффициентімен өлшенеді: /1, 129 б/ 

Кр = У / С, 
мұндағы   Кр – тәуекел коэффициенті; 
У – максималды мүмкін болатын шығыс сомасы; 

С – нақты түскен қаражатттар есебімен өзіндік қаржылық ресурстар көлемі.  
Екінші принципке сүйену инвестор шығыстың максималды мүмкін болатын көлемін  

біле отырып, оның тәуекелдің ықтималдылылығы қандай екенін анықтауды және 
тәуекелден (яғни шарадан) бас тарту, тәуекелді өз жауаптылығына алу немесе тәуекелді 
басқа тұлғаның жауаптылығына беру шешімін қабылдауды талап етеді 

Үшінші принциптің қызмет етуі қаржы тәуекелін әсіресе беріп жіберуде көрінеді. 
Бұл жағдайда инвестор сақтандыру сомасы мен сақтандыру сыйақы өзіне жағымды 
арақатынасын анықтау тиіс.  

Сақтандыру сыйақысы немесе сақтандыру жарнасы – бұл сақтанушының 
сақтандырушыға сақтандыру тәуекелі үшін төлемі. Сақтандыру сомасы – материалдық 
құндылықтар (немесе сақтанушының азаматтық жауапкершілігі, өмірі жіне денсаулығы) 
сақтандырылған ақша сомасы. Егер шығыс көлемі сақтандыру сыйақысын үнемдеумен 
салыстырғанды үлкен болса, онда тәуекел ұсталынып қалуы тиіс емес, себебі инвестор 
тәуекелді өзіне алмау керек. Қаржы тәуекел деңгейін төмендеті үшін түрлі әдістер 
қолданылады: 

- диверсификациялау; 
- таңдау және нәтижелер туралы қосымша ақпараттар алу; 
- шектеу; 
- сақтандыру; 
- жабу; 
- хеджирлеу және т.б. 
Диверсификациялау өздерінің арасында тығыз байланысты түрлі салым объектілері 

арасында инвестицияланатын қаражаттарды орналастыру процесін білдіреді. 
Диверсификациялау принципінде клиенттерге өз акцияларын сататын, ал алған 
қаражаттарды нарықтан сатып алынатын және тұрақты орташа табыс әкелетін түрлі 
бағалы қағаздарға салатын инвестициялық қорлардың қызметіне негізделеді.  

Диверсификациялау түрлі қызметтер арасында капиталды орналастыру кезінде 
тәуекелдің бөлімінен қашуға мүмкіндік береді. Сонымен, инвестор бір акционерлік қоғам 
орнына бірнеше түрлі акционерлік қоғам N акцияларын сатып алу табыс 
ықтималдылығын N есеге көбейтеді және сәйкесінше тәуекел деігейін N есе төмендетеді.  
/2, 112 б/ 

Кейде инвестор нәтижелер анықталмаған және шектелген ақпараттар жағдайында 
шешім қабылдайды. Әрине, егер инвесторда толық ақпарат болса, ол сапалы болжам 
жасап, тәуекел діңгейін төмендете алатын еді. Бұл жағдай ақпаратты тауар ретінде 
көрсетеді.  

Ақпарат бағалы тауар болып табылады, ол үшін инвестор үлкен ақша төлеуге дайын, 
олай болса, ақпаратқа капитал салымы кәсіпкерліктің бір сферасы болып табылады. 
Толық ақпарат құны толық ақпарат бар кездегі бір нәрсенің күтілетін сатып алу құны мен 
ақпарат толық емес жағдайдағы күтілетін құн арасындағы қатынасы ретінде есептеледі. 
Егер болжам нақты болып шықпаса да, қаражаттарды перспективаға өткізудің сапалы 
болжамын қамтамасыз ететін сұраныс пен өткізу нарығын зеттеуге салған тиімді. 

Шектеу – шығыстар, сатулар, несиелер және тағы басқалардың шекті сомасын 
бекіту. Шектеу тәуекел деңгейін төмендетудің маңызды құралы болып табылады және 
шектеуді банктер қарыз беруде, овердрафт келісімшартына отырғанда; шаруашылық 
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жүргізуші субъектілер тауарларды несиеге(несие карточкасы бойынша), жол чектері және 
еврочектер бойынша сату, инвесторлар капитал салымы сомасын  анықтау кезінде 
қолданады /5,181б./. 

Сақтандыру мәні – тәуекелден қашу үшін инвестор табыстың бөлігінен бас тартуға, 
яғни тәуекел деңгейін нөлге дейін төмендету үшін төлеуге дайын. Егер сақтандыру құны 
мүмкін болатын шығысқа тең болса, онда тәуекелге қарсы инвестор басынан кешу мүмкін 
кез келген қаржылық жоғалтуларды толық өтеуді қамтамасыз ететіндей сақтана алады. 
Қаржы тәуекелдерін сақтандыру оның деңгейін төмендету әдістерінің ең тараған түрі 
болып табылады. Сақтандыру – бұл ерекше қаржылық қатынастар. Бұл қатынастар үшін 
міндетті түрде екі жақ болуы қажет: сақтандырушы мен сақтанушы. Сақтандырушы 
сақтанушы төлемдері есебінен ақша қорын (сақтандыру немесе резервтік қор) құрады.  

Сақтандыру үшін құрылып жатырған ақша қорының мақсатты бағыттылық сипаты 
тән, оның ресурстарын тек алдын ала келісілген жағдайлардағы жоғалтуларды өтеуге 
(көмек көрсету) жұмсау; қатынастардың ықтималдылық сипаты, себебі сәйкес жағдай 
қашан болатыны, оның күші қандай және қай сақтанушыға тиесілі болатыны алдын ала 
белгісіз; қаражаттардың қайтарымдылығы, себебі бұл қаражаттар барлық сақтанушылар 
бойынша зияндарды өтеу төлеміне бағытталған. 

Сақтандыру процесінде сақтандыру қорын құруда қатысушылар арасында 
қаражаттарды қайта бөлу жүргізіледі: бір немесе бірнеше сақтанушы жоғалтуларын өтеу 
жоғалтуларды барлығына бөлу жолымен жүргізіледі. Белгілі бір кезеңде төлем жасаған 
сақтанушылар саны өтеу алатын сақтанушылар санынан үлкен болады. 

Бұл тәсілдер тәуекел дәрежесін төмендету тәсілдерінен және тәуекелдерді 
шешу әдістерінен тұрады. Тәуекелдерді шешу әдістері болып табылады: тәуекелден қашу, 
ұстау, яғни тәуекелді инвесторға қалдыру және тапсыру, мысалы, сақтандыру 
компаниясына. 

Тәуекелді төмендету үшін келесідей тәсілдер қолданылуы мүмкін: 
• диверсификация 
• нәтижелер мен таңдаулар туралы қосымша ақпарат алу 
• лимиттеу 
• өзін-өзі сақтандыру 
• сақтандыру 
• валюталық тәуекелдерден сақтандыру 
• хеджирлеу 
• байланысқан облыстардың қызметіне басқаруды алу 
• спецификалық қорлардың қолдануын бағалау және есепке алу Хеджерлеу  
Қаржылық менеджментте бұл термин кең және санаулы қолданбалы мағынада 

қолданады. Кең мағынада хеджерлеу термині қаржылық шығындар тәуекелін 
төмендететін кез келген механизмдерді – ішкімен қоса, сыртқы механизмдерді  қолдануды 
сипаттайды.  Санаулы қолданбалы мағынада хеджрлеу термині, тиісті қаржылық 
құралдарды қолдануға негізделген, қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыратын ішкі 
механизмді сипаттайды (бағалы қағаздар). Ары қарай хеджерлеу термині қолданбалы 
мағынада қолданылады. 

Қаржылық тәуекелдерді туынды бағалы қағаздармен операция жүргізу арқылы 
хеджерлеу, тәуекел оқиғасы пайда болған кездегі мүмкін болатын қаржылық шығындарды 
төмендету үшін жоғары тиімді механизм. Бірақ ол белгілі бір шығындарды қажет етеді, 
брокерлерге комиссия төлеу, опциондар бойынша жарна сияқты т.б. Бірақ бұл 
шығындардың деңгейі, қаржылық тәуекелдерді сыртқы сақтандыруға қарағанда төмен. 
Хеджерлеудің көптеген нысандары отандық тәуекел-менеджментінде өз орныны тапты. /3, 
203 б/ 
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Қолданатын туынды бағалы қағаздар түріне қарай хеджерлеудің келесі механизмдері 

қолданады: 
• Фьючерстік шарттарды қолдану арқылы хеджерлеу. Тауарлық немесе қор 

биржа операцияларының қаржылық тәуекелдерін бейтараптандыру үшін, әртүрлі қарама-
қарсы биржалық шарттарды жасау механизімін көрсетеді. Фьючерстік шарттарды қолдану 
арқылы хеджерлеу үш түрлі биржалық келісімді жасауды талап етеді: 1) болашақ кезеңде 
жеткізілетін нақты актив немесе бағалы қағазды сату/сатып алу; 2) актив немесе бағалы 
қағаздар мөлшеріне тең фьючерстік контрактілерді сату/сатып алу (фьючерстік шарт 
бойынша орын ашу); 3) нақты актив немесе бағалы бағазды  жеткізген кезде фьючерстік 
шарт бойынша орынды жою. Бірінші екі биржалық келісімдер  қаржылық тәуекелді 
бейтараптандырудың алдыңғы кезеңінде жасалады, үшінші түрі – аяқталу кезеңінде. 
Фьючерстік шарттарды қолдану арқылы хеджерлеу принципі, кәсіпорын  нақты актив 
немесе бағалы қағазды сатушы ретінде жеткізу уақытында бағаның өзгеруінен шығынға 
ұшырап жатса, фьючерстік контрактілерді сатып алушы ретінде сондай мөлшерде табыс 
табады немесе керісінше. Осыған байланысты бейтараптандырудың фьючерстік 
шарттарды қолдану арқылы хеджерлеу механизімінде екі түрлі операция қолданылады: 
контрактілерді сату арқылы хеджерле мен осы контрактілерді сатып алу арқылы 
хеджерлеу. 

• Опционды қолдану арқылы хеджрлеу. Ол бағалы қағаздар, валюта, нақты 
актив т.б.  операциялары бойынша  қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыру механизімін 
сипаттайды. Хеджереудің бұл нысанында опционмен келісім жатыр, ол опциондық 
шартта көрсетілген уақыт ішінде келісілгген баға мен мөлшерде бағалы қағазды, 
валютаны, нақты активті сату немесе сатып алу құқығы(бірақ міндеттеме емес). Бұл 
хеджерлеу түрінде тәуекелді бейтараптандыру - сатып алу негізіндегі опцион арқылы 
хеджерлеу (келісілген баға бойынша сатып алу құқығы); сатунегізіндегі опцион арқылы 
хеджерлеу (келісілген баға бойынша сату құқығы); қос опцион немесе «стеллаж» 
(келісілген баға бойынша бірден сатып алу ғана емес, сонымен қатар сату құқығы). 
Кәсіпорынның опционға берген баға, негізінен сақтандыру жарнасы болып табылады. 

• «Своп» операцияларын қолдану арқылы хеджерлеу. Ол бағалы қағаздар, 
валюта, қарыз міндеттемелер  операциялары бойынша  қаржылық тәуекелдерді 
бейтараптандыру механизімін сипаттайды. «Своп» операциялардың негізінде қаржылық 
активтер немесе қаржылық міндеттемелердің құрамын жақсарту мен шығындарды 
төмендету мақсатымен, оларды ауыстыру (сату-сатып алу). Бұл хеджерлеу түрінде 
тәуекелді бейтараптандыру - валюталық своп операциясы (болашақтағы міндеттемелерді 
валютаның басқа түрінде ауыстыру); қор свопы  (бағалы қағаздың бір түрін басқа түрге 
ауыстыру міндеттемесі, мысалы облигацияны акцияға ауыстыру); пайыздық своп  
(тұрақты пайздық ставкасы бар қарыз міндеттемелерді бос пайыз ставкасына ауыстыру 
немесе керісінше). 

Хеджерлеу негізінде қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыру нысандары отандық 
тәуекел –менеджмент тәжірибесінде, өзінің жоғары табыстылығына қарай үлкен дамуға 
ұшырайды. 

Диверсификация 
Диверсификация механизмі негізінен жүйесіз (тән емес) тәуекел түрлерін 

бейтараптандыру үшін қолданылады. Сонымен бірге ол жүйелі тәуекел түрлерін  белгілі 
деңгейде төмендетуге мүмкіндік береді – валюталық, пайыздық және  басқаларын. 
Диверсификация механизмінің жұмыс істеу принципі шоғырлануға мүмкіндік бермейтін, 
тәуекелдерді бөлуде көрінеді. 
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Қаржылық тәуекелдерді диверсификациялаудың негізгі мынандай бағыттары 

қолданылады: 
•  Қаржылық іс-әрекет түрлерін диверсификациялау. Әртүрлі қаржылық 

операциялардан табыс алу үшін өзге мүмкіндіктерді қолдануды қарастырады – 
қысқамерзімді қаржылық салымдарды, несиелік портфельді құрастыру, нақты 
инвестициялауды іске асыру, ұзақмерзімді қаржылық салымдарды портфельді құру т.б. 

•  Кәсіпорынның валюталық портфелін диверсификациялау. Ол бірнеше 
валюталар үшін сыртқыэкономикалық операциялар түрін таңдауды білдіреді. Бұл 
бағыттың процессінде валюталық тәуекел бойынша қаржылық шығындар төмендейді. 

• Депозиттік портфельдің диверсификциясы. Бірнеше банктерге уақытша бос 
ірі ақша-қаражаттарын орналастыру. Ақша активтерінін орналастыру шарттары онша 
өзгермейтіндіктен, бұл бағыт депозиттік тәуекелді төмендетіп, оның табыс деңгейіне әсер 
етпейді.  

• Несиелік порфельдің диверсифифкациясы. Ол несиелік тәуекелді төмендетуге 
бағытталған және кәсіпорын өнімінің сатып алушыларының  сан-алуандығын 
қарастырады. Әдетте несиелік тәуекелді бейтараптандыру кезіндегі несиелік портфельдің 
диверсификациясы несиелік операциялардың концентрациясын лимимттеумен бірге 
жүріп, сатып алушылар тобы бойынша несиелік лимит орнату арқылы іске асырылады. 

• Бағалы қағаздар портфелінің диверсификациясы. Диверсификацияның бұл 
бағыты табыс деңгейін төмендетпей, портфельдің жүйесіз тәуекел деңгейін төмендетуге 
мүмкіндік береді. 

• Нақты инвестициялау бағдарламасының диверсификациясы. Ол 
инвестициялау бағдарламасына әртүрлі альтернативті салалық және аумақтық бағыты бар 
инвестициялық жобаларды енгізуді қарастырады, бұл бағдарлама бойынша  жалпы 
инвестициялық тәуекелді төмендетеді. 

Жалпы диверсификация механизімін сипаттағанда, ол жеке қаржылық тәуекелдердің 
кері әсерін төмендетуге таңдаулы түрде әсер ететіндігін көрсетіп кетпеуге болмайды. 
Кешенді, жүйесіз портфельдік қаржылық тәуекелдерді бейтараптандыруда өз тиімділігін 
көрсетіп, жүйелік тәуекелдерді – инфляциялық, салықтық т.б. бейтараптандырғанда өз 
әсерін тигізе алмайды. Сондықтан кәсіпорында бұл механизмді қолдану шектеулі сипатта. 

Тәуекелдерді үлестіріп беру 
Қаржылық тәуекелдердің, бұл бейтараптандыру бағытының механизімі жеке 

қаржылық операциялар бойынша серіктестерге трансферт ретінде жартылай беру ретінде 
қарастырады. Бұл жерде шаруашылық серіктестерге олар бейтараптандыруды тиімдірек 
жүргізе алатын кәсіпорынның қаржылық тәуекелдері беріледі. /4, 164 б/ 

Қазіргі тәуекел-менеджментте тәуекелді үлестірудің келесі негізгі бағыттары бар: 
•  Инвестициялық жоба қатысушылары арасында тәуекелді үлестіру. Кәсіпорын 

осындай үлестіру кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын уақытша орындамаған, 
жұмыстың сапасыздығымен, құрылыс материалдарды ұрлаумен байланысты пайда 
болатын қаржылық тәуекелдер жалдаушыларына трансферт ретінде беруі мүмкін. 
Осындай тәуекелдердің трансфертін іске асырған кәсіпорын, бейтараптандыруды 
жалдаушы арқылы жүргізеді. 

•  Кәсіпорын мен шикізат және материалдар жабдықтаушылар арасында 
тәуекелдерді үлестіру.  Бұл үлестірумен транспорттау және шығару-кіргізу жұмыстары 
кезінде мүлікті бұзу арқылы пайда болатын қаржылық тәуекелдермен байланысты. 
Үлестірудің осындай нысандары сәйкес халықаралық ережелермен реттеледі. 
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•  Лизинг операциясына қатысушылары арасында тәуекелді үлестіру. 

Оперативті лизинг кезінде кәсіпорын жал берушіге қоданып жүрген активтің моральді 
тозу тәуекелін, техникалық өнімділігін жоғалту тәуекелін және т.б. тәуекелдерді береді. 

• Факторингтік (форфейтингтік) операциясына қатысушылары арасында 
тәуекелді үлестіру. Үлестіру заты кәсіпорынның несиелік тәуекелі, ол қатысты қаржылық 
институтқа – коммерциялық банк немесе факторингтік компанияға беріледі. Үлестірудің 
бұл нысаны ақылы, бірақ несиелік тәуекелді жақсы деңгейде бейтараптандырады. 

Тәуекелді бейтараптандыру деңгейі, кәсіпорынның серіктестерімен  келісімде 
көрсетілетін, келісім жасауға қатыстыратын зат. 

Әр кәсіпорын өзінің қызмет ету саласына байланысты өзіне тән тәуекелдің түрлерін, 
оларды бағалаудың оптималды әдістерінің жиынын анықтайды. Кәсіпорын үшін 
тәуекелдердің түрлерін анықтау және оларды бағалау қиынға соғады. Осы мәселені шешу 
үшін кәсіпорын алдын ала болашақта пайда болуы мүмкін барлық тәуекелдердің түрін 
және оларға төтеп беру мүмкіндігін анықтап алады. Егер де тәуекел жеткіліксіз дәрежеде 
анықталып талданса, нәтижесінде кәсіпорының банкроттыққа ұшырау мүмкіндігі артады. 
Сондықтан нарықтық экономика жағдайында тәуекелді басқарудың, талдаудың, 
бағалаудың маңызы өте зор. 
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Резюме 
В настоящее время наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» 

предприятия стали играть финансовые риски.Финансовый риск предприятия — это 
вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 
дохода или капитала при неопределённости условий осуществления его финансовой 
деятельности. Финансовое положение  предприятия связано с разными рисками, его 
уровень влияния усилился с переходом к рыночной экономике. Эффект увелечения 
финансовых рисков результатам финансовой деятельности предприятия– связано с 
финансовым положением государства и быстрыми изменениями конъюнктуры рынка, 
расширением финансовых отношении, появлением новых финансовых технологии и 
инструментов и другими разными факторами. 

 
Summary 

Currently  the most significant role in the overall "risk portfolio" companies began to play 
financial risk. Finance risk of the enterprise - is the risk of adverse financial consequences in the 
form of loss of income or capital in the uncertain conditions of the exercise of its financial 
activities. The financial situation of the company is associated with different risks, the level of 
influence increased with the transition to a market economy. Heightening the effect of financial 
risks company- financial performance due to the financial situation of the state and the rapid 
changes in market conditions, the expansion of financial relations, the emergence of new 
financial technologies and tools, and other various factors. 
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Секция 3 
 

Роль общественно-социальных институтов, 
организаций образования в формировании 

позитивного мировоззрения человека 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЗАХСТАН 
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КазНУ им. аль-Фараби 
 

В статье рассмотрены возможные пути совершенствования системы подготовки 
научных кадров высшей квалификации в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: Болонский процесс, докторантура PhD, качество образования.  
 
В Республике Казахстан в рамках принципов Болонского процесса система 

подготовки кадров претерпела коренные изменения и в настоящее время осуществляется 
через трехступенчатую систему образования бакалавриат-магистратура-докторантура 
PhD. Образовательные системы бакалавриат и магистратура были внедрены почти 
одновременно, и являются академическими ступенями образования с присвоением по 
окончании обучения академической степени бакалавра и магистра наук соответственно. 
Наряду с аспирантурой в 2005 году в Казахстане началось осуществление подготовки 
научных кадров в докторантуре PhD, первые выпускники которой успешно закончили 
обучение в 2008 году с присвоением академической степени доктора философии в 
соответствующей области наук. Докторантура PhD является образовательной программой 
трехступенчатой системы, целью которой является освоение обучающимися 
определенного количества образовательных кредитов и выполнения научно-
исследовательских работ с защитой диссертации. Классический институт аспирантуры и 
докторантуры в 2010 году завершил свое существование. 

С 2011 года решением Комитета по контролю в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки  выпускникам докторантуры PhD присваиваются 
ученые степени доктора философии (PhD) по специальности. Присвоение ученой степени 
подразумевает выполнение докторантом ряда требований для того, чтобы быть 
допущенным к защите и предстать перед заседанием диссертационного совета, члены 
которого по завершению защиты голосуют за или против.  

С 2011 года обязательным требованием для допуска к публичной защите 
докторантов стали публикации в журнале, имеющем ненулевой импакт-фактор по базе 
данных Thomson Reuters или входящем в базу данных Scopus. Связано это с тем, что в 
2011 году в научно-образовательное пространство Казахстана широко вошли такие 
понятия как импакт-фактор журнала, индекс цитирования ученого, международные 
библиографические и реферативные базы данных и т.д. [2]. Данный год знаменуется 
именно тем, что благодаря национальной подписке министерства образования и науки, а 
также всесторонней поддержке национального центра научно-технической информации, 
всем национальным вузам, а также научно-исследовательским институтам был открыт 
доступ к международным библиографическим реферативным базам данных Thomson 
Reuters и Scopus, а также стал возможен частичный доступ к полнотекстовым платформам 
статей таких зарубежных издательских домов как Elsevier, Springer и др., журналы 
которых имеют высокий рейтинг и импакт-фактор. Конечно же, отечественные ученые-
исследователи и до этого имели тесные связи с зарубежными коллегами и выполняли свои 
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исследовательские работы, а также публиковали результаты своих исследований в 
зарубежных журналах с импакт-фактором. 

Трехступенчатая система образования в Казахстане была введена постепенно, чему 
предшествовало изучение опыта зарубежных стран. Однако по сей день каждая из 
ступеней претерпевает необходимые нововведения и совершенствуется. Программа 
докторантуры также с 2005 года претерпела соответствующие улучшения, с 2014 года 
обучающиеся послевузовских программ для выезда зарубеж должны иметь сертификат на 
знание иностранного языка. Все это в конечном итоге приводит к улучшению качества 
образования. Таким образом, обучение в докторантуре сегодня – это теоретическое 
обучение с освоением определенного количества образовательных кредитов, 
педагогическая практика, посещение лекций зарубежных профессоров, научно-
исследовательская работа с обязательным выездом минимум два раза за 3 года в 
зарубежный вуз для совместных научных исследований, публикация результатов этих 
исследований в источниках, соответствующих правилам присуждения ученых степеней 
для допуска к публичной защите.  

Однако не все выпускники докторантуры оказываются готовыми к защите 
диссертации. Основной причиной невыполнения докторантами требований для допуска к 
публичной защите является отсутствие к концу третьего года обучения публикаций с 
импакт-фактором. Говорить об отсутствии публикаций с импакт-фактором тоже не совсем 
верно, поскольку в большинстве случаев статьи есть, но они публикуются позже, чем, 
например, утверждается приказ о допуске докторанта к защите. Это может быть связано с 
тем, что публикация в журнале с импакт-фактором это небыстрый процесс, 
сопровождающийся переписками с главным редактором журнала и рецензированием 
статей. Конечно же, докторанты имеют возможность защищаться после завершения 
обучения. Однако все эти случаи, к сожалению, относятся к отклонениям от нормы.  

 В таблице 1 представлены средние значения трех параметров RTD, TTD и AD в 
университетах США за 25-летний период (1978-2003 гг.) для различных областей 
исследований [6], где столбец «все науки» включает большее число наук, чем 
представлено в остальных столбцах таблицы, а именно такие как образование, здоровье, 
профессиональные науки и др.  

Из таблицы видно, что средние значения всех трех параметров для гуманитарных 
наук превышает значения для естественных наук, то есть для гуманитарных 
специальностей полный период обучения по послевузовской программе составляет в 
среднем 8,8 лет, тогда как для физических, математических и компьютерных 
специальностей эта величина в среднем равна 6,6 лет. Таким образом, в среднем 
послевузовское обучение зарубежом длится в среднем 7,4 лет, а полный период работы по 
теме исследования для получения степени доктора философии равен в среднем 10,6 лет. 
Стоит отметить и средний возраст соискателей на момент получения степени 34,7 лет. 
Поэтому в Казахстане будет полезным рассмотреть возможность увеличения периода 
обучения в докторантуре, который без магистратуры составляет 3 года.  

 
Таблица 1. Средние значения RTD, TTD и AD в университетах США за 25-летний 

период (1978-2003 гг.) для различных областей исследований [6] 
 

Средние 
значения 

все 
науки 

физические, 
матем.  и 
компьют. 

науки  

техничес
кие 
науки 

науки о жизни, 
биология и 
аграрные 

социаль
ные 
науки 

гумани 
тарные 
науки 

TTD 10,6 7,9 8,7 8,6 10,3 12 
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RTD 7,4 6,6 6,5 6,8 7,6 8,8 
AD 34,7 31,4 32,4 32,4 34,5 36,2 

 
В зарубежных странах продолжительность обучения в докторантуре составляет в 

среднем от 5 и более лет. Зарубежом различают следующие понятия как total time to 
degree (TTD) и registered time to degree (RTD), которые на русский язык можно 
интерпретировать следующим образом: TTD – полное время от момента окончания 
бакалавриата до получения степени доктора философии, RTD – фактическое время 
обучения по послевузовской программе (магистратура + докторантура).  

Такой подход, возможно, скорректирует ситуацию с процентом защищенности 
соискателей в лучшую сторону, а также повысит качество научных исследований 
докторантов, что в результате приведет к увеличению числа качественных публикаций с 
импакт-фактором. Говоря о качестве, стоит отметить ситуацию с фэйковыми журналами, с 
которой в 2014 году столкнулись наши соискатели в гонке за публикациями в рамках 
сжатых сроков и публиковались в псевдонаучных лжежурналах, издатели которых 
вводили авторов в заблуждение относительно своих рейтингов и импакт-факторов [8].  

Одним из возможных решений этой проблемы является увеличение периода 
обучения в докторантуре с 3-х лет до 4-4,5 лет. Последние 1-1,5 лет нужно посвятить 
именно  выполнению научной составляющей по публикациям. Увеличение периода 
обучения в докторантуре может оказаться хорошей основой и для постдокторских 
исследований в дальнейшем зарубежом либо в Казахстане в перспективе [9]. За 
трехлетний период обучения в докторантуре соискатели, к сожалению, все-таки не 
успевают стать самостоятельными конкурентоспособными исследователями, способными 
закладывать новые научные направления и создавать новые научные школы, как на самом 
деле задумывалось изначально. Однако нельзя говорить и о полном отсутствии таких 
соискателей, о чем свидетельствуют многие случаи выезда наших молодых ученых 
зарубеж для обучения в постдокторантурах. Зарубежом постдокторантом может стать 
доктор философии, способный руководить студентами и вести независимую от своего 
руководителя научно-педагогическую деятельность преимущественно не в стенах своей 
альма-матер [10].       
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БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ - ОҚЫТУДАҒЫ САБАҚТЫ БАҒАЛАУДЫҢ 
НЕГІЗІ  

 
Абдыкасимова Ж.Б.,    

  «Ж.Бусаков атындағы орта мектеп  
мектепке дейінгі шағын орталығымен»  
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің   

тарих пәні мұғалімі 
 
Мақалада белсенді оқыту әдістері тауралы қарастырылады.  
Түйін сөздер: белсенді оқыту, әдістер, технология, сабақ, тарих.  
 
Оқыту процесіндегі негізгі мазмұнды игеру тетігі — өзара әрекеттестіктің арнайы 

формасындағы мақсатты ұйымдастырылған балалар мен ересектердің бірлескен іс-әрекеті, 
олардың мазмұнды танымдық әңгімелері. Түрлі деңгейлерде іске асырыла отырып, оқыту 
процесі циклдік сипатка ие болды. Оқыту процесінің циклдері дамуының ең негізгі 
көрсеткіштері, басты екі мақсатқа негізделіп топталған, педагогикалық еңбектердің ең 
жақын дидактикалық мақсаттары:     

— білім беру — бұл мақсат окушылардың танымдык іс-әрекеті тәсілін меңгеріп, 
олар арқылы ғылым негіздерін игерулерін, белгілі бір білімдердің, дағдылар мен іскерлікті 
үйренулерін, өздерінің рухани, физикалық және еңбек қабілеттерін жетілдірулерін, еңбек 
және кәсіби дағдыларды игеруін көздейді; 

— тәрбиелеу — әрбір оқушының ғылыми көзқарасын, адамгершілігін, белсенді 
шығармашылығын және әлеуметті кемелденген жоғары адамгершіліктегі үйлесімді 
дамыған тұлғасын дамытуды мақсат етеді.      

Оқытудың мақсаты — дамытудың қоғамдық — тарих тәжірибесінің жан — 
жақтарын: білімдер мен іскерліктері, ғылым, мораль, еңбек, әдебиет, өнер, жалпы және 
дене тәрбиесін меңгеруге бағытталған мұғалімнің педагогикалық әрекеті мен оқушының 
оқу-танымдық өзара бірлескен әрекетінен ойша күтілетін түпкі нәтиже. Жалпы мақсатта 
қоғам ғылымның, техникалық, сондай-ақ өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастардың 
дамуына сәйкес кетеді. 

 М. Лорф, Г. Розенфельд /ГДР/ мына пікірді ұсынады: яғни білімді игеру тек қана 
қабілетті ғана дамытып қоймай, сонымен бірге мотивацияның да өсуіне әкеліп соғады. 
Мұндағы ескертетін жайт: студент меңгеретін оқу материалы олар үшін маңызды, қажетті, 
ұғынымды деп табылуы керек [1,128 б.]. Оқу-танымдық мотивтері оқу әрекеті үшін 
мейлінше дұрыс болады (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Оқытудың әлеуметтік, педагогикалық   мәні оның қызметтерінен біршама анық 
айқындалады. Солардың ішіндегі, бірінші кезектегі біршама мәндісі — оқушыларда 
білімділерді, дағдыларды және шығармашылық іс-әрекет тәжірибесінің іскерлігін 
қалыптастыруы (білім беру қызметі). Оқытудың екінші қызметі — оқушылардың 
дүниетанымын қалыптастыру (тербиелеу қызметі). Ол балалар мен ересектерде объективті 
түрде қоршаған орта жөнінде ой толғауға мүмкіндік жасайтын білімдерінің толығуына 
қарай біртіндеп қалыптасады. Алдыңғы екі қызметімен тікелей байланыстағы тұлғасын 
және оның өз бетінше ойлауын дамыу қызметі атқарылады (дамыту қызметі).                          
Адамның дамуы — бұл оның денесінің физиологиялық және психологиялық 
сипаттамаларының олардың ішіндегі ең бірінші ақыл-ойының сапалы дамуын білдіреді. 
Сонымен қатар, оқытудың кәсіби бағдарлау қызметінің де мәні зор. 
Үздіксіз білім беруде дайындау қызметі, адамды өндіріске және қоғамдық қарым-
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қатынастарға белсенді араласуға бағыттайды, практикалык әс-әрекетке дайындайды, 
өзінің политехникалық, кәсіби, жалпы білімі, толық дайындығын үнемі жетілдіріп 
отыруға бағыттайды. Креативтілік қызметі тұлғаның жан-жақтылығын үздіксіз дамытуды 
көздейді. Өзінің мәні жағынан оқьпу процесі — түрлі реттегі және деңгейдегі заңдар мен 
зандылықтар арнайы айқындалатын зандылықты түрде дамитын процесс. 

Дамытушы бағалау ісі оқытуда қажетті психологиялық жағдайдың бірі болып 
табылады. Біздер оны басқа 2 қызметтен айрықша бөліп аламыз: диагностикалық бағалау 
– процесс немесе әрекеттің бастапқы, түпкі деңгейін анықтайды. Ал, қорытынды түрі - 
әрекеттің соңғы деңгейін анықтайды. Дамытушы бағалаудың қызметі оқу процесі кезінде 
ауыспалы жағдайларды басқарып отырудан, мақсатқа жету әрекетін қамтамасыз етуден, 
бұл әрекетке бақылау жасаудан және қажет кезінде оқу процесін өзгертуден тұрады. 

Сол себепті, осы айрықша мәселелерді тірек ете отырып, біз келесі қорытындыға 
келеміз: оқу-танымдық мотивтерін оқу әрекеті барысында, негізінен оның жеке 
құрылымының бірі, бағалау арқылы дамытамыз. 

Білім берудің жалпы міндеті – оқу-танымдық мотивтерін түрлі бағалау түрлері 
арқылы дамыту мүмкіндігін айрықша ғылыми негіздеу. Бұл үшін, келесі жеке міндеттерді 
шешуге болады. 

1.  Жоғары оқу орнында бағалау тәжірибесіне бақылау және талдау жүргізілу керек, 
одан шыққан мәліметтер әдебиеттердегі теориялық және бағалау әдістерінің түрлерімен 
салыстырылуы міндетті. 

2. Бағдарламада қалыптастырушы эксперимент ұйымдастыра отыру, ол үшін соған 
лайықты, қажетті оқу бағдарламаларын, оқу мотивациясы дейгейін анықтайтын әдіс-
тәсілдерді қолдану. 

3. Тәжірибелік жағдайларды немесе кезеңдерді ойластырып, онда мотивтердің 
жемістілігін, қажеттілігін анықтайтын түрлі бағалау түрлері көрініс табатындай болуы 
тиіс. 

4. Соңғы мәселе: осы зерттеу негізінде практикалық нұсқаулар, жоғары,  оқу 
орындарының мұғалімдері үшін оқу-танымдық мотвитерін қалыптастыру туралы 
әдіснамалық нұсқаулар дайындауымыз қажет. 

А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдовтар зерттеген оқу-танымдық мотивтері  
Білімгерлердың өз оқу әрекеттеріндегі нәтижесіне бағдарлануды ғана емес, сонымен бірге 
осы нәтижеге жетудің әдіс-тәсілдерін меңгеруді де қарастырады. Оқу мотивтерін осылай 
түсінген жағдайда ғана, бұл мотивтердің іс-әрекетпен тығыз байланысты екенін, іс-
әрекеттің заттық-операциялық сипатымен байланыстылығын ұғынуға мүмкіндік береді. 
Біздің мотивацияны зерттеу ісіміз – мотивацияның логикада эксперименттік ауысуын тек 
іс-әрекетті ұйымдастыру арқылы ғана жүзеге асады. (П.Я.Гальперин, В.В. Давыдов, В.В. 
Репкин, А.К. Дусавицкий, П. Голу, Н.Ф. Талызина, В.Ф. Маргух, А.К. Маркова, Л.К. 
Золотых, Г.С. Абрамова т.б.)[2,3,4]. Біздер оқу әрекетінің   дамытушы бағалау типтерінің 
өзгеру көмегі арқылы генезисін зерттейміз. 

Жалпы бағалау дегенде, бүкіл бағалаудың түрлерін, яғни оқу процесінде 
практикалық, іске асатын бағалау  деп түсінеміз. Олар: сөз арқылы бейнеленген мұғалім 
бағасы, мұғалім бағасының балл арқылы бейнеленуі – баға арқылы,  студенттің өз 
жұмысына өзін-өзі бақылау, өзіне-өзі баға беру арқылы бағалауы т.б. Қазіргі кезде 
қалыптасқан дамыту бағалауын шешу  мәселесіндегі басты идеяның мазмұны мынадай: 
білімді игерудің бірінші кезеңінде балмен сипатталатын мұғалім бағасын қолдану тиімді 
және сол уақытта белгілі бір шамада мұғалім басқаруымен  білімгерлердың өзін-өзі 
бақылауын, өзіне-өзі баға беруін қосу керек. (Ш.А. Амонашвили, Л.В. Занков, В.В. 
Шаталов, Ф. Ленард) . 
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Нарықтық қатынас заманында еліміздің рухани баюының бас себепкері–оқу-ағарту 

саласында да көп алаңдаушы мәселелердің көбеюі жұртшылықты таң қалдырмас деп 
есептейміз. 

Себебі өздері екі ойлы жастарымызды білім ордаларында ұстап, білім алуға жетелеп 
итермелейтін бір-ақ ынталандырушы процесс – бағалау ғана қалады. 

Міне, бағалаудың өзектілігі бүгінгі таңда бізді де педагогтарды да қатты 
ойландырып, зерттеуге тура келеді. 

1. Психология, яғни бұл ғылым бағалауды оқытудың негізін құрайтын және негізгі 
оқыту шарты деп қарайды. 

2.Педагогикада яғни,  мектептегі бағасына тәрбиелік, ынталандырушы рөлге, 
сипатқа ие болу жағын көздейді. 

3.Кибернетика, яғни әрбір жүйеде кері байланыс механизмінің мақсатқа бағытталған 
іс-әрекетінің болатындығын растайтын ғылым. Мақсатты әрекетке жағдай болып 
ауыспалы қалыптың тіркелуі және соның негізінде алынған мәліметтер арқылы процесті 
басқару болып табылады. 

Оқытудың мақсаты – баға алу, ұпай жинау емес. Баға қою-сыртқы мотивацияны, 
сонымен бірге “өзін-өзі бақылау”, “өзін-өзі бағалауға” негізделген ұпайлар саны соның 
ішінде  негізгі ұпай–мақтауды не сыйлықты білдірмей, оқыту шарасы, тексеру техникасы, 
жұмыстың мазмұнын сипаттайтын ішкі мотивация болады. 

Ішкі мотивтер - бүкіл әрекетке, оқытуда да сыртқыға қарағанда тиімдірек болады. 
Оқыту технологиясының тұрғысынан өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалаудың 

маңыздылығын жоғарыда айтылған жайлардан білуге болады. 
Мұғалімнің бағалау әрекеті өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі бақылауды ауыстыра 

алмайды.  Білімгер өз әрекетінің нәтижесін көре білуі тиіс. Оқыту процесінде қателіктер 
табу,  жұмысқа толықтыру енгізу,  дұрыс, қате жақтарын көре білу өте маңызды.  Студент 
нәтижелі орындайтын тапсырма арқылы оның мотивациялық аумағы үлкен әсер алады 
(білім мен шеберлігін тиімді қолдануда қуануы). 

“Адам өзі не  жасай алатын болса, соны жасауды ұнатады”-, дейді психолог С.В. 
Олпорт.   

 С.М. Жақыпов өзінің зерттеулерінде былай дейді: ”біздің зерттеулеріміз 
көрсеткендей-ақ оқыту барысында танымдық процестердің өнімді бірлігін 
ұйымдастырудың қажетті шарты –оқыту үрдісіне қатынасушылардың, яғни оқытушы мен 
білім алушының танымдық әркеттерінің қалыптасуы және дамуы болады [5,55 б.]. 
Ұйымдасқан оқыту жағдайларында алдын-ала жоспарланған білім алушының танымдық 
әрекеті оқыту үрдісіндегі өзара әрекеттесуші индивидтердің субьект-субьектілі 
кеңістігінде өрби отырып, оқып-білім алушылардың танымдық әрекеттерін дамытып, 
қалыптастыру үшін алғашқы жағдайларды жасайды оқыту үрдісінде танымдық әрекет 
ерекше психологиялық феномен бола отырып, оқыту жағдайларында танымдық процестер 
негізінде (әсіресе қабылдау, ес пен ойлау) қалыптасқан, танымдық әрекеттің тұтас жүйесін 
құрайды, онда ойлау жүйе құраушы фактор рөлін орындайды.  

Оқыту үрдісінде танымдық әрекеттердің психологиялық негізі-білім беруші мен 
білім алушылар әрекеттерінің бірлігі шарасында қалыптасатын біріккен-диалогты 
танымдық әркет болып табылады. Оқып-білім алушылардың танымдық әрекеті 
интериоризацияланған біріккен-диалогты танымдық әрекет сияқты болады. 

Таным тәсілі ретіндегі теориялық ойлау сипаттамаларын қарастыру және 
жоғарыдағы  ғалымдар еңбектерін терең талдай келе бірқатар жобаларды  негіздеуімізге 
тура келді. 

Анатолий Залманович Зак өз жұмысында ойлауды логикалық және психологиялық 
жағынан тұтас нәрсе деп зерттеді. Балалардың міндеттерді шешуіне орай (теориялық, 
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эмпирикалық тәсілдер арқылы жүзеге асуына байланысты) таным теориясын зерттеген 
мамандар жасаған ойлау түрлерінің сипаттамаларына бұл автор сүйенген. (танымды 
зерттегендер: Э.В. Ильенков, Л.К. Науменко, П.В. Копнин, М.К. Мамардашвили, С.Л. 
Рубинштейн, В.С. Швырев, В.А. Штафф және т.б.). 

Біріншіден, теориялық ойлау танылатын обьект жөнінде яғни, оның мәнді, ішкі, 
қажетті байланыстары жайлы түсінік, ұғымның қалыптасуына бағытталған. 

Теориялық ойлау-заттардың мәнін бейнелеуге қажетті обьективті шындықты 
адамның тану тәсілі. В.В. Давыдовтың жалпы теориясына сәйкес,    бұл кезең 
эмпирикалық тәсілден теориялық бағытталу тәсілдеріне көшуімен сипатталады.   
Оқушылардың ойлауының дамуын анықтау, даму кезеңдерін және деңгейлерін айқындау 
– оқыту сапасын арттыруға бақылау жасаудың мәнді формасы болады. 

Балалардың интеллектуалды дамуын зерттеген үлгілер  көрсеткендей-ақ, оқыту тек 
қана оқу материалын меңгеруге қажетті психикалық қабілеттердің қалыптасу деңгейіне 
сәйкес келгенде ғана жүзеге асуы мүмкін. Мұндай негізгі, түпкілікті қабілеттің бірі 
ретінде – жүйелілікті алуға болады.   

"Оқытудағы белсенді әдістер" термині 1960 жылдардың соңында пайда болды. 
"Жаңа дегеннің өзі-жақсы ұмытылған ескі" дегендей-ақ, белсенді оқыту әдістерін тіпті 
ерте грек оқымыстылары Сократ) б.э.д. 399-469) басқарылатын диалог ретінде қолданған 
екен. Онда тыңдаушылар пікірталасқа тартылып, тек қана проблеманы шешіп қоймай, 
оған қажетті білімді игеруге тырысқан екен. 

Ал, қазіргі күндегі белсенді оқыту әдістерінің негізінде топтық пікірталас орын 
алады. 

Белсенді оқыту әдістерінің философиялық негізі болып біріккен-диалогты танымдық 
іс-әрекет табылады, ол өз кезегінде оқыту процесінің мүмкін болатын жоғарғы 
тиімділігіне қол жеткізу шарты болады. Бұл дегеніміз, біріккен-диалогты танымдық іс-
әрекет белсенді оқыту әдістерінің философиялық критериі ретінде болады деген сөз 
немесе басқаша айтқанда, біріккен-диалогты танымдық іс-әрекетті қалыптастыру мүмкін 
болғанда белсенді оқыту әдістері жайлы айтуға болады. Бұл әдістердің ең қарапайым түрі: 
имитациялық жаттығулар. Олар шартты-белгілілік формалар арқылы беріледі. 

Ұйымдастырушы – техникалық  күрделілігіне қарай белсенді оқыту әдістерінің  
келесі түрі – нақты жағдайларды талдау. 

Бұның көп тараған түрлерінің бірі – топтық пікірталас болып табылады.  Топтық 
пікірталастың   модификациясы болып “ми шабуылы” табылады. “Топтық пікірталас” 
термині батыс европалық философиялық әдебиеттерде, ал “ми шабуылы” термині – 
ағылшын-американ филсофиялық  әдебиеттерінде қалыптасып, бекіді. 

Оқыту   негізгі құрылымдарының бірі - міндеттің шешілуіне бағытталған тәсіл 
ретіндегі оқу-танымдық мотивтер болып табылады.   Оқушылардың оқу-танымдық 
мотивтерінің қалыптасуы олардың оқу әрекеттерінің сипатымен анықталады және де ең 
алдымен  олардың теориялық білімді игеруге бағыттылығымен байланысты болады. (бұл 
білімдердің мазмұны оқылатын материалдық мәнді қатынастары, әрі соған байланысты 
міндеттерді  шешудің жалпыланған тәсілдері). 
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Резюме 

В статье расcматривается об интерактивных методах обучения. 
 

Summary 
In article is considered about interactive methods of training. 
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