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ДОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ БУХАРСКОЙ НАРОДНОЙ СОВЕТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В МОСКВЕ 

 

Нуридинов Т.К.,                                                                                                     

старший преподаватель    

Кокандского педагогического института 

 

Данная статья  посяшена истории дома просвещения Бухарской народной 

советской республики в городе Москвы. В 20-годах прошлого века подготовка кадров для 

народного хозяйства была одним из актуальных вопросов для Бухарской народной 

советской республики. Данное время со стороны правительства БНСР для учебы 

студенты Бухары отправлялись в Турции и Германии. Доказано что, после образование 

СССР советское правительства принимало меры польного контроля над внешними 

связами БНСР. Освешается вопросы организации и деятельности дома просвещения 

БНСР в Москвы, также меры предпринятие правительством республики для содержания 

данного учебного заведения. 

Ключевые слова: Россия, Бухарская Советская Народная Республика, народное 

хозяйство, Туркестанская АССР, Азербайджан, «Дом просвещения», Москва, бухарские 

ученики, польномочный представитель, Л.Карахан, Ф. Ходжаев, М. Мухитдинов, Файзи, 

фабрика «Красный Восток», А.Циммерман, комиссия по размешению, рабочий 

факультет, культурно-просвитетельская сфера, военная школа, Зaрaйская фaбрика, 

первостепенная, второстепенная школа. 

 

В начале ХХ столетия на территории Средней Азии произошли исторические 

процессы, на которые  большое влияние оказала партия большевиков, взявшая 

политическую власть в России. После прихода к власти, партия Ленина проводила 

политику мировой революции на территориях, которые не входили в состав РСФСР. 

После свержение власти эмира в конце августа- начале сентября 1920 года, Бухара 

втянулась в сферу интересов советского правительства. Существовавшая в 1920-1924 

годах Бухарская народная советская республика, имела важное значение для 

распространения идей коммунизма на Востоке.  

В конце ХIХ и начале ХХ века Россия являлась основным партнерем во внешной 

политике Бухары. После свержения власти эмира Бухара стала важным полигоном 

проведения политики советского правительства. Для Бухарской народной советской 

республики сушествовавшей в 1920-1924 годах сотрудничество по подготовке кадров для 

народного хозяйства имело важное значение. Молодая республика несмотря на огромные 

тяжести военного времени и хозяйственную разруху вела плодотворное сотрудничество в 

сфере образования бухарских учеников с советскими республиками РСФСР, 

Туркестанской АССР, Азербайжаном, Грузией. Следуеть отметить что, в советской 

историографии данная проблема освешалась в рамках господствовавшей марксистко- 

ленинской идеологии. С распадом СССР и образованием независимых государств 

появилась возможность объективно и всесторонно научно изучать данную проблематику. 

По нашему мнению одним из таких актуальных тем является сотрудничество БНСР и 

РСФСР в сфере образования и подготовке кадров. В данной статье попытаемся сделать 

анализ некоторые стороны деятельности “Бухарского дома просвещения” в городе 

Москве. 

Одним из основных направлений в области культурного сотрудничество была 

подготовка кадров для народного хозяйства и просвещения БНСР с РСФСР. Для этих 

целей финансовое обеспечение бухарских учеников отправленных в Москву взяло на себя 

правительства БНСР [1:л.16.]. Список первой партии бухарских учеников отправляемых в 

Москву был  составлен 20 августа 1922 года [2:л.20.]. Всего их было 25 человек, из 

которых 20 узбек, 3 татарин, 2 таджик, возраст младшего 16, старшего 22 лет [1:л.13.]. 
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В 12 сентября 1922 года ученики из Бухары под руководством   представителя БНСР 

в РСФСР Мукамилова  были отправлены в город Москву и Петроград[2:л.75.]. Бухарское 

правительство всеми силами старалось расширить взаимное сотрудничество в сфере 

подготовке кадров с РСФСР. Полномочный представитель БНСР Мукамилов в своем 

письме на имя заместителя комиссара иностранных дел Л.Карахана подробно описал 

картину  в области образования в БНСР, и попросил помочь ходатайством в комиссариат 

образования РСФСР для организации школы для бухарских учеников в количестве 100 

мальчиков, 25 девочек в Москве при представительстве БНСР [3:л.16.]. В данный период 

Бухара отправила своих детей для получения образования в Закавказье и Германии. 

Например, 1921 году были отправлены 30 студентов в указанные государства, в 1922 году 

около 50 студентов были направлены в Германию [3:л.16.]. Представительство БНСР в 

Москве обращалось оказать содействие по подготовке кадров для народного хозяйства 

Бухары в учебных заведениях Москвы народному комиссариату иностранных дел РСФСР.  

Л. Карахан в своем письме направленном на имя тогдашнего комиссара по делам 

национальностей И. Сталина  приводиль вышеуказанные факты и предлагал со своей 

стороны открыть небольшую школу для бухарских детей в Москве за счет правительства 

БНСР [3:л.94.]. В свою очередь народный комиссар национальностей И. Сталин предлагал 

открыть за счет БНСР школу для детей Бухары, организовать группу в количестве 30-35 

человек в коммунистическом университете в городе Москве [3: л.111.]. 

По расспоряжению СНК СССР в апреле 1923 года решить вопросы организации в 

Москва бухарского “Дома просвещения” было возложено комиссариаты по делам 

национальностей и просвещения. По решению РКБ(б) здание “Сaxaро-Трeст”а № 9  

вблизе Кремля стало первой школой Бухары в Москве [4:л.121.] В первых порах школа 

была предназначена на 75 человек. С увелечением число  учеников из Бухары в здание не 

хватило мест. Представители БНСР в Москве обрашались комиссию по размешению при  

правительстве РСФСР для оказания помоши определения нового места для “Дома 

просвещения” БНСР в количестве 200 учеников. По решению комиссии от 9 июля 1923 

года  №17 дом на улице Спиридоновка стал новым местом для бухарского “Дома 

просвещения” [5:л.68.]. 

Бухарская школа начала свою работу с 25 августа на новом месте по расспоряжению 

СНК СССР от 21 августа 1923 года №127 [4:л.121.]. Вопросы аренды данного здания были 

рассмотрены на заседения управления недвижимости города Москвы 5 января 1924 года. 

Срок аренды был установлен сроком на 6 лет, ежегодная плата за аренду составляла 

16 000 золотых рублей, если добавить сюда расходов на ремонт здания БНСР должна 

была платить каждый год 25 000 золотых рублей [4:л.121.]. 

Правительство БНСР во главе Ф. Ходжаева уделяло огромное внимание на все 

сферы деятельности данной школы. На заседание посвяшенной данному вопросу от 8 

марта 1923 года присуствовали Ф. Ходжаев, полномочный представитель Бухары в 

РСФСР М. Бурханов, председатель высшего Совета хозяйства М. Мухитдинов, начальник 

торгового отдела в Москве Г. Ходжаев, директор хлопкового треста Беляков, 

руководитель “Дома просвещения” Файзи. По докладу Файзи были приняты решения по 

таким вопросам, как о бюджете школы, составить комиссию по надзору денежных 

средств, усиление контроля по реализации бюджета, определить меры набора учеников из 

бухарской молодежи, в котором устанавливалось что, из ста учеников 25 должны быт 

девочки, организовать краткосрочные курсы при “Доме просвещения” [6:л.28.]. 

Трудное положение того времени связанные с гражданской войной на территории 

РСФСР и хозяйственная разруха оказали свои влияния на деятельность школы. “Дом 

просвещения” Бухары действовал в трудных условиях. Эти трудности заключались в 

недостаточном установленном связи с назиратом просвещения Бухары, вся деятельность 

школы осуществлялась со стороны Московских органов, таких как совет попечетельства 

фабрики “Красный Восток”, бытовое и учебное положение школы не отвечало 

элементарным санитарным нормам [4:л.145-152.]. Несмотря на экономические трудности 
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и дороговизни продуктов питания в городе Москве   правительство БНСР и его органы 

смогли регулярно обеспечивать своих учеников всем необходимым. Если в сентябре 1923 

года для обеспечения одного ученика расходивалось 12 золотых рублей, то в начале 1924 

года на этих целей уходило 29 золотых рублей [4:л.146.]. Имелись и недостатки в 

обеспечение учеников продовольствием. Руководство фабрики “Красный Восток” денег 

отведенных на этих целей использовало для своих нужд. В столовой не было даже 

элементарных санитарных норм.  Консульство БНСР в Москве для улучшения 

обеспечение учеников продовольствием 13 февраля 1924 года направило некоторую 

сумму [4:л.147.]. 

В сентябре 1923 года Кампенус разработал проект расходов Бухарского “Дома 

просвещения”. Для ремонта здания планировалось выделить 10 000 золотых рублей. 

Операция денежных средств выделяемых на обеспечению бухарской школы 

осуществлялась через посредников, таких как фабрика “Красный Восток”. 

Бесконтрольность действий этой фабрики привело к тому, что фабрика денежных среств 

выделенных ремонту школы исползовала в других целях [4:л.147.]. В “Доме просвещения 

для осуществления полноценного учебного процесса не хватали педагоги и 

вспомогательный персонал. Для исправления трудного положения руководство школы в 

феврале 1924 года разработало новый проект расходов в размере  68 000  золотых рублей. 

В проекте на основе норм Московских школ предусмотрелось выделить на одного 

педагога 5 учеников, для контроля здоровием учеников был создан штат медицинского 

сотрудника. В дальнейшем произошли измение в проекте. Расходы школы на 9 месяцев 

определились в размере  65 000 золотых рублей. По проекту разработанный сотрудницей 

назирата просвещения БНСР А.Циммерман все расходы “Дома просвещения” на 9 

месяцев должны были составлять 195 963 золотых рублей [4:л.148.]. В бухарской школе 

ответственные люди за воспитание детей применяли физическую силу и имелись случаи 

отправки детей на работу в Зарайскую фабрику. Методы воспитания с применением силы 

одним из руководителей школы Бурнашевым привели к недовольствию среди учеников. 

Бухарские ученики в составе 7 человек были отправлены в Зарайскую фабрику для 

ознакомления производством. Руководители школы отправляли учеников за нарушения в 

фабрику и использовали труд учеников в производстве почти бесплатно [4:л.148.]. Для 

улучшения финансового положения бухарского дома просвещения был создан совет 

попечетельство после образования преседательством бухарского консула в Москве. Совет 

попечетельства после образования взял на себя  обязательства обеспечить расходы 54 

ученика, каждый месяц в размере 500 золотых рублей т.е. 25% всех расходов “Дома 

просвешения”. В дальнейшем денежные поступления уменшались до 45 золотых рублей 

[4:л.149.]. 

Кстати, бухарские ученики в данный период обучались и в Германии, Турции и 

Азербаджане. Весной 1923 года началась кампания возврата учеников из зарубежа не без 

участия советских представителей. Несмотря на все трудности Москва являлась самым 

большим центром по подготовке кадров для народного хозяйства БНСР. По данным 

февраля 1924 года в Москве обучалось всего 172 учеников из Бухары. Они были 

распределены в учебных заведениях в следующем пордяке: 

1. Рабочем факультете – 20 учеников. 

2. В культурно-просвитетельской сфере – 16 учеников. 

3. Военной школе – 7учеников . 

4. В Зaрaйской фaбрике – 7 учеников. 

5. В первостепенной и второстепенной школах– 5 учеников. 

6. В «Доме просвещения»– 127 учеников. 

Из них 50 учеников планировалось разместить школах подчиняемых Московскому 

отделения народного образования [4:л.149-150.]. 

В расматриваемый период в Москве обучались не только ученики из Бухары, а 

также в начале 1924 года проходили обучение ученики из Туркестана в количестве 400 
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человек [4:л.149-150.]. Правительство БНСР и его представители действовавшие в Москве 

старались всеми силами и средствами помочь “Дому просвещения” действовавшиего в 

городе Москве. Несмотря на продолжавшихся военные действия на территории Бухары и 

хозяйственной разрухи правительство республики обеспечивало школу всеми 

необходымими. Через год после образования “Дома просвещения” Бухары в Москве стали 

очевидны успехи и недостатки, направления по совершенствования в работе школы. 

Представители Бухары намеривались решить такие злободневные вопросы как внутри и 

внешных связах школы. Нужно было прежде всего уладить вопросы организационного 

порядка путем подчинения школы непосредственно назирату посвещения БНСР, 

назначить должностного лица ответственного за постоянную связь с назиратом народного 

просвешения, установить полного контроля полномочного представителя  над всеми 

структурами школы, довести годовой бюджет школы до 200 000 золотых рублей [4:л.151-

158.].  

В 18 мая 1924 года отмечалась годовшина “Дома просвещения” Бухары в Москве. 

Было решено избрать Сталина, Крупскую, Чичерина, Ходжаева почетными (хомий) 

[4:л.320.].  Это был первым и последным праздником в истории “Дома просвещения” 

БНСР в Москве. С проведением национально-государственного размежевания в Средней 

Азии летом и осенью 1924 года исчезнула с политической арены Бухарская народная 

советская республика. 

Политико-экономические и культурные связи БНСР с РСФСР продолжались всего 

около 4 лет. По историческим меркам срок очень короткий и они не всегда были 

гладкими.  Исследование данной научной проблемы с точки исторической правды 

служить укреплению и развитию взаимовыгодных отношений современной России и 

Узбекистана. Открываеть новые возможности для появления инновационных идей для 

сближения наших народов во всех сферах общественной жизни. Изучение 

международных отношений особенно экономических и культурных связей, расширяеть 

кругозор молодого поколения, уважению к прошлому, анализировать и познать 

исторический процесс во всей сложности и многобразие, понять и уважать культуру и 

мировозрение других народов. По нашему мнению в этом заключается основная миссия 

исторической науки. Изучая историю сближаем мы народы. 

  Несмотря на тяжелое положение связнное войной и хозяйственной разрухи 

политика правительства БНСР проводимой в области образования поучительно и в 

сегодняшний день. Поучительно и пример учеников отправленных в другую страну для 

получения образования. Чужая страна, тяжелое положение, оторванность от близких не 

помешала получить хорошего образования людьми не достигших 20 лет. Сегодяшнее 

поколение должно взять пример от молодых людей вековой давности. 
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Түйін 

Бұл мақала Мәскеу қаласындағы Бұхара Халық Кеңестік Республикасының білім 

үйінің тарихына арналған. Өткен ғасырдың 20-шы жылдарында халық шаруашылығы 

үшін кадрлар даярлау Бұхара Халық Кеңестік Республикасы үшін өзекті мәселелердің бірі 

болды. Бұл кезде БНСР үкіметі жағынан Бұхара студенттері Түркия мен Германияға 
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оқуға кетті. КСРО құрылғаннан кейін Кеңес үкіметі БНСР-нің сыртқы байланыстарын 

толық бақылау шараларын қабылдағаны дәлелденді. Мәскеудегі БНСР білім үйін 

ұйымдастыру мен қызметі мәселелері, сондай-ақ республика үкіметінің осы оқу орнын 

ұстау бойынша қабылдаған шаралары талқыланады. 

           
Summary 

This article is devoted to the history of the house of prospective Bukhara People’s Soviet 

Republic in Moscow. In 1920-th, preparing personnel for economy was one of the actual polls 

for Bukhara People’s Soviet Republic. The BPSR government sent the youth of Bukhara to 

Turkey an Germany to study. It was proved that after the formation of the Soviet Union the 

Soviet government took full control over the relations of BPSR. There are questions of about the 

activities of the House of the European National Socialist Republic of Russia in Moscow.  
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Мақалада ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында Ресесй империясының 

түркітілдес мұсылман халықтарының арасында тараған жәдитшілдік қозғалысы және 

оның қазақ өлкесіне таралып, соғамдық санаға әсері туралы баяндалады. 

Түйін сөздер: жәдитшілдік, қадымшылдық, реформа, мектеп, медресе, газеттер, 

қазақ кітаптары. 

 

Жәдитшілдік – ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында орын алған Ресей 

империясының қол астындағы түркі тектес мұсылман халықтарын Еуропа мәдениетімен 

жақындастыруға бағытталған және сананың оянуына ықпал еткен ерекше түрдегі ақыл-ой 

және мәдениет қозғалысы.  

Жәдидшілдік қозғалысының негізін салған – қырым татарларының өкілі Исмаил 

Гаспринский (1851-1914жж.). Ол Симферополь, Воронеж, Мәскеу, Стамбул және Париж 

қалаларында білім алған. ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Ресей 

империясында ағартушылық қызметімен кеңінен танымал болған педагог, саясаткер, 

жазушы, әрі редактор. И.Гаспринскийдің негізгі мақсаты Ресей империясына бағынышты 

түркі халықтарының санасын оятып, оларды орыс отаршылдығына қарсы біріктіру 

болатын. Сондықтан 1883 жылдан бастап империя құрамындағы түркі халықтарының 

тұңғыш басылымы «Тәржіман» газетін шығарып, түркі тілдес мұсылман халықтарын 

«тілде, пікірде, істе бірлікте» болуға шақырды [1, 115-120]. Сонымен бірге, 

И.Гаспринскийдің идеясымен 1906-1912 жылдар аралығында түрік-мұсылман әйелдерінің 

мәселесін көтерген тұңғыш «Алем-и нисван» (Әйелдер әлемі) журналы да шығып тұрды. 

Журналдың редакторы – И.Гаспринскийдің қызы Шафика Гаспринская болған [2]. 

Жәдитшілдік қозғалысының тарихын ғалымдар шартты түрде екі кезеңге бөліп 

қарастырылады. Бірінші кезеңге 1880-1905 жылдар арасын жатқызып, кезеңнің негізгі 

ерекшелігі ретінде дәстүрлі білім беру жүйесінің реформаланып, жаңа әдіспен оқытатын 

мектеп, медреселердің ашылуын көрсетсе, екінші кезеңі 1905-1917 жылдар арасында 

патша үкіметіне бағынышты түркі тектес халықтардың азаматтық және діни теңдігі 

сақталған мемлекет құру жолындағы күресімен сипатталады [3, 156,162]. Осы екі кезеңнің 
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әрқайсысына тән өзіндік даму бағыттары да болды. Бірі – бастауыш мектепті реформалау 

болса, екінші бағыты – ересек мұсылмандарды мерзімді басылымдармен және мұсылман 

әдебиетімен таныстыру болатын [4, 11]. Қазақстанда жәдиттік ағартушылықтың осы екі 

бағыты да көрініс берді және барынша кеңінен жүзеге асырылды.  

 И.Гаспринский 1871-1873 жылдар аралығында Парижде тұрып, Сорбонна 

университетінде әріптерді үйретудің аналитикалық-дыбыстық оқыту әдісімен танысады. 

Осы кезден бастап мұсылмандық ескі оқыту жүйесін қайта құруды ойлай бастаған ол, 

1884 жылы Қырымда алғаш рет жаңа әдіспен («усули жадид») оқытатын мектеп ашады. 

Жаңа аналитикалық-дыбыстық оқыту әдісі арқылы 40 күнде 12 оқушыны оқуға және 

жазуға үйретіп шығарады. Осыдан кейін оқытудың жаңа әдісі, оның нәтижесі туралы 

империя құрамындағы халықтарға өзі шығарған «Тәржіман» газеті арқылы тарата 

бастайды [5, 240].  Соның негізінде Қазақстанда да мектептер мен медреселер ашылып, 

қазақ балаларын жаңа әдіспен оқыта бастады. ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ жеріндегі мектептер мен медреселердің саны туралы нақты 

мәлімет жоқ. Негізгі мәліметтерді генерал-губернаторлардың патшаға берген әр 

жылдардағы есептерінен ғана аламыз. Ол мәліметтер толық бола бермеген. Себебі патша 

үкіметі мұсылмандық оқу орындарының үстінен бақылауды күшейте бастағасын, көзге 

түсіп қалмау үшін кей жерлерде мешіттер мұнарасыз салынып, балаларды мұсылманша 

оқытуды жалғастыра берген [6, 23, 46]. 

 ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы сондай толық емес мәліметтер 

бойынша облыстардағы мұсылманша оқу орындары мен олардағы оқушылар санына 

назар аударайық [7, 16-17]: 

 

Жылы Мектеп, медреселер саны Оқушылар саны 

Жетісу облысында 

1891 64 1251 

1895 74 9086 

1897 88 12835 

Семей облысында 

1884 10 615 

1888 12 761 

1895 17 900 

Торғай облысында 

1894 59 457 

1911 13 340 

Ақмола облысында 

1896 13 547 

1898 11 425 

1907 15 970 

Орал облысында 

1896 206 4926 

1897 198 4113 

Сырдария облысында (Ташкент қаласын, Ташкент бөлімін қоса есептегенде) 

1892 1497 мектеп, 35 медресе 27082 

1893 2458 мектеп, 34 медресе 28868 

1895 2409 мектеп, 34 медресе 28898 

 

Жәдитшілдік қозғалыспен бірге оларға қарсы бағыт ретінде қадымшылық пайда 

болды. Мұсылмандық оқыту әдісінің өзгеріске түсуін қаламаған олар ескі тәртіпті, ескі 

оқу жүйесін жақтады. Рухани-мәдени өмірдегі өзгерістердің бәрін дәстүрге қарсы 

құбылыс ретінде қабылдады. Сондықтан олардың іс-әрекеті орыс оқу орындарымен қатар 
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жәдиттік оқу орындарына да қарсы бағытталды. Біз қарастырып отырған кезеңде қазақ 

жерінде орысша білім беретін оқу орындарымен қоса жаңа әдіспен оқытатын жәдиттік оқу 

орындары және бұрыннан бар ескіше оқытатын қадымшылдық бағыттағы оқу орындары 

қатар жұмыс істеп жатты.  

Мешіттер мен медреселердің белсенді жұмыс істеуі өз кезегінде діни әдебиеттерге 

деген сұраныстарды арттырды. Осы кезде бүкіл қазақ жерінде қадымшылдық бағытты 

уағыздайтын 200 тарта мұсылмандық әдебиеттер болды. Олардың ішінде қазақ 

авторларының шығармалары да жеткілікті еді. Мысалы, Жагфар Мақашевтің «Хикаят 

Жагфар хамисаях», М.Батырғалиевтің «Әдебиет казахия» атты, басқа авторлардың 

«Ғибрат өлең», т.б. шығармалары болды. Аталған діни кітаптардың бәрі 1907-1908 

жылдары Қазан қаласынан басылып шыққан. Мазмұны мистиканы, діни фанатизмді 

уағыздап, жаңашылдыққа қарсы болды [8, 340]. Сонымен бірге «Сал-сал», «Сейт-Баттал», 

«Зархум», «Бедир», «Ихид», «Мұххамед-Ханафия», т.б. кітаптар да Қазақстанға кеңінен 

танымал болды. Бұлар да дінді бәрінен жоғары қойып, «діннен басқаның бәрі ештеңе 

емес» деген ұстанымда болды [9, 325]. 

ХІХ ғасырдың соңына дейін қазақтар арасындағы ағартушылық тек діни сипатта 

ғана жүрген болса, ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында жәдиттік ағартушылық 

идеясының тарауымен білім берудің сипаты мен мазмұны өзгеріп, діни-зайырлы білім 

беріле бастады. Қадымшылдар жаңа әдісті мектептердегі оқу мен мұғалімдердің сыртқы 

келбетін, киім-киісін мұсылмандыққа жат деп, халыққа оларды сорақы қылып көрсетуге 

тырысты [10]. Тіпті сол заманның жәдитшіл мұғалімдеріне де алғашқыда жаңаша киіну 

үлгісі оғаш болып көрінген. Мәселен, Қырымға барып келген медресе оқытушысы 

«Гаспринскийді көрдім. Басында қара қалпақ, сақалы жоқ. Көшеде менің қасымнан өтіп 

кетті. Оның сыртқы келбетінен ешқандай мұсылмандықтың нышанын байқамадым, соған 

қарамастан «Тәржімәнді» оқып бара жатты» [11, 53-55] деп мәлімдеген. 

Қадымшылар мен орыс әкімшілігінің қарсылығына қарамастан қазақ даласындағы 

жәдитшілдік қозғалыс халықтың санасын өзгертіп, жастарды ұлтын, елін сүюге 

тәрбиелеуде орасан зор нәтиже көрсетті. Мектептер мен медреселерде араб тілі, Құран, 

есеп, сонымен бірге математика, жағрафия, биология, тарих сияқты т.б. пәндерді оқытқан. 

Оқушыларға ұлт, тайпа, ру, ел ұғымдарын түсіндірген. Әр елдің өзінің аймағы, тілі мен 

мемлекеті болатынын ұғындырған [12, 62-63]. Сол арқылы балалардың ұлттық санасын 

оятып, өз елінің бостандығы жолындағы күреске дайындаған. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ ағартушылығы еуропалық, орыстық ағартушылыққа 

еліктеуден туған құбылыс емес. Қазақ топырағындағы ағартушылық идеясы ескі 

феодалдық тәртіп пен қоғамдық қатынастарға,  діни фанатизмге, сонымен бірге ресейлік 

отарлық езгіге қарсы бағытталған [13, 235]. 

Қазақ ағартушылары жаңа әдісті мектептер ұйымдастырумен бірге мерзімді баспасөз 

өнімдері мен мұсылман ағартушыларының еңбектерін халық арасына таратып, сол 

арқылы қараңғы халықты надандықтан арылуға, заманға сай іс қылуға үндеді. Қазақстанда 

жәдидтік қозғалыстың қалыптасуы мен жандануына түркі және татар идеологтарының 

ықпалы болды. Қазақ зиялылары Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, Ж.Ақбаев және т.б. 

мұсылмандық, түркілік, бірлік идеясын ұстанған осы идеологтардың ұстанымдарын 

қолдап, мұсылмандық қозғалысқа ат салысты  [14, 14-19].  

1913 жылдан бастап «Қазақ» газеті басылып шыға бастайды. Газетте ХХ ғасырдың 

бас кезіндегі Қазақстанның саяси-әлеуметтік және рухани өміріне қатысты мақалалар 

жарияланып тұрған. «Қазақ» газетінің авторлары А.Байтұрсыноа, Ә.Бөкейханов, 

М.Дулатов, Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, С.Дөнентаев, Б.Майлин, 

С.Торайғыров, Ғ.Қарашев, т.б. болды. 

 «Қазақ» газетінің басылып шығуын А.Байтұрсынов ұйымдастырған. М.Дулатов 

редакциясының хатшысы болған. Оларды Әлихан Бөкейханов демеп отырған. Газет қысқа 

мерзім ішінде қазақтар арасына кеңінен танылып, халықтың ықыласына бөленеді. Бұл 
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патша әкімшілігінің назарын аударып, қысым көрсетіле бастады. Әкімшілік газеттің әр 

нөмірі үшін 300 сомнан 3 мың сомға дейін бірнеше рет айыппұл салған [15, 67-71]. 

 Жәдитшілдер оқу мен білім идеяларын сонымен бірге «Айқап», «Дала уалаятының 

газеті» сияқты мерзімді қазақ басылымдары арқылы да насихаттап отырды. Бұл 

басылымдарда қазақтардың шаруашылық жағдайын, ұлтаралық қатынастарды, 

тұрғындардың күнделікті тіршілік әрекеттерін, оның әртүрлі қырын, қазақ халқына тосын, 

түсініксіз жағдайлардың мән-жайын жариялап отырды. 

Қазақ даласындағы ересек тұрғындардың ұлттық санасын оятуда мерзімді 

басылымдармен бірге ХХ ғасырдың басында басылып шыққан қазақ кітаптарының да 

маңызы зор болды. Осы кезде басылып шыққан кітаптарды әдеби және тарихи деп екіге 

бөліп қарауға болады. Мысалы, тарихи тақырыпқа жазылған кітаптар қатарында Мәшһүр 

Жүсіп Көпеевтің «Сарыарқа кімдікі екендігі», «Хал ақуал», Х.Сәдуақасовтың «Халық 

мұңы», Ш.Құдайбергеновтың «Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі», т.б. 

кітаптармен бірге әдебиет саласы бойынша жазылған Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» 

романын және 1909 жылы Петербургте немере інісі Кәкітай Ысқақұлының атсалысуымен 

Абай Құнанбаевтың өлеңдер жинағының басылып шығуы, т.б. айтуымызға келді [16,128-

131].  

Осы кезде қазақтың қалталы азаматтары да ағартушылық жұмыстарына көмек беріп 

отырған. Солардың бірі – Жетісу облысында жәдиттік мектептер құрылысына және 

мектептің оқу ісінің қажеттіліктеріне қаржы бөліп, ағартушылыққа демеушілік жасап 

жүрген Маман ұрпақтарының бірі – Есенғұл қажы еді. Ол 1914 жылы «роман бәйгесін» 

жариялап, ең жақсы роман жазған жазушыға 200 сом бәйге тігеді. Есенғұл қажының бұл 

бәйгені жариялаудағы негізгі ойы – ағартушылық жолында еңбек етіп жүрген ұлт 

зиялыларын сапалы шығармалар жазуға ынталандыру, әрі қазақ ағартушыларының ең 

озық ойлы шығармаларын бүкіл түркі тектес мұсылман халқына таныстыру болатын. Ол 

зиялыларға материалдық жағынан демеушілік жасай отырып, оларды ұлт мүддесі 

жолында талмай еңбек етуге жігерлендірді. [17, 80]. 

Сонымен қатар қоғамдық кітапханалармен бірге жеке адамдардың кітапханалары да 

ұйымдастырылып, қазақтардың арасында исламның ықпалын нығайтуға, оларға батыс 

мәдениетін тарата отырып, мұсылмандардың ұлттық негізде бірігуіне ықпал етті. 

Қорыта айтқанда, қазақ жерінде ағартушылық идеясының екі бағыты да – бастауыш 

мектепті реформалау және ересек мұсылмандарды мерзімді басылымдармен, әрі 

мұсылман әдебиетімен таныстыру – толықтай жүзеге асып, ақырында патша үкіметінің 

отарлық езгісіне қарсы ұлт-азаттық көтерілісіне жұмылдырды. 
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Резюме 
 В статье описывается распространение джадидизма среди тюркоязычных 

мусульманских народов Российской империи в конце XIX - начале XX веков и его 

распространение на казахские земли и влияние на общественное сознание. 

  

Summary 
 The article describes the spread of Jadidism among the Turkic-speaking Muslim peoples of 

the Russian Empire in the late 19th - early 20th centuries and its spread to the Kazakh lands and 

its impact on public consciousness. 
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2-курс магистранты, Ақтөбе қаласы. 

 

Мақалада, тасымалдаудың шарттық міндеттемелері бойынша құқықтық 

жауапкершілікті орындау, тасымалдау шарты бойынша тараптардың 

жауапкершілігімен байланысты құқықтық мәселелерді анықтау мәселелері 

қарастырылады. Қазіргі таңда жолаушыларды тасымалдау процесі көлік ұйымдарының 

қызметінде маңызды орын алады. Жолаушыларды тасымалдаудың нақты сипаты – 

құжаттық-шарттық келісімдер барысында туындаған жағдайларды және шарт 

талаптарының құқықтық мәртебесін нақты реттеуді, сондай-ақ тасымалдау кезінде 

олардың арасында туындайтын даулы жағдайларды жедел шешуді талап ететінін 

ескеру қажет.     

Түйін сөздер: Жауапкершілік, жолаушылар тасымалы, шарттық міндеттемелер, 

тасымалдау шарты, жолаушы. 

 

«Тасымалдау» термині көліктік және құқықтық контексте қолданылады. Бірінші 

жағдайда, тасымалдау дегеніміз – көлік құралын қолдана отырып, жолаушының (немесе 

жүктің) кеңістіктегі қозғалысы үшін техникалық және технологиялық әрекет. Екінші 

жағдайда, тасымалдау – бұл азаматтық заңмен реттелетін арнайы шарттық қатынастар. 

Жолаушыларды тасымалдауды үш түрге бөлуге болады: 

1. Өтеулі және өтеусіз қызметтер көрсету тәртібімен орындалатын жолаушылар 

тасымалы. Мұндай қызметтердің мысалдары жолаушыларды автобустармен, 

таксомоторлармен, теміржол жылжымалы құрамымен, кемелермен және әуе кемелерімен 

коммерциялық тасымалдау болып табылады; 

2. Әртүрлі ұйымдар мен басқару органдарының қызметі барысында орындалатын, 

бірақ құқықтық мағынада тасымалдау қызметтері болып табылмайтын жолаушыларды 

тасымалдау. Мұндай тасымалдар қызметтік-технологиялық деп аталады. Оларға: ұйымдар 

мен басқару органдарының қызметкерлерін қызметтік автомобильдермен тасымалдау; 

жұмысшыларды жұмыс орнына тасымалдау ақысы алынбай тасымалдау жатады; 

3. Азаматтар өздеріне тиесілі, оларға сеніп тапсырылған немесе олар жалға алған 

көлік құралдарын пайдалану кезінде тұрмыста жүзеге асыратын жолаушылар тасымалы. 

Мұндай тасымалдарға отбасы мүшелерінің және (немесе) туыстарының, таныстарының 

және т.б. сапарлары жатады [1, 63-б.]. 

Тасымалдау қай жерде болғанына байланысты тасымалдаушыға (жүргізушіге) 

тасымалдау кезінде жолаушыға, оның қол жүгі мен багажына келтірілген зиян үшін 

белгілі бір жауапкершілік жүктеледі. Тасымалдаушының жауапкершілігі туралы төменде 

толығырақ айтатын боламыз. 

Жолаушыларды тасымалдау шарты міндетті құқықтық қатынастарға жатады. 

Міндеттеменің пайда болуы үшін тиісті заңды нысандар қажет. Азаматтық-құқықтық 

шарт міндеттеменің пайда болуының маңызды негізі болып табылады. Дәл осы заңды 

факт арқылы жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар арасындағы азаматтық міндеттемелердің 

көпшілігі пайда болады. 

Шарт – бұл азаматтық құқықтар мен міндеттерді белгілеуге, өзгертуге немесе 

тоқтатуға бағытталған екі немесе одан да көп адамның келісімі. 

Жолаушыларды тасымалдау тасымалдау шартының негізінде жүзеге асырылады. 

Азаматтық кодекс тасымалдау шарты тараптарының еркін білдіру аясын кеңейтеді. Егер 

көлік жарғыларымен және кодекстермен, өзге де заңдармен және оларға сәйкес 

шығарылатын ережелермен өзгеше белгіленбесе, жекелеген көлік түрлерімен тасымалдау 

шарттары, сондай-ақ Тараптардың осы тасымалдар бойынша жауапкершілігі олардың 

келісімімен айқындалады деген ереже осыны куәландырады. 
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Жолаушыларды тасымалдау шарты – азаматтық-құқықтық шарттардың бір түрі. 

Күнделікті өмірде бұл ең көп қолданылады, өйткені күн сайын көптеген адамдар 

жұмысқа, іссапарға, демалыс орындарына және т.б. әр түрлі көлік түрлерінің қызметтерін 

пайдаланады. 

Жолаушыны тасымалдау шарты бойынша бір Тарап (тасымалдаушы) екінші 

Тарапты (жолаушыны) межелі пунктке тасымалдауға, ал жолаушы багажды тапсырған 

жағдайда – багажды межелі пунктке жеткізуге және оны багажды алуға құқығы бар 

адамға беруге міндеттенеді, ал жолаушы жол жүргені үшін, ал багажды тапсырған кезде 

багажды алып жүргені үшін де белгіленген ақы төлеуге міндеттенеді. 

Жолаушыларды тасымалдау шарты – бұл шарттың тәуелсіз түрі. Жолаушыларды 

тасымалдау шарты мен жүктерді тасымалдау шарты арасындағы байланысқа келетін 

болсақ: Х.И. Шварцтың сипаттауы бойынша: «бұл екі шарт та, әрқайсысы өз орнында, 

тасымалдау қызметі бойынша қатынастарға делдал болады» [2, 74-б.]. Оның мәні көлік 

қызметтері, яғни адамдарды (жолаушыларды) тасымалдау қызметтері болып табылады.  

Дәл осы келісімнің көмегімен көліктің негізгі функцияларының бірі – халықтың 

қозғалыс қажеттіліктерін қанағаттандыру қамтамасыз етіледі. Демек, жолаушыларды 

тасымалдау шартының негізгі мазмұны тасымалдаушының жолаушы мен оның багажын 

тағайындалған жерге жеткізу міндеті болып табылады. Сонымен қатар, мұндай шарттар 

қызметтік іссапарларға шығатын кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметкерлерін 

тасымалдау кезінде өндіріс пен алмасу қажеттіліктерін қанағаттандыруды да қамтамасыз 

етеді.  

Жолаушыларды тасымалдау темір жол, өзен, теңіз, әуе және автомобиль көлігімен, 

ал қалаларда – метрополитенмен, трамвайлармен және троллейбустармен жүзеге 

асырылады. Қалалық автомобиль, қала маңындағы жолаушылар тасымалы және қалалық 

автобус, сондай-ақ маршруттық және жүк-жолаушылар таксомоторларымен тасымалдау 

бар. Құрлықтағы, су және әуе қатынасы жолдары бойынша тасымалдарды реттеу көліктің 

әрбір түрінің операциялары техникасының ерекшелігін ескеретін арнайы нормалар 

негізінде жүргізіледі. 

Азаматтық кодексте жүктерді, жолаушыларды және багажды тасымалдауға 

байланысты қатынастарды құқықтық реттеу шарттық міндеттемелердің басқа түрлерін 

реттеуден айтарлықтай ерекшеленеді. 

Әртүрлі көлік түрлері ұйымдарының арасында жолаушылар тасымалын қамтамасыз 

ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыру туралы шарттарды реттеу көлік жарғыларымен 

және кодекстермен, басқа да заңдармен және өзге де құқықтық актілермен жүзеге 

асырылуы мүмкін. Сондықтан, осы салада құқықтық реттеу, біздің ойымызша, кем 

дегенде Украина Үкіметінің қаулысы деңгейіне көтерілуі керек, бұл ведомстволық заң 

шығарудан аулақ болуға мүмкіндік береді. 

Бүгінгі таңда көлік жарғылары мен Кодекстеріне жолаушыларды, багажды және қол 

жүгін тасымалдауды реттейтін бөлімдер кіреді. Сондай-ақ көліктің әрбір түрінде 

жолаушыларды тасымалдаудың арнайы ережелері әзірленіп, қолданысқа енгізілді, бұл да 

шарттың осы түрінің ерекшелігін көрсетеді. 

Жолаушыны тасымалдау шартының басты ерекшелігі – азамат тасымалдау қызметін 

пайдаланатын тарап ретінде әрекет етеді. Азаматтық ғалымдар арасында жолаушыларды 

және олардың заттарын ақылы түрде оларды кейде жүзеге асыратын азаматтар 

тасымалдау туралы заң ережелерімен емес, келісім-шарт ережелерімен реттеледі деген 

пікір бар Алайда, жолаушылар мен олардың заттарын оларды анда-санда жүзеге асыратын 

азаматтардың ақысына тасымалдау Азаматтық кодекстің қызмет көрсету туралы 

келісімшартымен реттеледі деген қорытындыға келуге болады. 

Шарттың сипаттамаларына қатысты мәселелерді қарау кезінде «шарт» ұғымы 

екіұшты екенін есте ұстаған жөн. Келісім тек тараптардың өзара құқықтар мен 

міндеттерді белгілеу туралы келісімін ғана білдірмейді. Шарт-бұл келісім жасалған 

тараптар қол қойған құжаттың өзі. 
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Жолаушыларды тасымалдау шарты екі жақты шарттардың бірі болып табылады, 

өйткені тасымалдаушы да, жолаушы да тиісті құқықтар мен міндеттерге ие. Барлық 

елдерде келісім-шарт консенсуалды болып табылады, өйткені алдымен алдағы сапар 

туралы келісімге қол жеткізіледі, содан кейін жол ақысы төленеді және жол жүру билеті 

беріледі. Сонымен қатар, жолаушыларды тасымалдау шарты шұғыл болып табылады 

(мерзім оның қозғалыс кестесіне сәйкес көлік құралының жүру уақытымен анықталады). 

Жолаушыларды тасымалдау шарты ақылы (тасымалдаушы белгілі бір ақыға 

тасымалдауды жүзеге асырады), бірақ қалалық және қала маңындағы қатынастарда да, 

ұзақ сапарларда да көлікте тегін жүру құқығы берілген жолаушылардың үлкен тобы бар. 

Бұл құқық Украинаның бірқатар заңдарымен, ал қалалық және жергілікті қатынастар үшін 

- жергілікті билік органдарының шешімдерімен берілген. Мұндай жағдайларда көлік 

шығыстары тиісті бюджет қаражатынан өтеледі. Осыған байланысты бірқатар авторлар 

жеңілдетілген жолаушыларды тасымалдаудың ақылы сипатын жоққа шығарады [3, 85-б.]. 

Алайда, мұндай пікірмен келісу қиын, өйткені жоғарыда айтылғандай, көлік шығындары 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес өтеледі, сондықтан жеңілдетілген жолаушыларды 

тасымалдау шарты өтеусіз сипатта болмайды. 

Қолданыстағы заңнама шарттардың жазбаша және ауызша нысанын қарастырады. 

Алайда, шарттардың жекелеген санаттары үшін заң міндетті жазбаша нысанды көздейді. 

Сондай-ақ, көлік заңнамасы шарттың қандай жағдайларда жазбаша, қайсысында ауызша 

жасалатынын белгілейді. Мысалы, жолаушыларды тасымалдау кезінде (бір реттік және 

ұзақ мерзімді) келісім ауызша жасалады. Алайда, ұйымдасқан адамдар тобын (мысалы, 

туристерді) тасымалдау жағдайында шарттың жазбаша нысаны ғана рұқсат етіледі [4, 93-

б.]. 

Жолаушыларды тасымалдау шарттары бір реттік (бір реттік жол жүру үшін) және 

ұзақ болуы мүмкін. Соңғылары қалалық және қала маңындағы көлікпен тасымалдау 

кезінде қолданылады және абонементтік билетті сатып алу арқылы жасалады. Біржолғы 

шарттар бір бағытта, ал кейде кері бағытта («бару және қайту») жүру үшін жасалуы 

мүмкін және белгіленген жарамдылық мерзімі (жарамдылық мерзімі) болады, оның 

шегінде жолаушы жолда тоқтауға, яғни тасымалдауды үзуге құқылы. Бұл ретте, егер 

билет дәлелді себептермен (мысалы, жолаушының ауруы бойынша) пайдаланылмаса, 

тасымалдаушы балеттің жарамдылық мерзімін ұзартуға міндетті, ал қалған жағдайларда 

оны ұзартуға құқылы. 

Жолаушыларды тасымалдау шарты мен багажды тасымалдау шартын екі тәуелсіз 

келісім ретінде қарастыратынын атап өткен жөн. О.Н. Садиков жолаушыларды 

тасымалдау шарты азаматтық-құқықтық шарттың тәуелсіз түрі деп санайды және 

«жолаушы багажды тасымалдауға тапсырған кезде (жолаушының жеке өзіне тиесілі 

заттар) жолаушылар тасымалы шартының мазмұны багажды тасымалдау шарттарымен 

толықтырылады» [5, 124-б.]. 

Өз кезегінде С.С. Ушаков, жолаушылар мен багажды тасымалдау шарты 

жолаушыны да, оның багажын да тасымалдау туралы талапты қамтитын азаматтық-

құқықтық шарттың жеке, дербес түрі болып табылады деп есептейді [6, 74-б.]. М.Д. 

Блатнов жолаушыларды тасымалдау шарты мен багажды тасымалдау шарты бір – біріне 

тәуелді емес екі тәуелсіз шарт деген пікір айтады.  

Ол өз пікірін шарттар жасасу сәтіндегі, шарттарды құжаттамалық ресімдеудегі, 

тараптардың құқықтары мен міндеттеріндегі және көрсетілген шарттар бойынша олардың 

жауапкершілігіндегі айырмашылықпен негіздейді [7, 147-б.]. Біздің ойымызша, М.Д. 

Блатновтың пікірі дұрыс және теориялық және практикалық тұрғыдан егжей-тегжейлі 

зерттеуге лайық, бұл қазіргі көлік заңнамасының жағдайына әсер етуі мүмкін. Алайда, 

шын мәнінде, жолаушы тасымалдау шарты жолаушы билетті сатып алған сәттен бастап, 

ал багажды тасымалдау шарты – көлік ұйымына багажды тапсырған сәттен бастап 

жасалған болып саналады.  
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Жолаушы билетті сатып алған кезден бастап жолаушыны тасымалдау шарты 

жасалған болып есептеледі. Билет-бұл шарттың жасалғанын және жолаушының жол жүру 

ақысын төлегенін куәландыратын, сондай-ақ тасымалдау шартының талаптарын қамтитын 

негізгі құжат. Алайда билет жолаушыны тасымалдау шартының нысаны болып табылады 

деген кең тараған пікір қате болып табылады. Ресімделгенге дейін көлік ұйымы билетті 

сатып алушымен сапардың негізгі Жеке шарттары туралы келіседі, содан кейін 

тасымалдау шартын жасасудың дәлелі ретінде жолаушыға билет беріледі. 

Көлік құқығы өзінің құқықтық табиғаты бойынша әртүрлі әлеуметтік қатынастарды 

реттейді: мүлік, мемлекеттік басқару, салық, жер және т.б. мысалы, мемлекеттік басқару 

қатынастарын реттеу билік пен бағыну, мәжбүрлеу және тыйым салу әдістерін қолдану 

арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдіс көлік құқығының мәнін құрайтын әкімшілік, Жер, 

Салық, қаржы қатынастарын реттеу үшін қолданылады. Көлік құқығы нысанасына кіретін 

мүліктік қатынастар тараптардың тең құқықтылығы әдісін қолдана отырып реттеледі. 

Біз көлік құқығын Азаматтық құқық институты деп тануды қате деп санаймыз, 

өйткені ол азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеумен шектелмейді. Көлік құқығы 

тақырыбының ерекшелігі-ол әкімшілік Заңмен реттелетін билік пен ұйымдастырушылық 

қатынастарды және азаматтық заңмен реттелетін мүліктік қатынастарды біріктіреді. Көлік 

құқығы құқықтың әртүрлі салаларының нормаларын құрайтындықтан, тәуелсіз құқық 

саласының болуын болжау мүмкін емес. 

Осылайша, көлік құқығы жеке және қоғамдық құқық нормаларын, құқықтық 

институттарды біріктіретін құқықтың кешенді саласы болып табылады. Құқықтың негізгі 

салаларымен қатар, көлік құқығы құқық жүйесінде ерекше орын алады. Бұл көлік 

қызметін ұйымдастыруға және басқаруға, көлік қызметін көрсетуге байланысты 

туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. 

Қорытындылай келе, жолаушыларды көлік құралымен тасымалдау шартының негізгі 

мәні – жолаушылар өмірінің және қозғалыс әрекетінің қауіпсіздігі, ыңғайлылығын 

қамтамасыз ететін әрекеттер деп қарастыру керек. Сонымен қатар, тасымалдаушы мен 

жолаушы арасындағы тасымалдау шартының жасалған сәтінен бастап ол заңды күшке 

енеді. Яғни, екі жақтың да арасында міндеттер мен құқықтар орын алады. 
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Резюме 
В статье рассматриваются вопросы исполнения правовой ответственности по 

договорным обязательствам перевозки, определения правовых вопросов, связанных с 

ответственностью сторон по договору перевозки. В настоящее время процесс перевозки 

пассажиров занимает важное место в деятельности транспортных организаций. 

Необходимо учитывать, что фактический характер перевозки пассажиров – требует 
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четкого регулирования обстоятельств, возникающих в ходе документально-договорных 

соглашений и правового статуса условий договора, а также оперативного разрешения 

спорных ситуаций, возникающих между ними при перевозке. 

 

Summary 
The article deals with the issues of execution of legal liability for contractual obligations of 

carriage, determination of legal issues related to the liability of the parties under the contract of 

carriage. Currently, the process of passenger transportation occupies an important place in the 

activities of transport organizations. It should be taken into account that the actual nature of 

passenger transportation requires a clear regulation of the circumstances arising in the course 

of documentary and contractual agreements and the legal status of the terms of the contract, as 

well as the prompt resolution of disputes arising between them during transportation. 

 

 

 

ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА ТМД 

ЕЛДЕРІНІҢ ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМДЕРІН ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Омірбеков Р.М., 

Заң ғылымдарының магистрі 

 

Мақалада Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше мемлекеттердің ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді құралы ретінде әкімшілік-құқықтық 

режимдерді қолдануын зерттеу жүргізіледі. Салыстырмалы құқықтық әдісті қолдана 

отырып, автор осы қызметтің ерекшеліктерін, пайдалы тәжірибені анықтайды. 

Түйін сөздер: әкімшілік-құқықтық режим, Ұлттық қауіпсіздік, салыстырмалы-

құқықтық талдау, ұлттық заңнама. 

 

Салыстырмалы құқықтық әдіс құқықтық құбылыстарды зерттеудің маңызды 

құралдарының бірі болып табылады [19, б.43]. Оны қолданудың арқасында әртүрлі 

мемлекеттердің құқықтық жүйелеріндегі жалпы және ерекше нәрсені ашуға, елімізде 

қолданылатын тәжірибені анықтауға болады. 

Менің ғылыми қызығушылығым ТМД-ның кейбір мемлекеттерінде тарихи - 

құқықтық жағдайларға байланысты неғұрлым жақын, Мемлекеттік басқару мен 

халықаралық ынтымақтастықтың ең маңызды салаларының бірі-ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудегі құқықтық реттеудің арақатынасы болды. 

Пайдаланылатын құқықтық құралдардың, қауіпсіздік органдары мен өзге де 

субъектілер қызметінің нысандары мен әдістерінің өзіндік үйлесімін көрсететін ұлттық 

қауіпсіздікті әкімшілік-құқықтық қамтамасыз етудің маңызды құралы Ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында белгіленген әкімшілік-құқықтық режимдер болып 

табылады. 

Орыс құқықтық ғылымында әкімшілік-құқықтық режимдерді зерттеуге көп көңіл 

бөлінеді. Құқықтық режимдердің осы санатын анықтаудың көптеген нұсқалары 

тұжырымдалған, олардың ішіндегі ең нақтысы мақсатты мақсатты қамтиды. П.н. - мен 

келісуге болады. Саклаковтың айтуынша, әкімшілік-құқықтық режимдер-бұл 

"мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар қызметінің осындай тәртібін қамтамасыз 

ететін құқықтық институттар мен қажетті ұйымдастырушылық басқару шараларының 

жиынтығы, сондай-ақ белгілі бір азаматтардың өздерінің тиісті құқықтары мен 

міндеттерін іске асыру тәртібі, бұл мемлекеттік басқарудың қатаң шектелген аймағында 

қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті сақтау мүдделеріне сәйкес келеді" [20, 8-бет]. 

"Әкімшілік - құқықтық режим" ұғымы ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің ұлттық 

заңнамаларында белсенді қолданылады. Мәселен, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
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саласына қатысты: мемлекеттік құпияны қорғаудың әкімшілік-құқықтық режимі; 

терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимі; төтенше жағдайдың құқықтық 

режимі; соғыс жағдайы режимі; мемлекеттік шекара режимі, шекара режимі, мемлекеттік 

шекара арқылы өткізу пункттеріндегі режим және бірқатар басқалар бекітілген. 

Көптеген зерттеушілер Ұлттық қауіпсіздік саласында қолданылатын әкімшілік-

құқықтық режимдердің ішіндегі ең маңыздысы мемлекеттік құпияны қорғау режимін 

қамтиды. 

Or-да. Ресей Федерациясының 21 жылғы 1993 шілдедегі № 5485-1 "мемлекеттік 

құпия туралы" Заңының 2-ші заңы осы режиммен қорғалатын объектінің анықтамасын" 

оның әскери, сыртқы саяси, экономикалық, барлау, қарсы барлау және жедел іздестіру 

қызметі саласындағы мемлекет қорғайтын ақпарат, оның таралуы Ресей Федерациясының 

қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі мүмкін" деп тұжырымдайды [1]. Осы анықтаманың 

мазмұнынан мемлекеттік құпияға кез-келген мемлекеттің қауіпсіздігі үшін ең маңызды 

ақпарат кіретіндігі туындайды. 

ТМД мемлекеттерінің мемлекеттік құпияны қорғау саласындағы заңнамасын 

салыстырмалы құқықтық талдау осы режимнің құқықтық құрылымын бөліп көрсетуге 

мүмкіндік береді, онда мынадай негізгі элементтер бар: мемлекеттік құпияны қорғау 

режимінің құқықтық негізі; осы саладағы барлық субъектілердің қызмет тәртібін нақты 

реттеу (бұл ақпаратты мемлекеттік құпияға жатқызудың белгілі бір ережелерін 

белгілеуден, көрсетілген ақпаратты және олардың көздерін құпияландырудан және 

құпиясыздандырудан, көрсетілген ақпаратқа иелік етуден, мемлекеттік құпияны құрайтын 

ақпаратты қолдана отырып жұмыс істеуден және т. б. көрінеді).); мемлекеттік құпияны 

қорғау органдары мен бөлімшелерінің (мемлекеттік құпияны қорғау жөніндегі режимдік 

шараларды іске асыратын арнаулы мемлекеттік органдардың, сондай-ақ 

кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың тиісті құрылымдық бөлімшелерінің) 

өкілеттіктері; мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтер жеткізгіштерді міндетті түрде 

тіркеу; мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге қол жеткізудің белгілі бір тәртібін 

белгілеу; мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтердің жоғалуына әкеп соғуы мүмкін 

жекелеген іс-әрекеттерге тікелей тыйым салу; мемлекеттік құпияны құрайтын; 

мемлекеттік құпия туралы заңнаманы бұзғаны үшін заңдық (қылмыстық, әкімшілік, 

тәртіптік) жауапкершілікті белгілеу. 

В.М. Редкоустың "ТМД мемлекеттерінің заңнамаларына ортақ, оларда мемлекеттік 

құпияны қорғаудың әкімшілік-құқықтық шараларын іске асыруда ұлттық қауіпсіздік 

органдарының үлкен рөлі бекітілген" деген пікірін қолдаймыз [16, 225-бет]. 

ТМД мемлекеттерінің мемлекеттік құпия туралы және қауіпсіздік органдары туралы 

заңнамасын талдау Ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік құпияны құрайтын 

мәліметтерді қорғау саласындағы негізгі өкілеттіктерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: 

мемлекеттік құпияларды қорғауды қамтамасыз етуді бақылауды ұйымдастыру және 

жүзеге асыру; криптофафиялық құралдардың, байланыстың арнайы түрлерінің және 

шифрлау техникасының көмегімен мемлекеттік құпияларды (мемлекеттік құпияны 

құрайтын мәліметтерді) қорғауды ұйымдастыру және жүзеге асыру; мемлекеттік құпияны 

қорғау саласындағы қызметті лицензиялауды жүзеге асыру.; мемлекеттік құпияларды 

қорғау үшін пайдаланылатын криптографиялық және өзге де құралдарды 

сертификаттауды жүргізу; құпияландыруға жататын мәліметтер тізбесін жасау және 

нақтылау; мемлекеттік құпияларды қорғауға бағытталған орындалуы міндетті нұсқамалар 

(ұсынымдар) енгізу, бірақ шаралар қабылдау; заңды тұлғаларға мемлекеттік құпияны 

құрайтын мәліметтерді пайдалана отырып қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру; 

мемлекеттік құпияларға рұқсат беруге жататын ұйымдар қызметкерлері лауазымдарының 

тізбесін келісу; мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге жеке тұлғаларды жіберуді 

келісу; мемлекеттік құпияларға рұқсат беру ресімделетін жеке тұлғаларға қатысты тексеру 

іс-шараларын жүргізу; өз құзыреті шегінде осы саладағы өзге де өкілеттіктерді жүзеге 

асыру. 
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Алайда Ресей Федерациясының "мемлекеттік құпия туралы" Заңында Ресейдің 

қауіпсіздік органдарының нақты өкілеттіктері жүйеленбеген. Бұл жалпы мемлекеттік 

маңызы бар мәселелерді шешудегі заңға тәуелді нормашығармашылықтың маңыздылығы 

артып, ұлттық қауіпсіздік органдарының мемлекеттік құпияны қорғау саласындағы 

құзыретінің "бүркемеленуіне" әкеп соқтырады. Оң мысал ретінде Беларусь 

Республикасының 1994 жылғы 29 қарашадағы № 3410-XI1 "Мемлекеттік құпиялар 

туралы" Заңын [21] және Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы Заңын 

қарауға болады. № 349-1 "Мемлекеттік құпиялар туралы" [13], осы ережелерді толық және 

нақты тұжырымдады. 

Заңнаманы салыстырмалы-құқықтық талдау ТМД мемлекеттерінде ұқсас Ұлттық 

Әкімшілік-құқықтық режимдердің болуы туралы айтуға мүмкіндік береді. Осы режимнің 

көмегімен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында елге кіру әрекеттерін анықтау, 

алдын алу және жолын кесу, сондай-ақ шығуы ұлттық қауіпсіздікке зиян келтіруі мүмкін 

адамдардың одан тыс жерлерге кетуі сияқты маңызды міндеттер шешіледі. 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде Мемлекеттік 1 бетті қорғау және қорғау 

мақсатында белгіленген әкімшілік-құқықтық режимдер үлкен рөл атқарады. Бұл ретте 

мемлекеттік шекараны қорғау және күзету саласындағы мемлекеттік басқаруды 

ұйымдастыру режимі ТМД - ға қатысушы барлық мемлекеттердің заңнамаларына тән. 

ТМД мемлекеттерінің шекара саласы туралы ұлттық заңнамаларында дәстүрлі түрде 

мемлекеттік шекараны қорғау және күзету мақсатында іске асырылатын құқықтық 

режимдердің үш негізгі түрі белгіленеді: мемлекеттік шекара режимі, мемлекеттік шекара 

арқылы өткізу пункттеріндегі режим және шекара режимі. Сонымен қатар, ТМД елдерінде 

осы режимдердің мазмұнын анықтауға деген көзқарастардың жақындығы байқалады. 

Негізгі айырмашылықтар әр түрлі геосаяси жағдайларда мемлекеттік шекараны қорғауды 

ұйымдастырудың ерекшеліктерімен, әр түрлі мемлекеттердің қауіпсіздік органдарының 

өкілеттіктері көлемінде анықталады және бұл өз кезегінде шекара органдарының ұлттық 

қауіпсіздік органдарының жүйесіне енуіне немесе кірмеуіне байланысты болады. Егер 

олар кірмесе, онда ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері Ұлттық қауіпсіздік 

органдарының, шекара органдары мен ішкі істер органдарының тығыз өзара іс-қимылы 

арқылы шешіледі. 

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүддесінде әскери және төтенше жағдайдың 

құқықтық режимдері белгіленеді. Төтенше жағдай институты Ресей заңнамасына, МАК-қа 

және ТМД мемлекеттерінің заңнамаларына сәйкес қарастырылған. Бұл режимді енгізу, ең 

алдымен, қазіргі мемлекеттілікті қорғауға, дағдарыстық жағдайлар кезеңінде жеке 

адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, бұл 

құқықтық реттеудің дәлдігін және төтенше жағдайларда құқық қолданудың тиімділігін 

талап етеді. Бұл институт барлық мемлекеттерде конституциялық деңгейде де, дербес 

заңдар деңгейінде де реттеледі: Әзербайжан Республикасының 2004 жылғы 8 маусымдағы 

№ 681-11q "төтенше жағдай туралы" Заңымен [3], Беларусь Республикасының 2002 

жылғы 24 маусымдағы № 117-3 "төтенше жағдай туралы" Заңымен [5], Қазақстан 

Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы № 387-II "төтенше жағдай туралы" Заңымен 

[10], Қырғыз Республикасының 1998 жылғы 24 қазандағы № 135 "төтенше жағдай 

туралы" [13] және т. б. 

ТМД-ның барлық мемлекеттерінің заңнамалары соғыс жағдайының арнайы 

әкімшілік-құқықтық режимін белгілейді, ол қауіп-қатерлерден қауіпсіздікті қамтамасыз 

етуге бағытталған. Атап айтқанда: "әскери жағдай туралы" Әзірбайжан Республикасының 

1994 жылғы 6 қаңтардағы № 779 Заңы [2]; "әскери жағдай туралы" Беларусь 

Республикасының 2003 жылғы 13 қаңтардағы № 185-3 Заңы [6];"0 әскери жағдай" 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 наурыздағы № 391-Н Заңы [9]; "әскери жағдай 

туралы" Қырғыз Республикасының 2009 жылғы 30 сәуірдегі № 149 Конституциялық Заңы 

[14] және т. б. қолданылады. 
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ТМД мемлекеттерінің терроризмге қарсы күрес туралы заңдары терроризмге қарсы 

операцияны және оған сәйкес режимді басқаша атайды, бірақ олардың әрқайсысында олар 

қарастырылған. Сонымен, Әзірбайжан Республикасының "терроризммен күрес туралы" 

Заңы 9-бапта террорға қарсы жүргізілетін операция аймағының құқықтық режимін 

белгілейді. Беларусь Республикасының "Терроризмге қарсы күрес туралы" Заңы 13-бапта 

терроризмге қарсы операция аймағында құқықтық режим туралы айтылады. Тәжікстан 

Республикасының" Терроризмге қарсы күрес туралы " Заңы МБК-да. 20 терроризмге 

қарсы операцияны жүргізу аймағындағы құқықтық режим туралы айтады. 

Терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимі шеңберінде қаруды, арнайы 

құралдарды және дене күшін қолдану институты, әкімшілік жауапкершілік шаралары; 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді жүргізуді қамтамасыз ету шаралары (жеткізу, 

әкімшілік ұстау, жеке тексеру және тағы басқалар), сондай-ақ әкімшілік мәжбүрлеудің 

өзге де шаралары сияқты құқықтық құралдар маңызды рөл атқарады. Осы шараларды 

қолдану террористік іс-әрекеттің алдын алу және жолын кесу үшін ұйымдастырушылық-

құқықтық кедергілер жасауға, терроризмге қарсы күресті тиімді жүзеге асыруға және 

қолайсыз салдарларды азайтуға мүмкіндік береді. Олардың құқықтық ерекшеліктері: ТМД 

мемлекеттерінің терроризмге қарсы күрес туралы заңдарында және өзге де заңнамалық 

актілерде нормативтік баянды болу; көптеген әкімшілік-құқықтық құралдардың 

профилактикалық бағыттылығы; терроризмге қарсы операция жүргізу жағдайында 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектейтін нормалардың болуы; жедел-

іздестіру, қарсы барлау, қылмыстық іс жүргізу қызметін жүзеге асыру барысында 

қолданылатын әкімшілік-құқықтық құралдардың терроризмге қарсы іс-қимылдың өзге де 

құралдарымен тығыз өзара байланысы және бірқатар басқалары. Әкімшілік-құқықтық 

режимдердің барлық ұйымдастырушылық және нормативтік құрамдас бөліктерін уәкілетті 

мемлекеттік органдардың ықпал етуінің өзге де шараларымен ұштастыра отырып кешенді 

пайдалану ғана терроризмге қарсы күресті нәтижелі жүзеге асыруға көмектеседі. 

Жүргізілген талдау терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы әкімшілік-құқықтық 

қамтамасыз етуді жетілдірудің бірқатар бағыттарын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді, 

оның ішінде: террористік іс-әрекетке қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік органдар 

арасындағы, әсіресе қауіпсіздік және ішкі істер органдары арасындағы өкілеттіктерді 

нақты бөлу және өзара іс-қимылдың мазмұны; бірыңғай заңнамалық актіде Федералдық 

қауіпсіздік қызметі органдарының және терроризмге қарсы күрес саласындағы өзге де 

мемлекеттік органдардың нақты өкілеттіктерін бекіту [18, б. 297-299], өйткені ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ететін органдардың өкілеттіктерін" шашырату", бірақ көптеген 

ережелер сөзсіз құқықтық нормалардың қақтығыстарына әкеледі, бұл қолдануды 

қиындатады. 

Жүргізілген салыстырмалы-құқықтық зерттеу, мәселені толық қамтуды талап етпей, 

біздің ойымызша, ТМД мемлекеттерінің құқықтық жүйелерінің ұлттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мәселелерінде айтарлықтай жақындығын растауға мүмкіндік береді және 

осы маңызды халықаралық саладағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықтың одан әрі 

дамуына үміт артуға мүмкіндік береді. 
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В статье проводится исследование применения административно-правовых 

режимов государствами-членами Содружества Независимых Государств как 

эффективного инструмента обеспечения национальной безопасности. Используя 

сравнительно-правовой метод, автор выделяет особенности этой деятельности, 

полезный опыт. 

 

Summary 

In the article the study of the use of administrative and legal regimes the states - members 

of the Commonwealth of Independent States as an instrument of national security. Using 

comparative legal method, the author reveals the peculiarities of this activity, a learning 

experience. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ 

ӨНДІРІСІНІДЕГІ ТЕРГЕУ СУДЬЯСЫНЫҢ ТҮСІНІГІН АНЫҚТАУДАҒЫ 

МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Рустемова Г.Р., 

заң ғылымының докторы, профессор, 

Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясы 

Кеңесбеков А.Б., 

Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясы, 

1-курс магистранты 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі мен жаңалығы Қазақстандағы қылмыстың 

жаңадан енгізілген субъекті – тергеу судьясының процесстік статусы туралы мәселенің 

талас туғызуымен тығыз байланысты. Тергеу судьясы сот билігінің өкілі ретінде және 

Қазақстанның сот жүйесіне кіре отырып, өзінің жұмысын тек сотқа дейінгі 

қылмыстық процесс кезеңінде жүргізеді. Сонымен бірге оның жұмысының шеңбері 

жалпы юрисдикция соттарының судьялары атқаратын сот бақылауынан әлдеқайда кең. 

Сол себепті тергеу судьясының процесстік статусының міндетті элементтерінің бірі 

ретінде оның қызметтері туралы мәселенің өзектілігі артып отыр. Зерттеудің 

мақсаты тергеу судьясының функциялары ұғымын, сондай-ақ осы ұғымдағы 

элементтерді анықтау болып табылады. Зерттеу нәтижесінде Қазақстан 

Республикасындағы қылмыстық процесс қатысушысы ретінде тергеу судьясының 

қызметтері түсінігіне авторлық анықтама берілді.  

Түйін сөздер: сот өндірісі, санкция, тергеу судьясы, қылмыстық құқық бұзушылық, 

сот билігі. 

  

Қазақстан Республикасындағы қылмыстық сот ісін жүргізуге жаңа субъект –тергеу 

судьясын енгізуге бұрынғы сотқа дейінгі іс жүргізу тәртібін қайта қарауға алып келді. 

Бүгінгі таңда сот бақылауын жүргізуі тиіс тергеу судьясы. Сонымен бірге 2018 жылдың 

қаңтарынан бастап тергеу судьялары жалпы юрисдикция соттары құрылымынан бөлек 

шыққан, қайта ашылған мамандандырылған тергеу соттарының судьялары ретінде жаңа 

статусқа ие болды, яғни қазақстанның қылмыстық сот өндірісінде жаңа институт пайда 

болды[1].  

Аталған субъект сот билігінің өкілі бола отырып және сот жүйесінің құрылымына 

кіре отырып, өзінің өкілеттілігін тек қылмыстық процесстің сотқа дейінгі кезеңінде жүзеге 

асыратынын айта кеткен жөн. Сонымен бірге оның қызметі өз шектеулері бойынша бұрын 

жалпы юрисдикция соттары жүргізген сот бақылауынан өзгеше. Осы себепті 

қазақстандық құқық ғылымында тергеу судьясының процесстік статусы туралы мәселенің 

өзектілігі артты.  
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Бұл мәселе ресейдің заң ғылымында да қазір қауырт қарастырылуда. Бұл Ресей 

Федерациясының қылмыстық іс жүргізуінде тергеу судьясы институтының алдағы 

уақытта енгізілуі мүмкін екенімен байланысты. Соңғы жылдары алдын ала тергеу 

жүргізілген реформаларды, сондай-ақ Қазақстандағы сот бақылауында қалыптасқан 

тәжірибені ескере отырып, тергеу судьясын қосу арқылы сотқа дейінгі іс жүргізуге 

қатысушылар шеңберін кеңейту оның процесстік статусын, жұмыс бағыттарын, алдын ала 

тергеу субъектілері жүйесіндегі орнын және өзара байланысын зерттеуді талап ететіні 

анық. Оған қоса, Қазақстан Республикасындағы тергеу судьяларының құзыреті Ресейдегі 

сотқа дейінгі іс жүргізетін соттардың өкілеттілік шеңберінен әлдеқайда кең екенін де айта 

кеткен жөн. Осы орайда сот бақылауын жетілдіру үшін тергеу судьясы институты 

тұрғысында Қазақстан Республикасының қылмыстық-процесстік заңнамасын реформалау 

тәжірибесін қарастыратын боламыз.  

Қылмыстық-процесстік қатынастар субъектілерінің процесстік статусы біртұтас 

құрылымдық элементтер кешенімен анықталатыны баршамызға белгілі, аталған 

элементтер қатарына атқаратын қызметтер де кіреді[2]. Сондықтан да тергеу судьясының 

қызметтерінің мәнін анықтау, сондай-ақ осы түсінікке кіретін элементтерді табу оның 

жұмыс бағыттарын айқындап, процесстік статусын нақтылауға мүмкіндік береді.  

Тергеу судьясы түсінігіне анықтама бермес бұрын «қылмыстық процесстегі 

қызметтері сияқты жүйе қалыптастырушы санатты қарастыру керек. Арнайы әдебиеттерді 

зерттеу көрсеткендей, қылмыстық-процесстік құқықтағы қызметтер туралы заманауи 

зерттеулерде қылмыстық-процесстік қызмет тұрғысынан түсінуге тырысатын 

тәсілдемелер басым [3, с.15], [4, с.3], [5, с.98], [6, с.158], [7, с.185]. Сонымен бірге 

қылмыстық-процесстегі қызметтерді ғалымдар қылмыстық-процесстік қызметтер ретінде 

және қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың қызметтері ретінде екі аспектіде 

қарастырады[8]. Біздің пікірімізше, қылмыстық-процесстік құқықтағы қызметтерді бұлай 

бөлу процесс теориясындағы даулы мәселелердің бірі – қылмыстық процесстік 

қызметтерді жіктеудің негізіне алынған. Бұл жіктеу жоғарыда аталған түсініктердің 

арақатынасы туралы сұраққа жауап алуға көмектеседі деп ойлаймыз.  

Сонымен, заманауи функционализм теориясында қылмыстық-процесстік 

қызметтерді жіктеудің бір-бірінен өзгеше екі бағыты қалыптасты: «біріншісі дәстүрлі деп 

аталады, ол негізгі қызмет бағыттарына байланысты тек үш қызметті қарастырады: 

айыптау, қорғау және істі шешу, екіншісі дәстүрлі емес, ол басқа да қызмет түрлерін 

қамтиды[9]. 

Қылмыстық-процесстік құқықтағы қызметтерге қатысты дәстүрлі тәсілдемені 

жақтаушылар оларды қылмыстық процесс қатысушылары жұмысының түрлері 

(бағыттары) ретінде бір мәнді анықтауды басшылыққа алған[10]. Мұндай жіктеу кезінде 

қылмыстық сот ісін жүргізудегі тергеу соттары жұмысының негізгі бағыттарын анықтау 

айтарлықтай күрделене түседі: өйткені тергеу судьясы процесстегі еш тарапқа жатпайды, 

сондықтан да айыптау немесе қорғау қызметін атқармайды; сот билігінің өкілі бола 

отырып, ол әділ сотты да жүзеге асырмайды, мәні бойынша іске қатысты шешім 

қабылдамайды.  

Дәстүрлі емес бағыт бойынша жоғарыда аталған қызметтерден бөлек (айыптау, 

қорғау және істі шешу) басқа да қызметтер бар. Оларға қылмыстық істерді тергеу; 

азаматтық талап арызды қолдау және талап арыздан қорғау; қылмыстық қудалау; 

қылмыспен күрес; шынайы жағдайды қылмыстық-процесстік тану; заңдардың дәл 

орындалуын прокурорлық бақылау, жеке айыптау, жәбірленушіге өкілдік ету; қылмыстық 

процесс жұмысына қатысушылардың құқықтары, еркіндіктері мен заңды мүдделерін 

қорғау және т.б. Оған қоса қылмыстық-процесстік ғылымда қылмыстық сот ісін 

жүргізудің жекелеген субъектілері бойынша қызметтерді жіктейтін тәсілдеме де кездеседі: 

сот қызметі; прокурор; тергеуші; қорғаушы; айыпталушы (күдікті), қылмыстық сот ісін 

жүргізудегі азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкер және басқа да қатысушылардың 

қызметтері [3, 230-бет]. Біздің пікірімізше қылмыстық-процесстегі ғылымдағы мұндай 
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бөлу қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың қызметтерінің арасын ажыратумен 

тікелей байланысты, ол дегеніміз мемлекет пен қоғам процесстік статусына байланысты 

аталған субъектілердің алдына қоятын нақты міндеттер мен мақсаттарға байланысты 

жүзеге асатын қылмыстық-процесстік жұмыс түрлерін қарастыруымен байланысты, олар 

бойынша (мақсаттар мен міндеттер, процесстік статус) қылмыстық процесстегі осы 

қатысушылардың арнайы мақсаты айқындалады.  

Қылмыстық сот ісіне қатысушылардың қызметтері мен қылмыстық-процесстегі 

қызметтерінің арақатынасы туралы пайымдауды қорытындылай келе, біріншісі ретінде 

қылмыстық-процесстік жұмыстағы негізгі бағыттарға жататын дәстүрлі түсініктерді 

қарастыру керек (айыптау, қорғау және істі шешу), ал екіншісіне (қылмыстық сот ісін 

жүргізуге қатысушылардың қызметтері) қылмыстық сот ісін жүргізудің нақты бір 

қатысушысы алдына қойылған және заң жүзінде бекітілген мақсаттар мен міндеттерге 

сәйкес орындайтын, мазмұны оны заң жүзінде бекітілген өкілеттіліктерімен анықталатын 

қызметтерді жатқызуға болады деген қорытындыға келдік. Осы себепті тергеу 

судьясының қызметтерін қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушының қызметтері 

тұрғысынан қарастырған жөн деп санаймыз.  

Тергеу судьясының да, басқа да қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың да 

қызметтерін анықтаудағы маңызды мәселелердің бірі оның мазмұнын зерттеу. И.Б. 

Михайловскаяның пікірі бойынша, қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың 

жекелеген қызметтерін анықтау бойынша тәсілдемелердің басым көпшілігінде 

«процесстік қызметті сот ісін жүргізудің қандай да бір қатысушысының құқықтары мен 

міндеттерінің (өкілеттілігінің) жиынтығына ұқсатады»[11]. Ғалымның осы позициясын 

басшылыққа ала отырып, қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушылардың, оның ішінде 

тергеу судьясының қызметтерін анықтау үшін «қызмет» және «өкілеттілік» түсінігінің 

арақатынасын зерттеу керек деп ойлаймыз.  

Аталған санаттар қылмыстық-процесстік құқықта ғана зерттелмейтінін ескере 

отырып, басқа да құқық салаларында, оның ішінде конституциялық және әкімшілік 

құқықтағы олардың анықтамаларына талдау жасау қажет. Қазақстан Республикасының 

2000 жылдың 27 қарашасындағы №107-ІІ «Әкімшілік процедуралар туралы» Заңының 2-

1-бабында мемлекеттік орган құзыреттілігі, оның өкілеттілігі, міндеттері мен қызметтері 

жайлы айтылған[12]. Аталған түсінікке берілген анықтамаға талдау жасау негізінде 

мемлекеттік органның қызметі ретінде міндеттерге сәйкес заң жүзінде бекітілген 

өкілеттілік  шеңберінде жұмыс жүргізуді айта аламыз. Осылайша, негізгі бағыттар 

бойынша жүйеленген мемлекеттік орган өкілеттіліктерінің жиынтығы оның қызметтерін 

қалыптастырады.  

Ғылыми әдебиеттерде «қызмет» және «өкілеттілік» түсініктерінің арақатынасы 

туралы мәселеде ұқсас пікірлер көп. Ресей ғалымы Н.Е. Косач «құзыреттілік» және 

«басқару қызметтері» түсініктерінің өзара байланысын зерттеп, «құзыреттілік түсінігі 

мемлекеттік билік органын толық көлемде сипаттай алмайды. Толық және дұрыс сипаттау 

үшін құқықтық статус түсінігін қолдану керек. Оған қоса басқару қызметтер немесе 

басшылық қызметтері құзыреттіліктің емес, құқықтық статустың бір бөлігі. Олар 

құзыреттілікті құрайтын өкілеттілікте көрініс табады» деген қорытындыға келген[13]. 

Берілген тұжырымнан көріп отырғанымыздай, өкілеттілік мемлекеттік орган 

қызметтерінің заңды көрінісі.  

Ресейдің ғалымы И.Ю. Таричко өзінің ғылыми кандидаттық диссертациясында: 

қандай да бір қызметті қылмыстық-процесстік қатарға жатқызу кезінде, «процесс 

субъектінің өзіне тән қылмыстық-процесстік қызметтерді іске асыру шеңберлері оның 

өкілеттіліктерімен, құқықтарымен және міндеттерімен (процесстік статусымен) 

анықталуы тиіс» екенін ескеруді ұсынады [14]. Ғалым қылмыстық-процесстік қызметтер 

ретінде «қылмыстық процессті жарыспалық сипатта құруға байлаанысты дауды мәні 

бойынша шешетін, сот пен тараптардың қылмыстық-процесстік өкілеттіліктерін іске 

асырудың нақты аражігі ажыратылған салаларын» атайды. Бұл анықтамаға сүйене 
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отырып, жекелеген қылмыстық-процесстік қызметтердің шектері өкілеттіліктерді іске 

асыру салаларының негізінде анықталуы тиіс деген қорытындыға келуге болады. 

Жоғарыда аталған «қызмет» пен «өкілеттілік» түсініктерінің арақатынасына қатысты 

пайымдаулардың негізінде оны анықтау бойынша келесідей үш тәсілдемелермен атап өте 

аламыз:  

1. қызметтер негізгі жұмыс бағыттарына сәйкес жүйеленген өкілеттіліктерден 

(өкілеттілік жиынтығынан) қалыптасады; 

2. өкілеттілік шегімен анықталады немесе жекелеген қызметтердің шектері 

өкілеттілікті іске асыру салаларына қарай бөлінуі керек; 

3. өкілеттілік қызметтердің заңды көрінісі.  

Келтірілген тұжырымдарды, сондай-ақ қылмыстық процесске қатысушылардың 

қызметтері қылмыстық-процесс жұмысының түрлері ретінде қарастырылатынын назарға 

ала отырып, жоғарыда аталған субъектілердің жұмыс түрлері мен өкілеттіліктері 

түсінігінің арақатынасы келесідей анықтама беруге болады: қылмыстық сот ісін жүргізуге 

қатысушылардың жұмыс түрлері олардың атқаратын қызметтеріне ұқсас. Сәйкесінше, 

қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушының қызметтері санатының оның 

өкілеттіліктерімен арақатынасын ескере отырып, қылмыстық сот ісін жүргізуге 

қатысушылардың жұмыс түрлері түсінігіне қылмыстық-процесстік жұмыстың жекелеген 

бағыттарына сәйкес топталған, заң жүзінде бекітілген өкілеттіліктерінің жиынтығы деген 

анықтама беруге болады. Қылмыстық процесстегі қызметтердің мәні, мазмұны мен 

жіктелуі туралы зерттеу нәтижелері, сондай-ақ «қылмыстық сот ісін жүргізуге 

қатысушылардың қызметтері», «жұмыс түрлері» және «өкілеттіліктер» түсінігінің 

арақатынасы туралы қорытындылар бізге зерттеудің негізгі мақсатына қол жеткізіп, 

Қазақстан Республикасындағы қылмыстық процесстің қатысушысы ретінде тергеу 

судьясының қызметтері түсінігін анықтауға мүмкіндік берді. Осылайша, тергеу 

судьялары, ҚР ҚПК көрсетілгендей, қылмыстық сот  ісін жүргізуде тұлғалардың 

құқықтары, еркіндіктері мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында өз жұмысын жүзеге 

асыратынын ескере отырып, сондай-ақ тергеу судьясының қызмет шектерін анықтайтын 

өкілеттіліктері қылмыстық іс жүргізу заңында және басқа да нормалардан туындайтынын 

назарға алып, қылмыстық процесс қатысушылары қызметтерінің жоғарыда анықталған 

белгілерінің негізінде Қазақстан Республикасындағы қылмыстық сот ісін жүргізудегі 

тергеу судьясының қызметтеріне келесідей анықтама беруге болады: «Қазақстан 

Республикасындағы қылмыстық сот ісін жүргізудің сотқа дейінгі кезеңінде тұлғалардың 

құқықтарын, бас бостандық еркіндіктері мен заңды мүдделерін қорғау мақсатында жүзеге 

асырылатын, тергеу судьясының қылмыстық-процесстік жұмысының заң жүзінде 

бекітілген өкілеттіліктерден туындайтын қызметтер». Бұл анықтама қылмыстық іс 

жүргізуде тергеу судьясының статусын, процессуалдық жағыдайын анықтауға мүмкіндік 

береді. 
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Резюме 

Актуальность и новизна темы исследования взаимосвязаны и обусловлены 

дискуссионностью вопроса о процессуальном статусе нововведенного субъекта 

уголовного процесса Казахстана – следственного судьи. Так, следственный судья, являясь 

представителем судебной власти и входя в судебную систему Казахстана, свою 

деятельность осуществляет исключительно в досудебной стадии уголовного процесса. 

При этом его деятельность по своим пределам шире судебного контроля, 

осуществлявшегося судьями судов общей юрисдикции. В связи с этим актуализируется 

вопрос о функциях следственного судьи как одного из обязательных элементов его 

процессуального статуса. Вместе с тем, вопрос о функциях следственного судьи 

актуален и в российской правовой науке. Это связано с возможной перспективой 

введения данного субъекта в российский уголовный процесс. Так, добавление этого 

правового института и, соответственно, пополнение рядов участников уголовного 

процесса новой процессуальной фигурой не могут не изменить сложившийся порядок 

досудебного производства, в том числе в плане предмета и пределов судебного контроля 

как одного из направлений реализации судебной власти, а также его взаимодействия с 

другими субъектами досудебного производства. 

 

Summary 

The relevance and novelty of the research topic are interrelated and are caused by the 

debatable issue of the procedural status of the newly introduced subject of criminal procedure in 
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Kazakhstan – the investigating judge. Thus, the investigating judge, being a representative of the 

judiciary and part of the judicial system of Kazakhstan, carries out his activities exclusively in 

the pre-trial stage of the criminal process. At the same time, its activities are broader in their 

limits than the judicial control exercised by judges of courts of general jurisdiction. In this 

regard, the question of the functions of the investigating judge as one of the mandatory elements 

of its procedural status. At the same time, the question of the functions of the investigating judge 

is also relevant in the Russian legal science. This is due to the possible prospect of introducing 

this subject into the Russian criminal process. Thus, the addition of this legal institution and, 

accordingly, the addition of a new procedural figure to the ranks of participants in the criminal 

process cannot but change the existing order of pre-trial proceedings, including in terms of the 

subject and limits of judicial control as one of the directions of the exercise of judicial power, as 

well as its interaction with other subjects of pre-trial proceedings. 

 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЗАКОН В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО 
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Cатаев В.А., 

Магистрант 2 курс 

 

Статья посвящена роли конституции как регулятора трудового права, а также 

институ трудового права обладает куда большей ценностью как органичный элемент 

стройной системы конституционных прав и свобод в Республике Казахстан 

Ключевые слова: трудовое право, труд, правовое государство, конституция, право 

на труд, конституционные права. 

 

Конституция, являясь основным источником правовой системы, занимает 

центральное место в системе источников трудового права. Все остальные источники 

трудового права, в том числе и Трудовой кодекс РК, должны соответствовать требованиям 

Конституции. 

В юридической литературе чаще всего связь трудового и конституционного права 

излагают через ст. 24 Конституции РК. Однако в первую очередь данная связь 

определяется положениями Конституции, определяющими сущность Республики 

Казахстан, как социального государства. Суть этих положений сводится к тому, что 

политика социального государства должна быть направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В то же время 

трудовое право также имеет социальную направленность. Оно возникло для защиты 

трудящихся от чрезмерной эксплуатации. 

Трудовое законодательство регулирует не только собственно трудовые отношения 

(отношения работника и работодателя), но и связанные с ними отношения по организации 

труда, трудоустройству, профессиональной подготовке, контролю за соблюдением 

трудового законодательства и некоторые другие. 

Выражение Конституции в конкретных отношениях в сфере труда проявляется в 

применении отдельных конституционных норм.  

Ст. 12 Конституции РК гласит, что права и свободы человека принадлежат 

каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют 

содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов [1]. Данная 

норма Конституции делает возможным применение предписаний трудового 

законодательства, которые отражают права и свободы человека и гражданина в сфере 

труда. Государственные полномочные органы обязаны обеспечить их реализацию. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

29 

 

В соответствии со ст. 1 Конституции РК Республика Казахстан утверждает себя 

социальным государством. Государство обязано создавать условия для достойной жизни, 

свободного развития человека, охраны труда и здоровья людей. Исходя их этих 

требований, государством должен устанавливаться минимальный гарантированный 

размер оплаты труда. Эта норма применяется во всех случаях оценки условий труда, их 

влияния на здоровье трудящихся и при рассмотрении вопросов о величине минимальной 

заработной платы. 

П. 4 ст. 4 Конституции РК содержит правило, в соответствии с которым Все законы, 

международные договоры, участником которых является Республика, 

публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся 

прав, свобод и обязанностей граждан, является обязательным условием их применения. 

Это требование касается всех без исключения нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, входящие в предмет трудового права. В частности, приказы 

работодателя и другие локальные нормативные акты не могут применяться до момента 

ознакомления с ними работников организации. 

Согласно ст. 12 Конституции РК права и свободы человека принадлежат каждому от 

рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми, определяют содержание и 

применение законов и иных нормативных правовых актов. Из этого предписания следует, 

что деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

судов должна быть направлена на обеспечение непосредственного действия прав и свобод 

человека и гражданина. Данная норма имеет прямое отношение и к трудовому 

законодательству. С позиций этой нормы следует оценивать законность выносимых 

решений в сфере трудового законодательства. 

Ст. 14 Конституции РК провозглашает равенство всех перед законом и судом. 

Согласно этой статье недопустима дискриминация по перечисленным в ней признакам. 

Данная конституционная норма не позволяет устанавливать различные подходы к 

регламентации труда в зависимости от должностного положения. 

П. 1 ст. 33 Конституции РК гарантирует гражданам право на обращение в 

государственные органы за защитой прав. Это значит, что при возникновении трудовых 

споров заинтересованные лица вправе требовать участия в их разрешении 

уполномоченных органов. 

Согласно ст. 28 Конституции РК гражданам гарантируется социальное обеспечение, 

в том числе и при утрате трудоспособности. Рассматриваемое право реализуется в 

частности при получении работником трудового увечья или профессионального 

заболевания. 

Ст. 30 Конституции РК провозглашает право каждого на образование. Данная 

конституционная норма применяется при реализации льгот, предоставляемых трудовым 

законодательством, обучающимся в связи с обучением.  

П. 2 ст. 31 Конституции РК запрещает представителям работодателя скрывать факты 

и обстоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей. Невыполнение данного 

запрета является основанием для прекращения работы, создающей угрозу для жизни и 

здоровья, а также для предъявления требований о возмещении причиненных 

работодателями убытков и компенсации морального вреда. 

П.1 ст. 13 Конституции РК предоставляет каждому право защищать свои права и 

свободы всеми не запрещенными законом способами. Иные нормативные акты содержат 

нормы повторяющие и дополняющие основной закон: «Работник имеет право на защиту 

своих прав и законных интересов всеми не противоречащими закону способами» [2]. 

Исходя из этого п. 1 ст. 13 Конституции этот перечень нельзя считать исчерпывающим. 

Для самозащиты трудовых прав работники могут использовать любые не запрещенные 

законом способы. 
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Ст. 13 Конституции РК гарантирует каждому право на судебную защиту, в том числе 

и на защиту прав в сфере труда. Данное право реализуется независимо от должностного 

положения. 

Согласно п. 1 ст. 39 Конституции РК проводить ограничения трудовых прав и 

свобод можно только законами и только для достижения целей, перечисленных в данной 

норме. Перечень этих целей является исчерпывающим. 

Наиболее прямое отношение к регулированию отношений в сфере труда, как уже 

было сказано, имеет ст. 24 Конституции Республики Казахстан. В этой статье 

провозглашаются свобода труда, право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право 

на получение вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации, право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры, право на отдых, запрет 

принудительного труда. Содержание этой нормы позволяет применять ее 

непосредственно для регулирования отношений, входящих в предмет трудового права. 

Например, право работника свободно выбирать место работы не может быть ограничено 

ничем и никем. Аналогично, невозможно ограничение права на выражение свободного 

волеизъявления при расторжении трудового договора по инициативе работника. Это 

значит, что при отсутствии подобного волеизъявления, которое выражается в форме 

письменного заявления работника об увольнении, работодатель ни при каких 

обстоятельствах не может издать приказ о расторжении трудового договора по 

инициативе работника. 

Следует также упомянуть о нормах, содержащихся в ст. 4 Конституции РК. 

Согласно данной статье, Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое 

действие на всей территории Республики. А также закону Республики Казахстан О 

нормативных правовых актах статье 10 п. 1 Высшей юридической силой 

обладает Конституция Республики Казахстан, а п. 2 кодексы занимают вторую строку в 

иерархии нормативно правовых актов [3]. Также стоит упомянуть, что материальное 

проявление источников трудового права основано на нормах гражданского 

процессуального законодательства, то есть новые способы реализации норм трудового 

права не могут противоречить правилам, установленным в гражданском процессуальном 

законодательстве[4]. Конституционные нормы, которые могут быть применены в сфере 

труда, зачастую лишь формально выражаются в данной сфере, так как в гражданском 

процессуальном законодательстве недостаточно способов для их реализации. В связи с 

этим требуется разработка специального нормативного правового акта, который создал бы 

самостоятельную базу для реализации источников трудового права, в том числе и 

конституционных норм.  
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құқықтар мен бостандықтардың үйлесімді жүйесінің органикалық элементі ретінде 

едәуір құндылыққа ие 

 

Summary 

The article is devoted to the role of the constitution as a regulator of labor law, and the 

institute of labor law has a much greater value as an organic element of a coherent system of 

constitutional rights and freedoms in the Republic of Kazakhstan. 
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Статья посвящена истории развития института назначения наказания, в том 

числе рассмотрены отличия наказании в обычаях и кодифицированных исторических 

источниках распространенных на территории Республики Казахстан. 

Ключевые слова: уголовное право, обычаи, источники права, гуманизация 

законодательства, правовое государство, наказание, виды наказания. 

 

Исследование общих проблем института назначения наказания, позволяет 

проанализировать развитие данного института, начиная с момента зарождения и в 

различные исторические периоды и предложить новые пути развития его механизмов в 

настоящее время. 

Уголовное наказание исторически обусловлено, существует в классовом, социально 

неоднородном обществе как реакция государства на преступление. Не будучи 

изобретением нашего государства, оно возникло вместе с появлением уголовного права 

тогда, когда зародилась государственность. Наказание — это естественная реакция 

государства на совершенное преступление. Если общественно опасное деяние не влечет за 

собой наказание, оно не может считаться преступлением. Признак уголовной 

наказуемости — обязательный признак преступления. Несмотря на это, в уголовно-

правовой науке существуют разные концепции относительно взаимосвязи преступления и 

наказания. Большинство правоведов считают, что преступление предшествовало 

наказанию, поэтому система наказания является системой мер борьбы с преступностью. 

Не может существовать понятие преступление без наказания и наоборот. Это 

подтверждает вся история развития преступления и наказания в отечественном уголовном 

законодательстве. 

Так, в VI-XII вв. на территории древнего Казахстана основным источником права 

был обычай, кодифицированный и охраняемый силой государства. Обычное право 

называлось «Торе». Известно, что самыми серьезными преступлениями считались: 

государственная измена, прелюбодеяние и убийство, которые наказывались смертной 

казнью [1 с. 57]. Правовая система Казахстана была основана на обычном праве (адат). 

Наиболее ранняя из таких попыток относится к началу XVI в. ко времени правления 

Касым хана (1511-1523 гг.). Так, одним из первых источников законодательства 

Казахстана, предусматривавшим нормы уголовного права (уголовный закон, в который 

входили, в том числе такие нормы, как убийство человека, нападение и т. д.) является 

кодекс, который известен как 

«Касымханнын каска жолы» (Истинные установления Касым хана) [2, с. 82]. 
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Во время правления же хана Есима (начало XVII в.) был разработан новый кодекс, 

известный как «Есимханнынескижолы» (древние установления Есим хана). Его принятие 

происходило одновременно с реформами, которые привели к коренному изменению не 

только политической системы Казахского государства, но и его уголовного 

законодательства. Суть заключалась в том, что главенство в политике государства, ранее 

возглавляющее «торе», сменялось элитой биев и старшин, в результате чего полномочия 

хана были существенно урезаны. 

При этом в обычном праве различались следующие виды наказаний: 

1. Смертная казнь, которая применялась достаточно редко. К ней приговаривались 

виновные в убийстве и изнасиловании замужней женщины, однако при согласии с 

потерпевшей стороной смертная казнь могла быть заменена «куном» («выкупом»), то есть 

возмещением причиненного вреда лицу, уплачиваемого виновным или его близкими 

родственниками. 

2. Телесные и позорящие наказания применялись за преступления против религии 

и за отдельные преступления против личности. 

3. Кун являлся одним из основных видов наказания, применявшимся в случае 

совершения убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. 

4. Айып представлял собой штраф и делился на виды непосредственно по сумме 

выплат, который назначался за большую часть преступлений против собственности и за 

ряд преступлений против личности. 

5. Выдача виновного стороне потерпевшего применялась в случае нежелания 

родственников виновного выплачивать кун или айып. 

6. Изгнание из общины сопровождалось конфискацией имущества и применялось в 

случае принятия другой веры или за рецидив преступлений. Конфискация имущества в 

обычном праве казахов выступала в качестве дополнительного вида наказания. При этом, 

как ни странно, конфискация применялась к преступлениям против религии, а не за 

преступления против собственности. [1, с.59] 

Обычное право казахов устанавливалось и санкционировалось ханами, султанами, 

биями и другими представителями феодально-родовой знати для охраны патриархально-

феодальных отношений. При этом обычное право не было официально закреплено и 

кодифицировано в Казахском ханстве. При всем этом оно имело гуманистическое начало 

и было ярко заметно в применении к правонарушителям мер уголовного наказания. Такой 

вывод непосредственно вытекает из сравнительного теоретического анализа права казахов 

с феодальным правом европейских народов и правовой системой азиатского региона. Тем 

более в то время нормы обычного права, существовавшие у казахов, не содержали 

санкций, направленных на устрашение масс. 

Однако в дальнейшем система уголовно-правового наказания свое приоритетное 

значение и правовое регламентирование получила в своде законов Тауке хана 

«ЖетіЖарғы». Такое наказание как кун (выкуп), т. е. возмещение причиненного вреда 

лицу, уплачивалось виновным или его близкими родственниками. 

Начиная с XVII в., важным моментом в истории развития не только казахского 

права, но и всей государственно-правовой политики явилось принятие Тауке ханом 

«ЖетіЖарғы» (семь установлений), называвшимся еще 

«Уложение хана Тауке» или «Законы хана Тауке», который по своему значению был 

не только сводом норм обычного права, но и первым опытом создания конституции, 

которая определяла главные принципы государственного устройства и правопорядка в 

казахском обществе, что представляло собой реформу обычного права [3, с. 40]. 

По казахским законам, в качестве основного принципа наказания действовал 

принцип «талиона», т. е. «за кровь мстить кровью, за увечье таким увечьем». Наказание в 

данном случае в точности соответствовало совершенному преступлению. 

Данный этап характеризует и то обстоятельство, что на территории Казахстана    

фактически   действовали    три   закона: 1) «ЖетіЖарғы»»;  2) «Касымханның ескі жолы» 
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(Закон Касым хана); 3) «Есимханның жолы» (Закон Есим — хана), которые регулировали 

правоотношения в казахском обществе. При этом основную и главенствующую роль 

выполнял свод законов 

«Жеті Жарғы», что представляло собой преемственность традиций законодательства 

более ранних эпох [4, с.307]. 

Поэтапное вступление Казахстана в состав российской империи (начало XVIII-XIX 

вв.) не могло не оказать влияния на уголовное законодательство института назначения 

наказания. 

Однако особое внимание необходимо обратить на период времени с 1918 г. по 1959 

г., который характеризуется двумя основными моментами. В частности, на территории 

Казахстана начинает действовать Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., а в последующем 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

Согласно ст. 8 УК РСФСР 1922 г. наказание применялось с целью общего 

предупреждения новых нарушений, как со стороны нарушителя, так и со стороны других 

неустойчивых элементов общества, приспособления нарушителя к условиям общежития 

путем исправительно-трудового воздействия и лишения преступника возможности 

совершения дальнейших преступлений. Законодатель признавал наказание мерой 

оборонительной, оно должно было быть целесообразным и совершенно лишено признаков 

мучительства, а также не должно было причинять преступнику бесполезных и лишних 

страданий (ст. 26 УК РСФСР 1922 г.). 

Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 г., 

а вслед за ними и УК РСФСР 1926 г., исключили всякое упоминание о наказании и ввели 

термин «меры социальной защиты», которые подразделялись на меры судебно-

исправительного, медицинского и медико- педагогического характера (ст. 5 Основных 

начал 1924 г.). Они имели своими целями предупреждение преступлений, лишение 

общественно опасных элементов возможности совершать новые преступления и 

исправительно- трудовое воздействие на осужденных. Наряду с этим было 

провозглашено, что «задач возмездия и кары уголовное законодательство Союза ССР и 

союзных республик себе не ставит». [4, c.307] Все меры социальной защиты должны были 

быть целесообразными и не должны были иметь цели причинения физического страдания 

и унижения человеческого достоинства (ст. 4 Основных начал 1924 г.). Отказ 

законодателя от термина «наказание» и замена его термином «меры социальной защиты» 

в дальнейшем были признаны необоснованными: это было не только неудачным в 

терминологическом аспекте, но и «…не создавало необходимой правовой базы для 

применения уголовной репрессии». [4, c.308] 

Вопрос об эффективности уголовного права в значительной мере сводится к вопросу 

об эффективности уголовного наказания и зависит от правильного определения целей 

наказания. 

До принятия «Основ уголовного законодательства» вопрос об отличии понятий 

«уголовная ответственность» и «уголовное наказание» не был предметом специального 

рассмотрения. Понятие «уголовная ответственность» как отличное от понятия 

«наказание» появилось впервые лишь в «Основах уголовного законодательства» в 1958 г. 

В Уголовном кодексе Казахской ССР 1959 г. наказание было предусмотрено в 

разделе III.В соответствии со ст. 20 УК КазССР 1959 г., наказание являлось не только 

карой за совершенное преступление, но и имело целью исправление и перевоспитание 

осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к 

правилам социалистического общежития, а также предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и иными лицами. Наказание не имело целью 

причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

В соответствии со ст.21 УК КазССР 1959 г. к лицам, совершившим преступления, 

могли быть применены следующие основные виды наказания: 
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1) лишение свободы; 2) ссылка; 3) высылка; 4) исправительные работы без лишения 

свободы; 5) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 6) увольнение от должности; 7) штраф; 8) общественное 

порицание; 9) возложение обязанности загладить причиненный вред. В качестве 

дополнительных видов наказания УК КазССР 1959 г. закреплял конфискацию имущества; 

лишение родительских прав; лишение воинского или специального звания. 

С обретением суверенитета Республики Казахстан было принято постановление 

Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 24 июня 1993 года, N 2 «О 

соблюдении судами законности при назначении наказания», где в п. 1 отмечалось, что 

исходя из положений Конституции Республики Казахстан о том, что все равны перед 

законом и судом и что никто не может признать лицо виновным в совершении 

преступления и подвергнуть уголовному наказанию, кроме суда, обратить внимание судов 

на то, что каждое уголовное дело, независимо от характера и тяжести совершенного 

преступления, служебного и общественного положения обвиняемого, должно разрешаться 

в точном соответствии с требованиями норм уголовного и процессуального права. Ничто 

не может быть признано оправдывающим нарушения законности. Судам следует 

неукоснительно соблюдать требования закона о строго индивидуальном подходе при 

назначении наказания с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств дела, смягчающих и 

отягчающих ответственность. Наказание должно быть законным, обоснованным и 

справедливым и свидетельствовать о неотвратимости ответственности за совершенное 

преступление [5]. 

16 июля 1997 г. был принят Уголовный кодекс РК, где законодатель в ст. 

39 УК РК закрепил положение, в соответствии с которым к лицам, признанным 

виновными в совершении преступления, могли применяться следующие основные 

наказания: штраф; лишение права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью; привлечение к общественным работам; исправительные 

работы; ограничение по воинской службе; ограничение свободы; содержание на 

гауптвахте; лишение свободы; смертная казнь. Кроме основных наказаний к осужденным 

могли применяться следующие дополнительные наказания: лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического ранга, 

квалификационного класса и государственных наград; конфискация имущества. 

В дальнейшем 30 апреля 1999 года было принято нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан «О соблюдении судами законности при 

назначении уголовного наказания». 

В связи с принятием нового Уголовного Кодекса Республики Казахстан, 

вступившего с действие с 01 января 2015г., 25 июня 2015 года было принято и новое 

нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от № 4 «О 

некоторых вопросах назначения уголовного наказания». 

Проведя сравнительный анализ ранее действующего УК РК 1997 г. и УК РК 2014г., 

следует отметить, что в вопросах совершенствования уголовного законодательства 

усматриваются два вектора: с одной стороны - ужесточение санкций за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, а с другой стороны – это гуманизация. В целом, 

сама структура кодекса осталась прежней. Более подробно вопросы, связанные с 

некоторыми особенностями назначения наказания по действующему уголовному 

законодательству, отдельными видами наказания будет рассмотрены ниже. 
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Түйін 

Мақала жаза тағайындау институтының даму тарихына арналған, оның ішінде 

Қазақстан Республикасының аумағында таралған әдет-ғұрыптар мен 

кодификацияланған тарихи дереккөздердегі жазалардың айырмашылықтары 

қарастырылған. 

 

Summary 

The article is devoted to the history of the development of the institution of sentencing, 

including the differences of punishment in customs and codified historical sources common in 

the territory of the Republic of Kazakhstan. 

 

 

БАЛАЛАРҒА ҚОРҒАНШЫЛЫҚ ПЕН ҚАМҚОРШЫЛЫҚ ЖАСАУ 

 

Руминов Р.Р., 

Құқық мамандығының 2 курс магистранты 

Қайнар академиясы 

 

Мақала балаларға қорғаншылық пен қамқоршылық жасау жайында. Мақалада 

негізінен ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалардың құқықтарының қазіргі 

дамушы елдер соның ішінде Ресей Федерациясындағы осындай өзектіліктің шешілу 

тұстарымен салыстырылады.  

Түйін сөздер: балалар, қорғаншылық, қамқоршылық, Ресей, ата-ана қамқорлығы.  

 

Қорғаншылық пен қамқоршылық белгілеудің тәртібі. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 қыркүйектегі  №1346 

Қаулысының ережесіне сүйенсек, қорғаншы және қамқоршы орган ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған, кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдердің мүлкін тізімге 

алып, оның сақталуына қамқорлық жасауға бағытталады. 

Қазақстан Республикасының Заңдарымен қорғаншылық пен 

қамқоршылықтың мынадай түрлері қарастырылған:  

1. Кәмелетке толмаған балаларға қорғаншынық пен қамқоршылық жасау;  

 2. Психикалық аурулардың салдарынан немесе ойлау қабілетінің төмендігінен 

сотпен әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдарға қорғаншы болу;  

3. Әрекетке қабілетті, бірақ күш қабілетінен айырылған адамдарға өздерінің айтуы 

бойынша қамқоршылық ету;  

4. Ішімдікпен әуестенудің немесе есірткіні шектен тыс қолданудың салдарынан 

әрекетке қабілетсіздігі сотпен шектелген адамдарға қамқорлық жасау;  

5. Мүліктерге қорғаншылық және қамқоршылық ету. 

Кәмелетке толмағандарға қорғаншылық пен қамқоршылық жасау: баланың 

ата-анасының ауыруы, қайтыс болуы, олардың ата-аналық құқықтарынан айырылуы 

салдарынан немесе басқа да себептермен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды тәрбиелеу үшін белгіленеді. Қорғаншалар мен қамқоршылық жасаушылар 

тәрбие мәселесімен қатар, балалардың жеке және мүліктік құқықтары мен мүдделерін 
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қорғауды да жүзеге асырады. Қорғаншылық жасау 14 жасқа дейінгі балаларға, ал 

қамқоршылық ету 14-тен 18-ге дейінгі жасөспірімдерге белгіленеді. 

Психикалық аурудың салдарынан немесе ақыл-есінің кемдігінен өз іс-әрекетіне 

жауап беретін, азаматтарға қорғаншы белгілеу оның әрекетке қабілетсіздігін анықтаған сот 

шешімі негізінде жүзеге асырылады. 

Ал, әрекетке қабілетті және өзінің іс-қимылына жауап бере алатын, бірақ күш-қуаты жоқ 

(мүгедектер, қарт адамдар) кәмелет жасындағыларға қамқоршылық белгілеу оған материалдық 

көмек пен қолдау көрсететін балаларының немесе басқа да туыстарының бар болуына 

қарамастан жүзеге асырыла береді. 

Мұндай адамдарға қамқоршылық жасау тек қана олардың арызы бойынша 

белгіленеді. Өздерінің құқықтары мен міндеттерін қорғауды қажетсініп отырған 

адамдарға тәрбие немесе емдеу мекемелеріне орналастырылған болса, оларға қорғаншылық 

пен қамқоршылық жасау белгіленбейді, мұндай жағдайда қорғаншы болудың міндетін сол 

мекемелердің әкімшілігі арнайы құжаттарсыз-ақ атқара береді. Бұл адамдардың мүліктік 

мүддесін қорғау үшін қажетті жағдайларда мүлікке қорғаншы белгіленеді. 

Спирттік ішімдіктерге немесе есірткі заттарға салынуы салдарынан әрекетке кабілеттілігі 

сотпен шектелген адамдарға камқоршылық белгілеудегі мақсат - оны құқығынан 

қамқоршысының келісімінсіз айыру, оның сыртынан келісім жасау, жалақысын, 

зейнетақысын, басқа да табыстарын алу және оған иелік ету болып табылады. 

Қорғаншылық пен қамқоршылықтың құқықтық тәртібі бір-біріне сәйкес келмейді. Заңды 

әрекеттерді өз бетінше жүргізе алмайтын адамдарға қорғаушы белгіленеді, сондықтан 

қорғаншы не қамқоршы қорғаншылыққа алынғандардың атынан әрекет ете отырып, олардың 

құқықтары мен міндеттерін жүзеге асырады, мүддесін қорғайды. Қамқоршылық жасаудағы 

мақсат қамқорлыққа алынғандардың өз құқықтары мен міндеттерін жүзеге асыруларына 

көмектсеу, оларды басқа бірлеулердің қиянатынан қорғау болып табылады. 

Қамқоршы органдарының актісі сот тәртібімен қайта қарастырылуына жол беріледі. 

Бұл орган құзіретіне ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтайды, 

осындай балалардың есебін алуды жүргізеді және ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалудың нақты мән-жайларын негізге ала отырып, балаларды орналастырудың 

нысандарын таңдайды, сондай-ақ оларды асырау, тәрбиелеу және білім беру 

жағдайларына бақылау жасауды жүзеге асырады. Қорғаншы және қамқоршы органдардан 

басқа, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру жөніндегі заңды 

және жеке тұлғалардың қызметіне жол берілмейді. 

Қамқоршылық немесе қорғаншылықты тағайындау кезінде өтініш білдірген 

азаматтың не сол органмен белгіленген тұлғаның, жас мөлшері 10 жасқа толған баланың 

(қыздың) келісімі қажет. Қамқоршылық пен қорғаншылық баланың (қыздың) тұрғылықты 

жерінде жүзеге асырылады. Бірақ, басқа да себептердің туындауынан қорғаншы не 

қамқоршының тұрғылықты жері бойынша жүргізілуіне жол беріледі.  

Қорғаншы мен қамқоршылыққа бірінші кезекте қамқорлыққа алынушылардың туған-

туыстары немесе оған жақын басқа да адамдар тартылады, бұл жерде олардың адамдық қадір-

қасиеттері, өздеріне тапсырылған міндеттемені орындаушылық қабілеттері ескеріледі. Сондай-ақ, 

«Неке және отбасы туралы» Заңның 108-бабының 2-ші тармағы қамқорлыққа алынатындардың 

жақын адамдарынан белгіленетін қорғаншы немесе қамқоршы адамдардың құқықтық 

артықшылығы болатынын тұжырымдайды. 

Ресей Федералды «Қамқоршы және қорғаншы» заңымен қамқоршылықты не 

қорғаншылықты патронаттық отбасының, асырап алушы отбасының, қамқоршы және 

қорғаншы органдарымен келісім-шарттпен жүзеге асыруына жол беріледі. Бұл орайда, 

қамқоршы және қорғаншы органы, мұндай шартты бір жақты әкімшілік акті ретінде 

қарастырады. Осындай актіні қамқоршы не қорғаншы алғаннан кейін барлық заңды 

жауапкершіліктері мен міндеттері пайда болады. 
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Заңды қолдануда қорғаншы және қамқоршы органдарының жүйесін толық жан-

жақты қамтитын, нормаларының қатаңдығын келесідей түрмен жүргізуі қажеттігін 

ұсынамын: 

- Кәмелетке толмаған, әрекетке қабілетсіз, кез-келген түрдегі мекемеде 

орналасқандардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етуді жүйелендіру; 

- Отбасы мүшелері қамқоршының, қорғаншының және басқа да тұлғалардың неке 

отбасы қатынастарының ұдайы бақылауда болуы; 

- Аталған тұлғалардың құқықтары мен мүдделерінің бұзылуына байланысты дер 

кезінде оларды жоюға әрекет ету; 

- Әрекетке қабілетсіз, кәмелетке толғандарды құқық бұзушылықтарының түріне 

байланысты жауапкершілікке тартудың оңтайлы, тәрбиелік маңыздағы түрін қолдану. 

Берілген ұсыныстар қорғаншы және қамқоршы органдарының атқарып жатқан 

жұмыстарын айқындауға ықпал етуі анық. 

Қамқоршылық жасаушы адамдар мәмілені өз бетінше жасай береді, бірақ бұл 

ретте қамқорлыққа алынушылардың келісімі қажет, онсыз келісім заңсыз деп 

табылады. 

Қорғаншылар мен қамқоршылардың құқықтары мен міндеттері 

«Неке және отбасы туралы» Заңның 111-бабының 1,2,3,4,5-тармағына сәйкес, 

қорғаншылық және қамқоршылық жасаушы адамдар өздерінің қамқорлығына алып 

отырғандарға келесідей міндеттер атқарады:  

- Қорғаншылар (қорғаншылар) заң жүзінде қамқоршылыққа алынғандардың 

өкілдері болып табылады және барлық қажетті мәмілелерді олардың атынан және 

олардың мүдделерін көздеп жасайды; 

- Қамқоршылар (қорғаншылар) өздерінің қамқорлығындағы адамдардың өз 

бетінше жасауға құқығы жоқ мәмілелерді жасауға келісім береді, 

қамқоршылығындағылардың (қорғаншылығындағылардың) өз құқықтарын жүзеге 

асыруына және міндеттерін атқаруына жәрдем көрсетеді, сондай-ақ оларды үшінші 

бір тұлғалардың тарапынан ықтимал қиянат жасауынан қорғайды;  

- Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, қорғаншылық (қамқоршылық) 

тегін атқарылады. Яғни, қорғаншы (қамқоршы) қорғаншылығына (қамқоршылығына) 

алынғандарды өз есебінен асырап бағуға міндеттенбейді. Асырап бағуды, 

қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алынушының алатын жалақысы, зейнетақысы, 

түрлі әлеуметтік төлемдер есебінен жүзеге асырады. Қорғаншылыққа 

(қамқоршылыққа) алынушыны асырап бағуға, оларды бағып күту мен емдеуді 

қамтамасыз етуге, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға қамқорлық жасауға 

міндетті. Ал, аталған міндеттер сот әрекет қабілеттілігі шектеулі деп таныған 

кәмелетке толған адамдардың қорғаншылығына (қамқоршылығына) жүктелмейді.  

- Спирттік ішімдіктерге немесе есірткі заттарға салынуы салдарынан әрекетке 

қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған адам жөніндегі негіздер 

жойылса, қорғаншы (қамқоршы) қорғаншылыққа (қамқорлыққа) алынушы әрекетке 

қабілетті деп тану туралы және одан қорғаншылықты (қамқоршылықты) алып  тастау 

туралы сотқа өтініш беруге міндетті. 

 - Қорғаншы адамдар қамқорлықтарындағы адамдар мен өздерінің жұбайлары 

немесе жақын туыстары арасында мәміле жасалуын жүзеге асыра алмайды, ал 

камқоршылық етушілер келісім жасалуына рұксат ете алмайды. Қорғаншы 

(қамқоршы) болып тағайындалмастан бұрын туындаған қамқоршылыққа 

алынушының қорғаншысына (қамқоршысына), оның жұбайына немесе туыстарына 

қарыздары қорғаншы және қамқоршы органның рұқсатымен төленеді. 

Қорғаншылардың және қамқоршылардың әрекетіне кез келген адам камқорлыққа 

алынушының мүдделеріне сай қорғаншы және қамқоршы органға не оның 

тұрғылықты жері бойынша шағым жасай алады («Неке және отбасы» туралы Заңның 

117-бабы). Қорғаншылық және қамқоршылық жасаушы адамдар ауруға шалдығуына орай 
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немесе баска да себептермен қызметтерін атқара алмайтын болса, өздерінің өтініштері 

бойынша бұл міңдеттен босатылады. 

Қорғаншылық (қамқоршылық) тағайындалған балалардың  құқықтары 

«Ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалардың» заңды құқықтары 

Қазақстан Республикасы «Неке және отбасы» Заңының 109-бабымен реттеледі. Бұл 

орайда қорғаншылыққа (қамқоршылыққа) алынған адамдардың: 

- Өздерінің адамдық қадір-қасиеттерінің құрметтелуіне; 

- Қорғаншы (қамқоршы) тарапынан қамқорлық көруге; 

- Заңдағы кейбір мән-жайларды қоспағанда бірге тұруға; 

- Өздеріне тиесілі алименттерін, зейнетақыларын, жәрдемақыларын және басқа да 

әлеуметтік төлемдерді алуға; 

- Тұрғын үйге меншік құқығын немесе тұрғын үйді пайдалану құқығын сақтауға; 

- Қорғаншы (қамқоршы) тарапынан қиянат етушіліктен қорғануға; 

- Қорғаншының (қамқоршының) отбасында тәрбиелену; 

- Оларды асырап-бағу, тәрбиелеу, білім беру және жан-жақты дамытуы үшін 

жағдайлардың қамтамасыз етілуі; 

- Тұрғын үй-жайы болмаған жағдайда тұрғын үй заңдарына сәйкес оны алуға 

құқығы бар.  

Осы орайда қазақстандық мамандардың «Ювенальдық юстиция» халықаралық 

жобасының іске асыруына жол ашылды. Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 

жылғы 19 тамыздағы №646 Жарлығымен мақұлданған Қазақстан Республикасында 

«Ювенальды» сотының (кәмелетке толмағандар үшін) дамуы 2009-2011 жылдарға 

арналған тұжырымдамасының 4.7-тармағына сәйкес, кәмелетке толмағандарға қатысты 

қылмыстық процесс кезінде олардың мүддесін қорғайтын арнайы әлеуметтік топ болуға 

тиіс. 

«2009-2011 жылдарға арналған «Ювенальдық» сот жүйесін дамытудың 

тұжырымдамасы» туралы Президент Жарлығы мен Үкіметінің қаулысы бар. 

Қорғаншылық пен қамқоршылықтың тоқтатылуының заңды     сипаты 

Отбасылық құқықтық қарым - қатынас құқығы- некелесу, туыстық, бала асырап алу 

және баланы отбасы тәрбиесіне қабылдаудың басқа да нысандарына орай пайда болатын, яғни 

отбасы қатынастарын өзіндік және соған байланысты мүліктік қатынастарды реттейтін құқық 

саласы болып табылады. 

Қамқоршы немесе қорғаншыға өзінің заңды жауаптылық түрінен босату үшін, 

қамқоршылық және қорғаншылық органына өтініш білдіруіне заң рұқсат береді. Егер, 

қамқоршы немесе қорғаншының өзінің денсаулығы бойынша және басқадай әлеуметтік 

себептерге байланысты жүзеге асыра алмаса, бұл азаматтық құқықтық қатынас түрі 

бастапқыда ерікті түрде атқарылуына негізделетіні бізге белгілі. Сондықтан, 

азаматтардың конституциялық құқықтарын күштеумен, зәбір көрсетумен ешкімнің қандай 

жағдай болса да еркінен тыс қорғаншылық пен қамқоршылықты атқаруына жол 

берілмейді. Егер, қамқоршы немесе қорғаншы жауаптылықтан бас тартатын болса, олар 

өздері тиісті органдарға жазбаша түрде өтініштерімен арызданады. Сондай-ақ, олар 

арыздарының мазмұнында бас тартуы себептерін көрсетпеулеріне де заң жол береді. 

Кейбір жағдайларда, қамқоршы және қорғаншы органдары жеке талап арыздың негізінсіз, 

қамқоршыны немесе қорғаншыны жауаптылықтарынан босатады. Бұл көбіне, 

қамқоршының немесе қорғаншының жас мөлшерінің қартаюына, денсаулығына 

байланысты жүзеге асырылады. Егер, баланың (қыздың) мүддесі үшін қажеттілік 

туындайтын болса, қамқоршы және қорғаншы органдары осындай әрекеттерге жол береді.  

Қамқоршыны немесе қорғаншыны өзінің еркінен тыс жауаптылығынан босатуы, 

оның кейінгі процессуалдық мәртебесіне кері әсер етеді. Яғни, болашақта, ол қамқоршы 

немесе қорғаншы бола алмауына, бала (қыз) асырап алмауына себеп болады. Қамқоршы 

немесе қорғаншы өздерінің кінәлі болуына байланысты құқықтарын асыра пайдаланғаны 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

39 

 

үшін не қажетті деңгейде жауаптылықты жүзеге асырмаса, олар бұл қатынастан 

шеттетіледі.  

Ресей Федерациясында қамқоршылық пен қорғаншылықтың тоқтатылуы 2008 жылы 

24-сәуірдегі №48-(ФЗ), Федералды заңының 29-бабымен реттеледі. Қамқоршылық 

баланың (қыздың) 14 жасқа толған кезінде заңды тоқтатылуы жүзеге асырылады. Осы 

кезде қамқоршылықтың формасы қорғаншылыққа ауысады. Ал, қорғаншылық баланың 

(қыздың) заңды некеге тұруы, кәмелетке толуымен тоқтатылады. 
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Резюме 

Статья об опеке и попечительстве над детьми. В статье в основном 

сравниваются права детей, лишенных родительской опеки, с решением, столь 

актуальным в современных развивающихся странах, в том числе в Российской 

Федерации. 

 

Summary 

Article about custody and guardianship of children. The article mainly compares the rights 

of children deprived of parental care with a solution that is so relevant in modern developing 

countries, including the Russian Federation. 
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СОТ ТӨРЕЛІГІН ТЕК ҚАНА СОТТЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУЫ ИНСТИТУТЫН 

ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сейтов А.Б.,  

2 магиcтранты, құқықтану 

 

Мақала сот төрелігін жүзеге асыру институтын жетілдіру мәселелеріне, сондай-

ақ Қазақстан Республикасындағы сот қызметінің рөліне арналған. 

Түйін сөздер: қылмыстық құқық, сот төрелігі, заң, сот қызметі, құқықтық 

мемлекет, судья. 

 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 75-бабына, Конституциялық заңының 

1-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. 

Ал, Конституция мен аталған Конституциялық заңда Қазақстандағы сот жүйесін 

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты және жергілікті соттар құрайды делінген. 

Сондай-ақ, елімізде мамандандырылған соттарды құру мәселесі қарқынын жылдамдатуда. 

Олардың қатарына әскери соттарды және мамандандырылған экономикалық, қаржылық 

соттарды жатқызуға болады. Сот әділдігін тек қана соттың іске асыруы принципінің 

саяси-құқықтық маңызы орасан зор.  

Сот билігін жүзеге асырудың негізгі нысаны сот әділдігі болғандықтан, мемлекеттік 

қызметтің бұл түрі соттың мәжілістерінде істерді заңмен бекітілген сот өндірісі 

нысандарында қарап шешуін көзделді. Осыған байланысты, Конституциялық заңның 

ережесіне сәйкес, ешқандай өзге органдар мен тұлғалардың судья өкілеттігін немесе сот 

билігі функцияларын иеленуге құқығы жоқ[1, 176 б.].  

Мұнымен қоймай, сот ісін қарау тәртібі мен қаралуға тиісті өтініштерді, арыздар мен 

шағымдарды басқа ешқандай органның, лауазымды немесе өзге де адамдардың қарауына 

немесе бақылауға алуына болмайды деп шек қояды.  

Осыған байланысты Конституциялық заңның талабы бойынша, республикада қандай 

да болмасын атаумен арнаулы және төтенше соттарды құруға рұқсат етілмейді.  

Тұлғаны қылмысқа байланысты кінәлі немесе кінәлі емес деп тану және осының 

негізінде оған қатысты айыптау немесе ақтау үкімін шығару; қаралған талап арызға 

қатысты шешім қабылдау соттың ғана құқығы[2,  13 б.].  

Тек сот қана сот істеріне байланысты жаза тағайындай алады және басқа 

мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолданады.  

Сот қаулыларын тек қана жоғарғы сатыдағы сот сатылары апелляциялық және 

қадағалау тәртіптерінде тексеріп, бұза алады немесе тиісті өзгерістер енгізу құқығын 

пайдаланады.  

Сот әділдігін тек қана тәуелсіз судья (сот) жүзеге асыра алады деп ара қатынасы 

қарастырылып отырған принциптерді тығыз байланыстыруымызға болады.  

Мұның өзі сот әділдігін (билігін) тек соттың жүзеге асыру принципі арқылы, сот 

билігін мемлекеттік механизмде заң шығарушы және атқарушы биліктермен қатар дербес, 

әсер ете алатын күші бар билік тармағы ретінде орнықтырады. 

Соттың құзыреті мемлекет пен қоғамда пайда болатын барлық қатынастарға 

қатысты. Бұл дегеніміз, құқық нормаларымен реттелетін барлық қоғамдық қатынастар, 

дау пайда болса, соттың қарауына өте алады.  

Өз қарауына жатпайтын іс бойынша азаматтық сот ісін жүргізуді жүзеге асырған, өз 

өкілеттігін асыра пайдаланған немесе ҚР ҚІЖК-де көзделген азаматтық сот ісін жүргізу 

принциптерін өзгеше түрде елеулі бұзған соттың шешімдері заңсыз болады және олардың 

күші жойылуға тиіс  

Заңдылықты іске асырудың мақсаты конституциялық құрылысты, азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын, меншік түріне тәуелсіз, мекемелер мен 

кәсіпорындардың, ұйымдардың құқықтары мен мүдделерін қорғау болып табылады[3].  
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Конституцияның 79-бабы мен Конституциялық заңның 24-бабына сәйкес, 

республика соттары тұрақты судьялардан тұрады. 1995 жылы алғаш рет, Қазақстан 

заңында кеңес құқығының дәстүрлі тұрғыда судьяларды белгілі мерзімге сайлау 

принципінен ауытқу процесі жүргізіліп, судьялардың ауыстырылмайтындығы, яғни 

олардың өкілеттіктерін ешқандай мерзіммен Шектемеу принципі енгізілген болатын.  

Мұнымен қатар, заң соттардың төрағалары мен алқа төрағаларына қызмет мерзімін 5 

жылға шектейді. Алайда, осы мерзім аяқталған соң, олар мүлде өкілеттігін тоқтатады 

деген сөз емес. Егер, олар бұрынғы қызметтеріне немесе басқа соттағы осындай қызметке 

тиісінше, қайтадан сайланбаған немесе тағайындалмаған болса, тиісті соттың судьясы 

өкілеттігін жүзеге асыруды жалғастырады.  

Судьялардың ауыстырылмайтындығы принципіне сәйкес, олар заңмен белгіленген 

тәртіпте өкілеттіктеріне ие болған соң, сол заң белгілеген негіздер мен тәртіптерсіз 

судьяны ешкім де қызметтен босата және ауыстыра алмайды. Өкілеттіктерін тоқтата тұру 

мәселесі заңның шеңберінде (негіздері мен тәртіптерін ескеріп) істелінуі керек.  

Мұнымен қатар, заңмен судьяны қызметінен босату және оның өкілеттігін тоқтату 

мәселелері қарастырылған, мына келесідегі негіздерге байланысты:  

1) орнынан түскенде немесе өз тілегі бойынша судья қызметінен босағанда;  

2) медициналық қорытындыға сәйкес кәсіптік міндеттерін одан әрі атқаруға кедергі 

болатын денсаулық жағдайы бойынша;  

3) судьяны іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-әрекетке қабілеті шектеулі деп тану не 

оған медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы сот шешімі заңды 

күшіне енгенде;  

4) осы судьяға айыптау үкімі заңды күшіне енгенде;  

5) Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылғанда;  

6) судья қайтыс болған немесе соттың оны қайтыс болды деп жариялау туралы 

шешімі заңды күшіне енген жағдайда;  

7) судья басқа лауазымға тағайындалған, сайланған және ол басқа жұмысқа ауысқан 

жаздайда;  

8) соттың таратылуын немесе өкілеттік мерзімінің өтуіне байланысты, егер судья 

басқа соттағы бос қызмет орнына орналасуға келісімен бермесе, тоқтатылады[4].  

Судьяны қызметінен босату және өкілеттігін тоқтатудың басқа да негіздері мен 

тәртібі Конституциялық заңның 34-бабында қарастырылған.  

Бұдан тыс, судья қызметінен, орнынан түсуі арқылы да кете алады.  

ҚР ҚІЖК-нің 13 бабына сәйкес, азаматтық сот ісін жүргізу барысында азаматтардың 

ешқайсысына артықшылық берілмейді және олардың ешқайсысы шыққан тегі, әлеуметтік, 

лауазымдық және мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге көзқарасы, 

сенімдері, тұрғылықты жері жөніндегі себептермен немесе өзге де кез келген мән-жайлар 

бойынша кемсітілмеуге тиіс.  

Келтірілген ережелер теңдік принципінің тағы бір жағын білдіреді: шексіз, барлық 

тұлғаларға тең құқықтар мен міндеттер стандарттарын қолдану қажет. Бұл дегеніміз әрбір 

азамат өзге азаматтармен бірге мемлекет немесе басқа тұлғалар жағынан қысым көрмей 

барлық конституциялық құқықтар мен бостандықтарды қолдануы мүмкін және құқылы [5, 

31 б.].  

Сонымен бірге барлық азаматтар заң алдында тең. Ол дегеніміз, заңды бұзбау, заңды 

өз мүддесіне қарай қолдану, және заңды бұзғаны үшін заңи жауапкершілік барлық 

азаматтарға қатысты. Бұл ережеден тұлғаның әлеуметтік деңгейі, сінірген еңбегі т.с.с. 

бойынша жеңілдік болуы мүмкін емес.  

Заңды тұлғалардың ешқайсысына артықшылық берілмейді және олардың 

ешқайсысы да орналасқан жеріне, ұйымдық-құқықтық нысанына, бағыныстылығына, 

меншік нысанына және басқа да мән-жайлары себепті кемсітілмеуге тиіс.  
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Жауапкершіліктен иммунитеті бар адамдарға қатысты азаматтық сот ісін жүргізу 

талаптары ҚР Конституциясында, ҚІЖК-де, заңдарда және Қазақстан Республикасы 

бекіткен халықаралық шарттарда белгіленеді.  

Заң алдындағы теңдік азаматтық іс жүргізу құқық қатынастыры субъектілеріне 

қатысты бірдей қолданылатын құқықтың біртұтастығын білдіреді[6].  

Сот алдындағы теңдік сот ісін жүргізуде сот алдында тараптар ретінде қатысатын 

азаматтардың, сот отырысында өздерінің мүдделерін қорғауға мүмкіндік беретін тең іс 

жүргізу құқықтарының болуын, және оларға әрекеттері үшін бірдей жауапкершілікке 

тартылу міндетінің болуын қамтамасыз етуі қажет. Сот көрсетілген заң ережелерін 

бұлжытпай орындауы керек.  

Сонымен, бұл принцип тек азаматтардың құқықтары мен міндеттерін ғана емес, 

соттың да міндеттерін белгілейді. Сот алдындағы теңдік құқықтың заңдылық принципін 

толықтырады.  

Бұл принцип ҚІЖК-сінде белгіленген, оның мазмұны болып мемлекеттік құпиялар 

болып табылатын мәліметтері бар шешімдерді хабарлауды қоса, сондай-ақ бала асырап 

алу құпиясын, жеке, отбасылық, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын 

құпияларды, азаматтар өмірінің ашық айтпайтын сырлары туралы мәліметтерді сақтауды 

қамтамасыз ету қажет екендігін не істі ашық қарауға кедергі келтіретін өзге де мән-

жайларды негізге алған іске қатысушы адамының өтінішін сот қанағаттандырған кезде, 

сондай-ақ осы Кодекстің 179-бабының алтыншы бөлігінде көзделген жағдайда заңға 

сәйкес істерді қарау жабық сот отырысында жүзеге асырылады.  

Сотта істі қарау жариялылығы принципі, егер азаматтар іске қатысушы тұлғалар 

немесе куәгер болып, соған байланысты сот отырысы залынан тыс жерде болмаса, өзге он 

алты жасқа жетпеген азаматтарға қатысты емес.  

Сот істі соттың жабық отырысында қарау туралы дәлелді ұйғарым шығарады.  

Жабық сот отырысында істі қарау азаматтық сот ісін жүргізудің барлық ережелері 

сақтала отырып және іске қатысатын қоғамдық өкілдерінің, ал керек жағдайда куәлардың, 

сарапшылардың, мамандардың және аудармашылардың қатысуымен өткізіледі. Бала 

асырап алу туралы шешімнен басқа шешімдер тек жариялы түрде шығарылады.  

Азаматтардың жеке хат алысуы және жеке телеграф байланысы ашық сот 

отырысында арасында осы хат алысу мен телеграф байланысы болған адамдардың 

келісімімен ғана жария етілуі мүмкін. Бұлай болмаған жағдайда бұл адамдардың жеке хат 

алысуы мен жеке телеграф байланысы жабық сот отырысында жария етіліп, зерттеледі. 

Аталған ережелер фото және кино құжаттарын, дыбыс және бейне жазбаларды, сондай-ақ 

техникалық құралдардың көмегімен алынған жеке сипаттағы мәліметтер бар хабарларды 

зерттеген кезде де қолданылады.  

Іске қатысушы адамдар мен ашық сот отырысына қатысушы азаматтардың сотта істі 

қарау барысын залда отырған орындарынан жазып алуға немесе дыбыс жазуды 

пайдаланып жазып алуға құқығы бар. Сотта істі қарау барысында киноға және суретке 

түсіру, бейнетаспаға жазу, тікелей радио және телехабар жүргізу соттың іске қатысушы 

адамдардың пікірін ескере отырып берген рұқсаты бойынша ғана мүмкін болады. Бұл іс-

әрекет сот отырысының қалыпты жүруіне бөгет жасамауға тиіс және оның уақытын сот 

шектеуі мүмкін.  

Жариялылық принципі сотқа тәрбиелік жұмысты атқаруға мүмкіндік береді. Бұл 

принцип азаматтық сот ісін жүргізудің ең маңызды мәселелерінің бірін – заңдылықты 

күшейту, құқықбұзушылықтың алдын алу, азаматтарды заңды орындау мен құрметтеу 

рухында тәрбиелеу шараларын жүзеге асыруға көмектеседі.  

Мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін басты және өзекті мәселелердің бірі - 

мемлекеттік тілдің тәуелсіздігінде. Яғни, мемлекеттік тілдің мәртебесіне лайық еркін және 

кең тарапты қолданылуында. Олай болса, сот өндірісіндегі тіл принципіне тоқталсақ, 

бұны осылайша және ұлттық тіл принципі деп те атайды. Одан мағынасы мен бастысы 

бұл принциптің мақсаты өзгермейді. Республиканың көп ұлтты факторы АІЖК-де де 
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ескерілген. Бұл заңның 14-бабына лайық, азаматтық сот өндірісінде мемлекеттік тіл және 

онымен қатар орыс немесе басқа тілдер де қолданылады.  

Іс бойынша сот өндірісінің тілін қылмыстық процесті жүргізуші орган аныктайды 

және бұл туралы қаулысын шығарады.  

Іс жүргізіліп жатқан тілді білмейтін немесе ол тілді жетік білмейтін, сол іске 

қатысушы адамдарға өзінің ана тілінде немесе өздері білетін тілде арыз айтуға, жауаптар 

мен түсініктер беруге, тілек қоюға, шағым беруге, іс материалдарымен танысуға және 

сотта сөйлеуге, сондай-ақ АІЖК-і бекіткен тәртіпке сәйкес тілмаштың қызметін ақысыз 

пайдалануға құқылы екендіктері түсіндіріліп, қамтамасыз етіледі.  

Баста айтылып кеткендей, тілдің тәуелсіздігі мемлекеттің тәуелсіздігі, мемлекеттік 

тілді қолданушы соттың (нақты судьяның) тәуелсіздігі бір-бірінен ажырамайтын ұғымдар 

болуға тиісті. Сондай-ақ, демократиялық, көпұлтты мемлекеттің саясаты, құрамындағы 

басқа ұлт тілдерінің де жетіліп дамуына мүмкіндік туғызуы, бұл принциптің мазмұнын 

көркейте түседі.  

Сот жүргізілетін тілді біледі деп, сол тілді құр түсінетіндерді емес, еркін сөйлей 

алатындарды айтады. Сот құрамындағылардың немесе сот процесіне қатысушылардың 

біреуінің аудармашының міндетін атқаруына болмайды. Аудармашы адам істің 

шешімдеріне мүдделі емес, сот құрамы мен сот процесіне қатысы жоқ азамат болуға тиіс.  

Қаралып отырған принциптің мазмұны мынадай қағидалардан тұрады: а) сот ісін 

көпшілік болып табылатын ұлттың тілінде жүргізу; ә) халық көпшілігінің тілін білмейтін 

іске қатысушыларды іс материалдарымен аудармашы арқылы толық таныстыру және сот 

ісін сол жерде жүргізу; б) мұндай адамдардың барлық сот істеріне аудармашының 

көмегімен қатысуы; в) олардың сотта ана тілінде сөйлеу мүмкіндігін беру.  

Осылайша, бұл принциптің орасан зор саяси және тәжірибелік маңызы бар. Тіл 

принципі сотталушының барлық қорғану амал-тәсілдерін пайдалану мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді. Мұнымен қоймай, процеске қатысушыларға және сот залында отырған 

жұртшылыққа зор тәрбиелік ықпал жасайды.  

Қылмыстық іс жүргізу құқығы теориясында бұл принциптің мазмұны, заңдылықты 

іске асыратын орган ретінде сотқа қойылатын келесі шарт болып табылады: азаматтық-

құқықтық және өзге азаматтық дауларды шын болған жайттарға толық сәйкес шешу, 

субъективтік құқықтар мен міндеттер жайлы дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін, 

осы жайттарға құқықтық баға беру(жіктеу жасау). Сотпен азаматтық құқықтар мен 

міндеттердің пайда болу негіздерін дұрыс түсіну заңдылықтың аса маңызды шарты, 

сонымен бірге сот ісін жүргізудегі дәләлдеу қызметінің мақсаты болып табылады. 

Қарастырылатын принципке сәйкес, сот шешімі, іске қатысты жайттардың толық, жан-

жақты, дұрыс заңи мәні фактілердің айнасы болуы керек, және талап бойынша іс 

жүргізуге қатысты тараптардың субъективтік құқықтары мен міндеттері жайлы дұрыс ой 

түйініне ие болуы қажет. Сонымен сот шешімі іс жайттарына сәйкес, заңды және негізді 

болуы керек. Бұл принципті бұзу шығарылған сот актісінің негізсіз болатындығынан, сот 

шешімінің күшін жоюға әкеп соғады [7, 20 б.].  

Баяндамамды қорыта келе Қазақстан - тәуелсіздікке жеткен алғашқы күндерінен 

бастап өзінің құқықтық жүйесін белсенді қалыптастырып келе жатқан ел екенін айтқым 

келеді. Сонымен қатар мемлекетіміз барлық озық әлемдік стандарттарға сай келетін 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауда қамтамасыз ететін ашық және 

бүкпесіз сот жүйесін қалыптастыруға бағытталған көптеген шараларды қабылдап келеді. 

Сондықтан да біздің осы жеткен үлкен жетістіктеріміз бүкіл әлемге аян болуы тиіс деп 

есептеймін.  

Қазақстан республикасындағы сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы 

институтын жетілдіру мәселесі қарастырғанда алқа заседательдері институтын жетілдіру 

мәселелерін қарстыру керек.  

Конституцияның 75-бабының 2-тармағына сәйкес, Сот билігі сотта іс жүргізудің 

азаматтық, қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де нысандары арқылы жүзеге 
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асырылады. Заңда көзделген жағдайларда қылмыстық сот ісін жүргізі алқа 

заседательдерінің қатысуымен жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Әділет Министрлігінің қолдауымен 

Парламентке алқалы заседательдері туралы заң жобасын ұсынды. 

Мұндай соттар көптеген еуропалық мемлекеттерде, соның ішінде Ресейде, АҚШ-та, 

Канадада қызмет етеді. 

Алқа заседательдері сотының концепциясы жасалған. Қай жолмен дамитыны 

қоғамға байланысты. Дүние жүзінде мұндай соттардың екі жүйесі бар: англосаксондық 

және континентальды. Англосаксондық жүйе бойынша, сот құрамына кәсіби судья және 

12 алқа заседательдері кіреді. Практик-заңгерлерлердің пікірі бойынша, бұл жүйе 

толығымен ақталмаған және шығынды, бұл жүйе бойынша әдеп-ғұрыптар мен тарихқа 

құрмет көрсетілген. Егерде осы жүйені Қазақстанға енгізетін болсақ, алдын ала есеп 

бойынша 26 миллиард тенге қажет. Бұл жағдайда ол қоғам талаптарына сай бола ма: 

егерде сот құрамына мамандар емес жай адамдар кірсе, әділетсіз шешімдердің көп болуы 

мүмкін. 

Сарапшылардың пікірі бойынша, Қазақстанға тиімдісі континентальды моделі. Бұл 

модель көптеген мемлекеттерде жетістікке жеткен: үкімді кәсіби судья мен 2-4 алқа 

заседательдері келісе шығарады. Алқа заседательдерінің кәсіпқойлықсыздығын сол істі 

қарап жатқан судьяның кәсіпқойлығы мен тәжірибесі орнын толтырады. Екінші жағынан 

қаржыландыру жағынан да тиімдірек болып табылады. 

Ұлыбританияда алқа заседательдер сотының құрылуы көп ғасырларға созылды. 

Бұрынғы кезде сот айыпталушының кінәлігі немесе кінәсіздігі туралы мәселені табиғи 

күштердің көмегімен шешетін.1215 жылы Ұлыбританияда Ұлы бостандық Хартиясы 

қабылданды. Осы құжат парламенттің пайдасына король билігін шектеді, осыдан кейін 

алқа заседательдер соты дами бастады. Осы кезден бастап азаматтар қылмыстық, 

азаматтық істер бойынша “көмекші” ретінде қатысты. Тәртіп бойынша бұл азаматтар іске 

судьялар ретінде емес куә ретінде қатысатын және олардың пікірлерін корольдік судьялар 

елемейтін. Бірақ, XV-ғасырда бұл азаматтар істі мәні бойынша шешетін. Бұл процесс 

кейіннен Ұлыбританияның колонияларына тарады: Үндістан, Австралия, Жаңа Зеландия, 

Солтүстік Америка, Оңтүстік Африка. 

XVIII-ғасырдың аяғында Францияда революциядан кейін корольдік билікті 

шектейтін сот ұйымы туралы декрет қабылданды. Нақты осы декретпен демократиялық 

әділеттіктің негізі қаланды. Осы декрет бойынша ассиздер, яғни алқа заседательдері сот 

жүйесінде маңызды рөл атқаратын. Осыдан кейін француздық алқа заседательдер соты 

ұзақ даму кезеңінен өтті. Англосаксондық және американдық жүйелерден 

айырмашылығы: 

 - судьялармен бірге айыпталушы мен куәлерден жауап алады; 

 - судьялармен ақылдаса үкім шығаратын. 

Бірақ бұған қарамастан, көптеген елдерде өзінің ұлттық ерекшеліктерін және 

құқықтық әдет-ғұрыптарын ескере отырып, ағылшын тәжірибесін қолданылады. Мысалы, 

1864 жылы Ресейде жалпы және әлемдік судьялардан тұратын сот жүйесі құрылған 

болатын. Сол кезде өте ауыр қылмыстар бойынша істер судья және алқа заседательдерінің 

қатысуымен қаралатын. Ресейдегі жүйе француздық модель бойынша құрылған болатын. 

Алқа заседательдер соты Ресейде 1917 жылы алынып тасталды. Бірақ, 1993 жылы 

Ресейдің 9 ауданында алқа заседательдер соты тәжірибе ретінде қолданыла бастады. Алқа 

заседательдер сотының қызметіне заңгерлер, судьялар, прокурорлар теріс баға берді. 

Мысалы, Нидерланды мен Германия алқа заседательдер институтын қолданудан бас 

тартты. Алқа заседательдер институты Австрияда, Бельгияда, Ұлыбританияда, 

Францияда, Италияда, Канадада, Данияда және АҚШ-та жақсы дамыған. 

Енді алқа заседательдері институтының кемшіліктері мен артықшылықтарын 

қарастырайық. 

Артықшылықтары: 
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биліктің тәуелсіз тармағы ретінде, халықтың сотқа деген сенімін арттырады; 

алқа заседательдері үкімді әділетті сезім негізінде шығарады. Осылайша қоғамға өте 

қауіпті емес құқыққа қайшы әрекет жасағандарға жаза мөлшерін азайтуға немесе тіпті 

жауаптылықтан босатуға болады. 

сот қателіктер мүмкіндігін төмендетеді. Мысалы, тергеудің сапасыз қызметін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Кемшіліктері: 

қарапайым халықтан кездейсоқ сайланатын алқа заседательдері сот жүйесінің 

маманы болып табылмайды және кейбір кезде жиналған дәлелдемелерді дұрыс талдай 

алмайды; 

үкім толығымен қорғау не айыптау жағының шешендігі мен айлакерлігіне 

байланысты болады; 

алқа заседательдері көбінесе ақтау шешімдерін шығарады, осылайша көптеген 

айыпталушылардың жағдайын жақсартады. Мысалы, жай соттарда ақтау шешімдері 0,5 

пайызды құрайды, ал алқа заседательдері сотының ақтау шешімдері 10 пайызға дейін 

жетеді. 

  Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты континентальды немесе аралас жүйені 

енгізуді ұсынды. Үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, Алматы қалалық адвокаттар 

коллегиясының мүшелері негіз ретінде классикалық моделін енгізуді ұсынды. Олардың 

пікірінше, ұсынылып отырған жүйеде шешуші сөзді кәсіпқой судья айтады, ал бұл жағдай 

алқа заседательдер қызметі идеясын теріске шығарады. Ал классикалық модельде шешуші 

сөзді алқа заседательдері білдіреді. Сонымен бірге, олардың пікіренше, судьяны алқа 

заседательдерімен бірге кеңесу бөлмесінде қалдыруға болмайды. Себебі ол қарапайым 

азаматтарға қарағанда тәжірибесі мол, өз саласының маманы және білдірілген пікірлер 

ішінде басымдыққа ие бола алады. 

Бұған қоса, алқа заседательдері қызметі жағдайында тараптардың жарыспалылығы 

ұлғаяды. Бұл тараптардың, соның ішінде мемлекеттік айыпталушының жұмысқа деген 

жауаптылығын артады. Сонымен қоса, практикада судьяны негізінен “қатаң үкім” 

шығарады деп санайды. Егер де ол “жеңіл үкім” шығарса, сотталушы жағында деп 

есептейді, яғни оның қатаңырақ үкімі – бұл онша әділетті емес. Алқа заседательдері 

сотында судья шешім қабылдауда бейтарап болуға мүмкіндігі көбірек. 

 Сонымен бірге, сотталушының ісі бойынша пікірі құқық қорғау органдары 

дайындаған материалдары негізінде процесске дейін қалыптасады. Бұл жердегі кемшілік - 

судья қорғау жағының материалдарымен тек сот процесі кезінде таныса алады. Ал 

классикалық модельде, судьяның процесске дейін іс материалдарымен танысуға 

мүмкіндік болмайды. Судья алқа заседательдерімен бірге айыптау мен қорғау 

жақтарының дәлелдері мен позицияларын қарастырады. 

Алқабилердің кандидатуралардытаңдау жүйесі соқыр сайлау негізінде жүзеге 

асырылады. Мысалы, 100 кандидатуралар тізімінен 12 алқа заседательдері таңдалады. Бұл 

таңдауда гендерлік, этникалық, конфессиональдық баланс міндетті түрде сақталуы керек. 

Мысалы, АҚШ-тағыдай ақ адамның ісін 12 афроамерикандар қарамауы қажет. Алқа 

заседательдерінің тізімін сот секретары анықтайды деген пікір айтылып жатыр. 

Негізінен мұндай жауапты істі қызметі жауаптырақ тұлғаға тапсыру қажет, бұл 

процедура толығымен болуы қажет. 

Алқа заседательдеріне процесс үшін судьяның жарты жалақысына теңелетін ақы 

төленуі көзделіп отыр. Сонымен бірге, алқа заседательдері қолданылатын жаза мерзімі 15-

20 жыл болатын, ауыр немесе өте ауыр қылмыстарды қарастырады [8].  

Сотталушы ерікті түрде ісі алқа заседательдер сотымен қаралуын шешеді. Мысалы, 

Ресейде мұндай тәжірибені қолдануда. Алқа заседательдері соты тәжірибесінде маңызды 

мәселе: олар тараптарға тікелей сұрақ қоя алмайды, тек қана судья арқылы. 

Алқа заседательдерінің қатысуымен нақты қандай істер қаралуы мүмкін, оның 

құрамы қандай болу керек деген мәселелер тәжірибе жүзінде шешімдерін тауып 
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Резюме 

Статья посвящена вопросам совершенствования института осуществления 

правосудия судом, а также роль судебной деятельности в Республике Казахстан. 

 

Summary 

The article is devoted to the issues of improving the institution of judicial administration by 

the court, as well as the role of judicial activity in the Republic of Kazakhstan. 

 

 

 

ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

 

Копбай Д., 

Магистрант, 2 курс 

 

Статья посвящена проблемам реализации целей уголовного наказания в Казахстане, 

а также мировой опыт в других  государствах. 

Ключевые слова: уголовное право, гуманизация законодательства, правовое 

государство, наказание, виды наказания. 

 

Исследование общих проблем института назначения наказания, позволяет 

проанализировать развитие данного института новых подходов к реализации целей 

уголовного наказания. 

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

уголовном законодательстве определены предельно ясно в статье 39 УК РК. 

Но вопросы реализации целей уголовного наказания в теории уголовного и 

уголовно-исполнительного права не отражены и законодательно не закреплены. 
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Эта проблема возникает в связи с увеличением количества осужденных в местах 

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

Также с момента обретения независимости В Казахстане амнистию объявляли девять раз 

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

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

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

закрыты в 2019 году [2]. 

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

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

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

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

тенденция данного времени являются гуманизации. Возможно это связано с Великой 

отечественной войной которая оставила след в истории человечества, а также 

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

в мире нашла такое отражение: 

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

в 95 странах, применяется на практике лишь в 58. 

Отказ от телесных наказаний — применяются лишь в 33 странах. 

Отказ от каторжных работ — во многих странах Европы и в США были исключены 

из законодательства. 

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

постсоветского пространства и Восточной Европы". 

Возникновение таких наказаний, которые можно будет использовать вместо 

лишения свободы: как дополнение к традиционно используемым видам таких наказаний 

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

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

Увелечились случаии, когда лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности: распространение таких норм получила возможность примирения с 

потерпевшим, также были расширены пределы необходимой обороны, появился институт 

уменьшенной вменяемости. 

Произошло ддекриминализация многих деяний, которые были в связи с развитием 

системы административной ответственности были переведены в разряд 

административных правонарушений. В числе таких декриминализованных деяний можно 

назвать появление в общественных местах в состоянии опьянения, многие 

правонарушения против моральных устоев общества, религии, нарушения брачного 

законодательства, добровольные гомосексуальные контакты, аборты, мелкие кражи, 

бродяжничество, супружескую измену и т. д. 

В современных условиях развития действующее законодательство таких стран как 

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

приоритетом основные права личности, повышенной защитой определенных групп 

потерпевших, применением института деятельного раскаяния и добровольного отказа для 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, либо смягчения 

ответственности, наличием института примирения с потерпевшим, широким применением 

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

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

личности и государства.  При этом присущей чертой судопроизводства и уголовного 

законодательства этих стран является реабилитационно-восстановительное правосудие, 

носящее эффективный компенсационный характер для потерпевшей стороны. 

Таким образом, несмотря на отличие правовых систем и судопроизводства 

законодатель не просто идет по пути одностороннего реформирования уголовного 

законодательства, гуманизации или усиления ответственности, а одновременного, 

поступательного совершенствования закона в соотнесении со сложившимися реалиями. 
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Только тогда государство может быть правовым, когда во всех его сферах действует 

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

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

изменениям нужно подходить взвешенно, комплексно, согласованно с другими 

правовыми институтами, чтобы не дискредитировать саму идею гуманизации уголовного 

законодательства. 

В проекте получают широкое применение институт возмещение материального 

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

востребованным способом восстановления нарушенных прав потерпевшего является 

компенсация материального ущерба и возмещение морального вреда. Неспособность 

правоохранительной и судебной систем эффективно восстанавливать нарушенные права, а 

также компенсировать причиненный ущерб порождают у людей неверие в органы 

государственной власти, социальную напряженность в обществе,  приводят к 

неправильной  реакции населения на совершенное преступление и самого преступника 

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

частности внедрения реабилитационно-восстановительного правосудия вводится 

возможность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены или 

сокращения срока назначенного судом наказания при полном возмещении причиненного 

вреда потерпевшей стороне.  

Также в гуманизации уголовного законодательства свое место получил институт 

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

страна в СНГ в данной момент получившая законодательное закрепление медиации в 

уголовном судопроизводстве с легкой и средней тяжести. Поэтому учитывая 

стремительно меняющееся законодательство РК, направленное на гуманизацию 

уголовного закона, на развитие и укрепление института примирительных процедур, 

юристам и медиаторам просто необходимо выстраивать мост для взаимного 

сотрудничества и осуществления своей профессиональной деятельности. 

Гуманизация уголовного законодательства является комбинированной частью в 

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

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

уголовное законодательство в свою очередь оказывает воздействие на всеобщий процесс 

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

уголовно-процессуальном законодательстве. 

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

обосновано должно стать широкой судебной практикой, закрепленной законодательно, 

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

совершенное преступление, а не его неэффективная жестокость. 

 Другой волнующей проблемой является увеличение количества лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы или отбывших другие виды наказания, такие 

как штраф (ст. 41 УК РК), лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью (ст. 50 УК РК), исправительные работы (ст. 42 

УК РК) и другие виды наказаний, предусмотренных УК РК, но не исправленных, с 

устоявшейся социально-опасной ориентацией. Они представляют собой серьезную угрозу 

для общества, так как цель наказания остается нереализованной. Эта проблема требует 

внесения коренных изменений в уголовно-правовую, политику, которая является частью 

общегосударственной политики. 

Цели наказания законодательством конкретизированы. Не менее важно правильно 

поставить задачи, решение которых привело бы к достижению целей наказания, так как 

без этого сам процесс применения наказания теряет смысл. Разработка и обоснование 

реализации целей уголовного наказания в настоящее время входит в число наиболее 

актуальных вопросов правовой науки.  
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Независимость – это один из показателей совершенства и могущества государства. 

Главной задачей государства является сохранение всех гарантируемых Конституцией прав 

и свобод граждан, гуманистических принципов человеческого общежития. 

На данном этапе, в нашем государстве остро встал вопрос о путях, методах и 

средствах исправления осужденных. Приоритетным должно быть не назначение 

наказания, а реализация целей уголовного наказания. 

Рост преступности, рецидив преступлений, занимаемое первое место по количеству 

осужденных в местах лишения свободы, создает угрозу, препятствие дальнейшему 

развитию общества, построению подлинно демократического правового государства, 

сохранению статуса суверенного государства на международной арене. 

Проблемы реализации целей уголовного наказания на современном этапе можно 

назвать одной из глобальных проблем человечества.                                                                                                                             

Наше государство не может оставаться непричастным к данной проблеме, так как 

она существует в каждом государстве, где применяется уголовное наказание. 

Как известно глобальные проблемы могут иметь несколько градаций: от глобальных, 

или охватывающих все человечество, весь земной шар, иначе говоря, планетарных 

проблем, до континентальных и далее – вплоть до региональных [3, 62]. 

В. Аниол самый плодотворный автор работ по вопросам глобалистики и бесспорный 

авторитет в этой области знания в своей монографии «Генезис и развитие процесса 

глобализации» отметил, что глобальные проблемы имеют характер социальных проблем, 

т.е. это такие вопросы, которые особенно остро затрагивают интересы людей, порождая 

противоречия и напряжение в развитии общества, вызывая тем самым всеобщее 

беспокойство и стремление к их смягчению или разрешению [4, 117]. 

В.В. Загладин и И.Т. Фролов полагают, что глобальные проблемы – это такие 

проблемы, которые в первую очередь затрагивают интересы всего человечества и 

одновременно (так или иначе) интересы каждого человека, каждой социальной группы [5, 

27]. Д.М. Гвишиани констатирует, что «глобальные проблемы – это те проблемы, которые 

касаются всех государств, всех мировых регионов, или же–всего                                                                                                  

человечества, конструктивное решение которых требует всех или громадного 

большинства народов мира, консолидации усилий всего человечества» [6]. 

Еще одной чертой глобальных проблем, то есть своеобразным критерием 

глобальности, можно считать их динамизм. Под динамизмом мы понимаем, во-первых, 

возможность увеличения числа проблем, которые причисляются к глобальным; во-вторых, 

вероятность снижения или увеличения остроты той или иной из этих проблем и, 

соответственно, перемещение ее на более высокое или более низкое место в системе 

глобальных проблем, как с точки зрения отдельных стран, так и всего мирового 

сообщества. Известно, что различные государства уделяют этим проблемам неодинаковое 

место в системе своих «национальных приоритетов». 

Одни страны выделяют на решение конкретных глобальных проблем значительные 

средства, стремясь ослабить проявление одной или нескольких из них непосредственно в 

пределах своей территории. Другие оставляют эти проблемы без должного внимания. В 

результате среди приоритетных задач                                                                                                         

отдельных стран глобальные проблемы располагаются в различной 

последовательности, хотя это и не снижает их актуальности для человечества. 

Говоря о динамизме глобальных проблем, который определяется различной 

степенью их разрешения в пределах всей планеты, крупных регионов и отдельных 

государств, следует отметить, что некоторые исследователи стремятся искусственно 

отделить, представить, как самостоятельные и независимые друг от друга системы 

глобальных проблем всего человечества и отдельных государств. 

В частности, директор Международного института прикладного системного анализа 

Р. Левьен считает, что проблемы, стоящие перед современным человечеством, 

одновременно характеризуются «глобальностью и универсальностью». При этом он 
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подчеркивает, что глобальность определяется масштабами проявления проблем – они 

должны превышать географические размеры отдельных государств, а универсальность в 

его трактовке предусматривает повсеместное проявление этих проблем, актуальность их 

почти для каждого государства в отдельности. 

Нетрудно видеть, что система глобальных проблем не остается неизменной во 

времени. 

Исходя из динамичного характера глобальных проблем современности, можно 

предположить, что совместные усилия государства не обязательно вскоре приведут к их 

повсеместному и полному разрешению [6, 24]. 

На наш взгляд, до недавнего времени уголовно-правовая политика развивалась в 

большинстве государств в сторону увеличения карательных мер, проблемы реализации 

целей уголовного наказания не воспринимались как глобальные. Общество и государство 

долгое время не осознавало того, что путь к гуманизации уголовно-правовой политики 

лежит через разрешение проблем реализации целей уголовного наказания. 

Отнесение проблемы реализации целей уголовного наказания в разряд глобальных, 

обусловлено тем, что эти социальные явления влияют на политику, экономику в целом, а 

также на нравственные устои общества. 

В мире нет идеальных рецептов для реализации целей уголовного наказания, но не 

обращать внимания на эту проблему, не изучать ее – нельзя. В разрешении данной 

проблемы нуждаются все государства и находятся в состоянии поиска. 
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Түйін 

Мақала Қазақстанда қылмыстық жаза мақсаттарын жүзеге асыру мәселелеріне, 

сондай-ақ басқа мемлекеттердегі әлемдік тәжірибеге арналған. 

 

Summary 

The article deals with problems of implementation of penal purpose in Kazakhstan, as well 

as international experience in other countries. 
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ҚОЛТАҢБАНЫ ТАНУДЫҢ БЕЗЬЕ АЛГОРИТМІ 

 

Төлеушова А.Т.,  

Рахман А.К., 

Қайнар колледжі 

 

Мақалада қолтаңбаны тану алгоритмдері және безье алгоритмі  

қарастырылады.Қазіргі уақытта қолжазба мәтінін жасау процесін үлгілеудің қазіргі 

заманғы тәсілдері қарастырылады. Қолтаңбаны зерттеу кезінде модельді пайдалану 

мысалы келтіріледі. Ұсынылған визуализация техникасын қазіргі заманғы үш өлшемді 

мониторларда толықтай қолдануға болады. 

Түйін сөздер: Алгоритм, коэффициент, верификация, аутентификация, 

идентификаця.  

 

Әрбір адам үшін қолтаңбаны жазу кезінде бірегей сипаттамаларды анықтауға 

болады. Биометрия саласындағы зерттеулер нақты адам үшін екі биометриялық объектіні 

салыстырудың оңтайлы тәсілін таңдайды. Мысалы, бір адам үшін өткір шыңдары мен 

ойпаттары бар қолды жылдам жазу, ал екіншісі үшін — қаламға үнемі күшті қысым мен 

сызықтың тегістігі тән. Қолдың әр түрлі сипаттамаларын анықтау және оларды салыстыру 

алгоритмдерінің жеткілікті саны бар. Әр түрлі алгоритмдер қолтаңбаның әр түрлі 

қасиеттерін көрсетеді, сондықтан жалпы жағдайда алгоритмдерді өзара салыстыруға 

болмайды.  

Бейнелерді тануға негізделген алгоритм. Бейнелерді тану теориясының танымал 

техникасы қолтаңбаны тану үшін де қолданылады. Мысалы, жасырын маркалық модель 

және уақытты динамикалық өзгерту алгоритмі (DTW алгоритм). Қолтаңба төмендегідей 

бөлімдерге бөлінеді. Бүкіл қолдың геометриялық центрінің координаттары есептеледі, 

содан кейін қол массаның центріне қатысты екі бөлімге бөлінеді. Әрі қарай бөлім әр 

учаскеде жалғасады. Бөлу аяқталғаннан кейін қолдың әр бөліміне инерция эллипсі 

белгіленеді. Бұл жағдайда инерция эллипсі - бұл қолтаңба аймағының геометриялық 

центрімен сәйкес келетін эллипс, ал эллипстің өзі физикалық дененің инерциясының 

эллипсіне ұқсас етіп, қол қою нүктесінің массасын бірлік ретінде алады [3]. Осылайша, 

қолтаңбаның пирамидалық бейнесі эллиптикалық примитивтермен жасалады. Кейін қол 

қоюды салыстыру жүргізіледі. Қашықтық матрицасын есептеуге негізделген 

алгоритмі. Алгоритм әрекетінің нәтижесі жылжуға, бұрылуға және масштабтың өзгеруіне 

қатысты инвариантты қашықтық матрицасы. Басқаша айтқанда, егер қол қою үлгісін алса, 

содан кейін қолын созса, бұрап, жылжытса, онда қашықтықтың матрицасы бастапқы қол 

қоюдағыдай болады. Матрица келесі әрекеттермен есептеледі:  

1. Орташа мәнге қатысты бастапқы деректер жинақталады:xi:=xi–xc 

2. Ең үлкен мәні бар элементке нормаланған координаттар есептеледі: 

 xi := xi / max(x) 

Одан әрі екі қолтаңбаның  қашықтығының матрицалары салыстырылады. 

Жергілікті экстремумдарды салыстыру алгоритмі. Қолтаңбаны тану адам сөзін 

тануға қатысты өте ұқсас міндет болып табылады. Сондықтан сөйлеуді тану саласындағы 

қазіргі әдістер кейбір толықтырулары бар қолжазба мәтінін тануға қолданылады[4]. 

Верификациялаудың негізгі әдістерінің бірі нейрондық желілерді қолдану арқылы 

жақындау және динамикалық қисықтардың нүктелерін уақытша шкаланың динамикалық 

трансформациясы әдісімен салыстыру болып табылады. DTW әдісі кейбір кемшіліктерге 

ие: есептеудің еңбек сыйымдылығы және тіпті жасанды қолтаңбаны эталондық түрге 

келтіру. Осы кемшіліктерді жою үшін экстремалды нүктелердің (extreme points warping, 

EPW) сәйкестігін іздеу негізінде қолтаңбаларды салыстыру әдісі ұсынылды. Тәуелділіктен 

x(t) және y(t) бөлінеді реттілігі максимумдар мен минимумдар. Сондықтан тиісті минимум 

мен максимум арасында жасалған нүктелер арасында сәйкестікті табу керек. Бір қол қою 
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нүктелерінің басқа қол қою нүктелеріне сәйкестігі жасалғаннан кейін бір-біріне тікелей 

сәйкес келетін түрлі қол қою нүктелері салыстырылады [5]. 

X(t), Y(t), P(t) функциялардың қатарға ыдырауына негізделген алгоритмі. Қатарға 

бөлу қол қою  деректерін бастапқы қалпына келтіру мүмкіндігімен жинақы сақтауға 

мүмкіндік береді және қолтаңбаның жазу динамикасын көрсетеді. X(t), Y(t), P(t) 

функциялары Фурье немесе вейвлет-ыдырау коэффициенттері бойынша бөлінуі мүмкін. 

Әрі қарай қолдарды салыстыру ыдырау коэффициенттерінің тиісті массивтерін 

салыстырумен жүргізіледі.  

Безье алгоритмі. Оқу құрылғысынан қолтаңба нүктелерінің координаттары 

есептеледі. Мысалы, жергілікті экстремумдарды бөлу принципі бойынша нүктелердің 

массивін учаскелерге бөлу немесе қол қою сызықтарының қиылысу нүктелерімен бөлу. 

Осыдан кейін әрбір учаскеде учаске нүктелерін теру негізінде Безье қисығы жүргізіледі. 

Осылайша, әрбір учаскеге Безье қисығын беретін коэффициенттер массиві 

салыстырылады [6]. Екі қолтаңбаны салыстыру тиісті қол қою учаскелерін салыстырумен 

және учаскелердегі аппроксимациялайтын көп қырлы Безье кезіндегі коэффициенттерді 

одан әрі салыстырумен жүзеге асырылады. 

Қолтаңбаны алдын ала өңдеу процесі. Қолтаңбаны алдын ала өңдеу кезеңдері 

қолтаңбаның кескін сапасына тікелей байланысты.Нақты жағдайда, кескінді алдын-ала 

өңдеусіз өңдеуге болады, бірақ көбінесе қолтаңбаның кескін сапасын жақсарту үшін 

әртүрлі операцияларды орындау қажет.  Сүзгілердің нақты және белгілі бір жұмыс тәртібі 

жоқ, пайдаланушы оны өзі таңдай алады, бірақ соңғы операция бинаризация болуы тиіс, 

өйткені қолтаңбаны одан әрі өңдеу үшін дәл бинаризацияланған кескін  қажет. Бастапқы 

сурет (1.5-сурет), а) төмен сапалы камерадан алынды және сондықтан алдын ала 

сүзгілермен өңдеуді қажет етеді. Бастау үшін сызықсыз түсті түзету қолданылады , б) 

мынадай формула бойынша: I = c⋅lg(I +1),  мұндағы I – пиксель жарықтығының мәні; c-

коэффициент сызықтық емес түзету (бұл мысалда коэффициент 2,2 тең). Түс түзетуін 

қолданғаннан кейін 3×3 маскасымен Гаусс сүзгісімен кескінді өңдейміз және Лаплас 

сүзгісі мен бинаризацияны қолданамыз. Көріп отырғанымыздай, бейнеде әлі де артық 

объектілер қалады. Бұл объектілерді қаңқаның ең төменгі өлшемін қойып, тікелей 

қаңқалау кезеңінде өзгертуге болады. Алгоритмді қолданғаннан кейін қолдың қаңқасы 

ғана қалады. 

 

 
 

1.5-сурет – Суретті алдын-ала өңдеу: а - түпнұсқа сурет; б - сызықты емес түсті 

түзету; в- екілік кескін; г- шуды алып тастағаннан кейінгі сурет. 
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Қашықтықты түрлендіру. Объектінің скелетті суретін алу үшін Distance Transform 

алгоритмі қолданылады. Бұл алгоритм объектінің ішкі нүктелері мен объектінің 

контурында жатқан нүктелер арасындағы қашықтықты есептеуге негізделген. 

Қашықтықты үш метрдің бірі бойынша есептеуге болады, мысалы, эвклидтік метрика 

бойынша қашықтық мынадай формула бойынша есептеледі. D = (x2 − x1 ) + ( y2 − y1 ) , 

мұнда x1 және y1-бірінші нүкте координаттары; x2 және y2 екінші нүкте координаттары.  

Таңдалған метрика негізінде  нүктелер есептеледі. Бұл метриканың ең үлкен мәні бар 

нүктелер. Метрика деректерін есептеп шығарғаннан кейін осы нүктелердің қалуы үшін 

қажет морфологиялық тарылу операцияларының санын есептеу қажет.  

Қолтаңбаның графикалық сипаттамасы. Қаңқалы суретті алғаннан кейін 

қолтаңбаның графикалық сипаттамаларын есептеуге кірісуге болады. Бұл тәсілде 

қашықтық матрицасын негізгі графикалық сипаттама ретінде пайдалану ұсынылады. 

Тәжірибеде танылатын бейне және үлгі-эталон, әдетте, бір-бірінен масштабпен, 

бұрылыспен және жылжумен ерекшеленеді. Егер эталондық бейненің барлық мүмкін 

болатын геометриялық түрлендірулерін (бұрылыс, жылжу және масштабтың өзгеруі) 

дәйекті түрде орындаса және бұл ретте түрлендірудің нәтижесін танылатын түрде 

салыстырса, онда соңында ұқсастық шараларының ең жоғары мәні болатын 

түрлендірулердің параметрлерін тіркеуге болады. Белгілі болғандай, жазықтықтағы екі 

нүкте арасындағы қашықтық синхронды жылжу және бұрылу кезінде өзгермейді . Бұл 

сипат екілік кескіндерде контурлық бейнелердің инварианттарын құру кезінде 

пайдалануға болады. Инварианттар класы контурлық бейненің нормаланған 

координаттары арасындағы қашықтық ретінде есептеледі. 

 Қашықтықтың матрицасының мәнін көрсету көрнекілігі үшін 0...255 диапазонында 

нормаланған және матрицаның элементтеріне пиксельдердің жарықтылық мәндері 

берілген суреттер шығарылды (1.6-сурет). 

 

 
1.6-сурет – Бір адамның қол қою үлгілері және олардың қашықтық матрицалары 

 

Алынған қашықтық матрицаларын өзара салыстыра отырып, олардың барлығы 

дерлік бірдей екенін атап өтуге болады. Олардың арасындағы өзара корреляция 1-ге тең. 

Бұл ретте әрбір контурды айналып өту пункті әртүрлі болса да, өзара корреляцияның мәні 

өзгермейді, ал оның шыңы контурларды айналып өту басталатын пункттердің реттік 

нөмірлеріндегі айырмашылыққа сәйкес келетін жолдар мен бағандар санына 
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жылжытылады. Қолжазба мәтіндерін тану – бұл компьютерде адамның қолымен жазылған 

мәтіндерді алу және түсіндіру қабілеті. Тану қағазда жазылған символдардан жасалған 

"оффлайндық" әдістермен немесе қалам ұшының қозғалысын оқу кезінде "онлайн" 

әдістермен жүргізілуі мүмкін, мысалы, арнайы компьютерлік экрандардың беті бойынша. 

Танудың оффлайндық тәсілі көптеген қолжазба құжаттарын өңдеу қажеттілігі бар қызмет 

саласында табысты қолданылады. Оффлайн режимінде қол қоюды растау және тануды 

қолдану. Қолтаңбаны тексеру және тану – зерттеудің жаңа саласы. Соңғы бірнеше жыл 

ішінде біз адамның әртүрлі жеке сипаттарына негізделген әртүрлі ауқымды 

ерекшеліктерін көрдік. Аутентификация үшін қолданылатын ең көп тараған 

сипаттамаларға дауыс, еріннің қозғалысы, қол геометриясы, бет, иіс, жүру, торлы және 

саусақ іздері кіреді. Барлық осы психологиялық және мінез-құлық сипаттамалары 

биометрия деп аталады.Қолтаңбаны верификациялау және тану басқа биометриялық 

әдістердің алдында көптеген артықшылықтарға ие. Әрі қарай әр түрлі белгілерді шығару 

арқылы автономды қолтаңбаны верификациялау әдісі қарастырылады. Бұл әдіс 

сигналдарды компьютерге сканерлеуден басталады, содан кейін қалыпқа келтіру әдістерін 

пайдалана отырып,  кейін белгілерді шығарып, нейрондық желіні оқытумен тану және 

верификациялау әдістерін енгізумен аяқталады.  Сонымен қатар, қолтаңбаны тануды 

аутентификациялау әдісі ретінде пайдалану қазіргі заманғы портативті компьютерлер мен 

дербес сандық көмекшілердің көпшілігі қолжазба енгізулерін пайдаланады. Қолдарды 

тексеру жүйесі және қолданылатын әдістер үшін оны екі түрге бөлуге болады: онлайн 

және оффлайн. 

 Онлайн жүйеде аталған қолтаңбаларды электрондық планшеттен алуға болады.  

Қолтаңбаны тексеру қолтаңба үлгісіндегі өзгерістердің болмайтынын біле отырып, үлгіні 

танудың әдеттегі міндетіне айналады; қолтаңбаны аутентификациялау міндеті шынайы 

өзгеру диапазонының шегін анықтауға мүмкіндік береді. 

 Оффлайн қолтаңбаны тексеру әдістерінде қағазға жазылған қолдардың суреттері 

сканер немесе камера көмегімен алынады. Ғаламдық қолтаңбаларды тексеру саласы соңғы 

бірнеше онжылдықта үлкен назар аударды. Бұл жүйеде біз көптеген жылдар бойы 

ұсынылған верификация жүйелерінің топтамасын ұсынамыз. Тегіс белгіні алу үшін екі 

тәсіл ұсынылған. Қиылысу әдісі штрихтың әрбір сегментін екінші ретті текше сплайнын 

тегістеу операциясын орындау арқылы алынған тегістелген нұсқамен салыстыруды 

қамтиды. Екінші әдіс оның тегістігін бағалау үшін әрбір штрих сегментінің өлшемін 

пайдаланады. Алынған тегістік белгісі содан кейін форманың түрлі жаһандық 

белгілерімен біріктіріледі. Оларға сигналдар жақтарының арақатынасы, тік проекцияның 

базалық желісінің ығысуы, оң көлбеу шекаралық пиксельдердің пайызы, сондай-ақ тік 

көлбеу шекаралық пиксельдердің пайызы жатады. Тексеру Махаланобис қашықтығына 

негізделген SDK көмегімен жүзеге асырылады. Белгілер қолтаңбаның суретін 

геометриялық орталықта орналасқан көлденең және тік осьтер бойымен ішкі суреттерге 

рекурсивті түрде бөлу арқылы алынады. Ақырғы ішкі суреттердің геометриялық 

орталықтары кейіннен кеңістіктік объектілердің векторын құрайды. Coetzer (2005) DTW-

ді білікті және қарапайым қолданысты анықтауға бағытталған верификация жүйесін құру 

үшін қолданылады. Эксперимент 22 автордан жинақталған, ол 30 түпнұсқа қолтаңбадан, 6 

қарапайым жалған және 6 жасанды жалған жазушыға тиесілі. Қолтаңбаның деректер 

базасы. Деректер базасында 150 жеке тұлға, оның ішінде 75 түпнұсқа және жалған 

қолтаңбалар болады. Жеке қолдар жеке адамдардан 25 шынайы адамның үш 

дифференциалды қолымен бір күнде жиналған. Қолдан жасалғандар шынайы 

қолтаңбалардың статикалық бейнелерінен жасалған. Қолдан жасаудың үш түрі бар: 

қарапайым, кездейсоқ және біліктілік болып табылады.  Қарапайым: қол қою қол 

қоюшының аты-жөнін біле отырып, қол қоюға негізделген; кездейсоқ: түпнұсқа қолды 

білмей қол қою; біліктілігі: адам түпнұсқа қолтаңбаның қалай қойылғанын нақты біледі.  

Қолтаңбаны өңдеу. Жоғарыда айтылғандай, желідегі қолтаңбалар жіктеуге қосымша 

қосылатын динамикалық мүмкіндіктерді (уақытқа байланысты) сипаттайды. Сигналдарды 
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автономды тексеру және тану салыстырмалы түрде күрделі міндет болып табылады, 

өйткені ол классификаторға тану нәтижелерін жақсартуға көмектесетін уақытша аймақ 

туралы ақпаратты бермейді. Эксцентриситет объектідегі орталық нүкте ретінде 

анықталады. Қол қойылған жағдайда эксцентриситет қол қоюдың орталық нүктесі болып 

табылады. Бұл ерекшеліктің маңыздылығы бейненің орталық нүктесін білу керек, бұл 

қолдың ықтимал имитациясын көрсететін болады, бірақ бұл өзі жеткілікті дәлел емес. 

Орталық нүкте бейненің басты және екінші дәрежелі осьтерінің арақатынасын қолдану 

арқылы алынады.  
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Резюме 

В статье рассматриваются алгоритмы распознавания подписи и алгоритм безье. В 

настоящее время рассматриваются современные подходы к моделированию процесса 

создания рукописного текста. При исследовании подписи приводится пример 

использования модели. Предлагаемую технику визуализации можно полностью 

использовать на современных трехмерных мониторах. 

 

Summary 

The article discusses signature recognition algorithms and the Bezier algorithm. 

Currently, modern approaches to modeling the process of creating a handwritten text are 

considered. When examining the signature, an example of using the model is provided. The 

proposed visualization technique can be fully used on modern three-dimensional monitors. 

 

 

 

CУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
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Аннотация: Статья посвящена специфике судебной защиты трудового права, а 

также судебной деятельности и гарантии законности реализации судебной защиты, 

связанные с реализацией права на труд. 

Ключевые слова: трудовое право, труд, суд, судебная защита, государство, право 

на труд, конституционные права. 

 

Трудовые права работников призваны защищать и все государтсвенные органы, в 

компетенцию которых входит такая деятельность, а в частности рассматривающие 

трудовые споры суды. Каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода 
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деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда 

либо в условиях чрезвычайного или военного положения [1]. 

Судебная защита выступает основной гарантией защищенности трудовых прав и их 

ненарушаемости. Именно судебная защита в первую очередь направлена на защиту от 

любых нарушений, как со стороны государственных органов, так и частных лиц. Суд — 

это та инстанция, которая способна вводить деятельность государства, его органов и 

должностных лиц в правовое русло. 

Судебная защита представляет собой вид государственной и правовой защиты, 

поскольку осуществляется только судом как органом государственной власти, и при ее 

реализации суды руководствуются законом как основной формой права. 

Конституция Республики Казахстан предусматривает целый комплекс правовых 

норм, определяющих сущность судебной защиты как юрисдикционного института 

правового государства. Она определяет направления судебной защиты, виды 

соответствующей судебной деятельности и гарантии законности реализации судебной 

защиты. Право на судебную защиту должно служить предупреждению необоснованных 

нарушений. Обжалованию в судебном порядке подлежат — в силу статьи 76 Конституции 

Республики Казахстан и действующего законодательства — любые юридически значимые 

решения и действия (или бездействие), связанные с реализацией права на труд.  

Необходимо отметить и то, что судебная защита имеет свои специфические 

особенности. Во-первых, осуществление правосудия отличается особым объектом 

государственного воздействия, куда входит единая система общественных отношений, 

обладающих повышенной ценностью для государства и общества. Во-вторых, судебная 

защита осуществляется только судом в особой процессуальной форме, которая является 

наиболее сложной, разветвленной и детально урегулированной из всех юрисдикционных 

процедур. В-третьих, практическая неограниченность «силового» воздействия судебных 

органов на правонарушителей свидетельствует о важности и особом характере судебной 

защиты. Именно судебный механизм дает возможность государству защитить важнейшие 

социальные ценности (жизнь, честь, достоинство, здоровье и др.). В-четвертых, право на 

судебную защиту, установленное в ст. 76 Конституции Республики Казахстан, 

универсально. Это означает, что оно гарантируется каждому (как гражданам, так и другим 

лицам), и обжалуются в суд любые действия и решения органов государственной власти и 

местного самоуправления без каких-либо ограничений. Конституционный Суд 

Республики Казахстан неоднократно подчеркивал в своих решениях, что право на 

судебную защиту относится к таким правам, которые не могут быть ограничены ни при 

каких обстоятельствах. 

Сегодня судебная защита трудовых прав осуществляется как мировыми судьями, так 

и районными. Судебная статистика показывает, что удельный вес трудовых дел от всех 

гражданских дел в период с 1999 по 2003 годы снизился с 19% до 12%. По-прежнему суды 

отстаивают, в первую очередь, права работника, удовлетворяя 94 — 96% исков по 

трудовым спорам. На первый взгляд может показаться, что нарушений трудовых прав 

стало меньше. Однако это впечатление обманчиво. Трудовые права нарушаются, однако 

большинство граждан просто не обращается в суд в силу различных причин, как скрытых, 

так и видимых (недоверие суду, нежелание тратить время на судебную тяжбу и др.). 

Например, боязнь преследования со стороны работодателя зачастую вынуждает 

работников обращаться в суд в ситуациях «крайней необходимости». 

Одной из проблем, связанных с защитой трудовых прав, является недостаточное 

использование судебными органами международно-правовых норм. Несмотря на 

значительный объем отечественного законодательства и зачастую объективную 

невозможность судей применить конкретные международные акты, высшая судебная 

инстанция страны указывает на необходимость использования международно-правовых 

норм при осуществлении правосудия. Применительно к трудовым отношениям 

следование данной рекомендации бывает иногда затруднительно вследствие отсутствия у 
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судей текстов ратифицированных конвенций Международной организации труда. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что суды общей юрисдикции редко 

используют в качестве непосредственных регуляторов международные стандарты 

трудовых прав человека при рассмотрении конкретных дел. Кроме того, такая практика 

объясняется и тем, что в Республики Казахстан еще не накоплен достаточный опыт 

применения этих норм. Вполне понятно, что это может привести к недостаточно 

эффективной правовой защите. 

Отдельные проблемы, связанные с судебной защитой трудовых прав граждан, 

связаны с действующим трудовым законодательством. Поэтому, когда суд упрекают в 

неэффективной деятельности, этот упрек следует относить и к законодателю, который, по 

существу, сужает конституционно-правовое поле судебной защиты зачастую 

декларированностью и необеспеченностью конкретными гарантиями принимаемых норм. 

Эффективная судебная защита может быть осуществлена только при том условии, что 

конституционные формулировки о верховенстве прав и свобод граждан, их приоритетной 

ценности перед всеми иными будут реализовываться в ходе любой государственно-

правовой деятельности. 

Конституционным правом каждого в Республики Казахстан является возможность 

свободно трудиться в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

получать достойное вознаграждение за свой труд без какой-либо дискриминации. 

Статистика судебных дел по трудовым спорам за период действия Трудового 

кодекса Республики Казахстан (далее - ТК РК) свидетельствует о достаточно высоком 

конфликтном потенциале трудовых отношений: количество трудовых споров находится 

приблизительно на одном уровне - в диапазоне от 8000 до 8500 заявлений ежегодно, с 

незначительным снижением в 2017 и 2018 гг. (0,6% и 4,7%) [2].  

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в суд или иные инстанции в порядке, установленном законами Республики 

Казахстан. 

Наиболее типичные нарушения законодательства о трудовом договоре: 

неоформление работодателями трудовых договоров в письменной форме ; нерегистрация 

трудового договора работодателем-физическим лицом в соответствующем органе 

местного самоуправления; невыдача работнику одного экземпляра трудового договора; 

неознакомление работников с приказами о приеме на работу; выдача трудовой книжки 

работнику при прекращении с ним трудовых отношений с нарушением установленных 

сроков; невыдача или нарушение сроков выдачи работнику по его письменному 

заявлению копий документов, связанных с работой; неознакомление работника при 

приеме на работу с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами организации, имеющими отношение к трудовой функции 

работникаприем на работу лиц моложе 18 лет без прохождения ими обязательного 

медицинского осмотра; установление испытания при приеме на работу лицам, которым 

испытание не может быть установлено; неуведомление в 2-х месячный срок работника об 

изменении существенных условий трудового договора; нарушение порядка ведения и 

хранения трудовой книжки. 

При прекращении трудового договора основные виды нарушений: 

расторжение трудового договора по собственному желанию без заявления работника 

об увольнении его по собственному желанию; расторжение трудового договора ранее 

срока предупреждения об увольнении при отсутствии просьбы об этом работника, а также 

нарушение процедуры увольнения работника по инициативе работодателя. 

При проверке, затрагивающей вопросы соблюдения требований трудовых 

договоров, на основании ТК РК в первую очередь выясняет, законно ли заключены 

трудовые договоры, а также законность изменения и прекращения трудовых договоров. 

Выявляются нарушения законов по указанным вопросам путем ознакомления в 

отделе кадров предприятия с заявлениями работников, приказами и распоряжениями 
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администрации, изучения записей в трудовых книжках, личных карточках и личных делах 

работников, больничных листков и медицинских заключений, протоколов заседаний 

соответствующего выборного профсоюзного органа, собраний трудового коллектива, 

материалов о нарушениях трудовой дисциплины. 

В связи усугубившейся ситуацией нарушения трудовых прав во время пандемии 

возникали споры о невыплате зарплаты и признании незаконным увольнения в период 

пандемии. 

Положения усугубляется отсталостью от требований и положений трудового 

законодательства Республики Казахстан действующих нормативных правовых актов по 

охране труда, несоответствие многих из них сложившимся экономическим и трудовым 

отношениям. 
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Түйін 
Мақала еңбек құқығын сот арқылы қорғаудың ерекшелігіне, сондай-ақ сот 

қызметіне және еңбек құқығын іске асырумен байланысты сот арқылы қорғауды жүзеге 

асыру заңдылығының кепілдігіне арналған. 

 

Summary 

The article is devoted to the specifics of judicial protection of labor law, as well as judicial 

activities and guarantees of the legality of the implementation of judicial protection related to 

the implementation of the right to work. 

 

 

 

ДӘРІХАНАЛАРДА ДӘРІ-ДӘРМЕК ІЗДЕУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТТЫҚ-

АНЫҚТАМАЛЫҚ ЖҮЙЕ ҮШІН ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫН ӘЗІРЛЕУ 

 

 

Рахман А.К.,  

Төлеушова А.Т., 

Қайнар колледжі 

Бұл мақалада қолданыстағы танымал Ақпараттық жүйелерді талдау негізінде 

дәріханаларда дәрі-дәрмектерді іздеу үшін әзірленген ақпараттық - анықтамалық 

жүйеге қойылатын талаптар тізімі, сонымен қатар зерттеуді дамыту үшін 

мәліметтер базасын таңдау және жалпы сипаттау көрсетілген. 

Түйін сөздер: ақпараттық-анықтамалық жүйе (АЖ), дәрілік зат (ДЗ), іздеу, 

деректер қоры, MySQL. 

  

"Берілген критерийлер бойынша дәрі-дәрмектерді іздеу жүйелеріне шолу" 

мақаласында тұтынушылардың сапалық сипаттамаларына, қажеттіліктері мен қаржылық 

мүмкіндіктеріне сәйкес келетін дәрі-дәрмектерді таңдаудың өзекті мәселесі 

қарастырылып, талданады, қажетті дәрі-дәрмектерді іздеу саласында жұмыс істейтін ең 

танымал ақпараттық-анықтамалық және іздеу жүйелеріне шолу жасалады, сонымен қатар 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000367320
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әзірленген АЖ-ға қойылатын талаптар анықталады және оның негізгі функцияларын 

орындауы керек: 

- ақпарат өзекті және толық көлемде ұсынылуы тиіс. [1, 23 бет] негізінде дәрі-

дәрмектерді қолдану жүйесі мен нұсқаулықтарының сипаттамалары, олардың 

синонимдері мен аналогтары, дәрі-дәрмектердің бейнесі, дәрі-дәрмектердің құрамы мен 

формасы туралы ақпарат, фармакологиялық әсер, қолдану көрсеткіштері және жанама 

әсерлері, қолдану әдістері, дозалары мен қарсы көрсетілімдері, дәрі-дәрмектердің өзара 

әрекеттесуі, балалар, жаңа туған нәрестелер мен жүкті әйелдерді емдеу туралы 

ескертулер, сақтау шарттары, фармацевтикалық компаниялар мен өндірушілер туралы 

ақпарат, сондай-ақ дәріханалар туралы ақпарат (мекен-жайы, байланыстары, карта 

белгісінің жұмыс режимі және мүмкін маршрут); 

- қолданба интерфейсі пайдаланушыға ыңғайлы және түсінікті болуы керек; 

- автоматты толтыру, латын таңбаларын оқу және кириллицаға автоматты түрде 

түрлендіру функциясы, қажетті іздеу критерийлерін көрсету мүмкіндігі бар сүзгінің және 

қажетті ДЗ-ны (бағасы, қашықтығы, іздеу масштабы) неғұрлым тиімді және жылдам 

табуға мүмкіндік беретін нәтижелерді сұрыптау функциясы болу керек; 

- әртүрлі техникалық құралдардың (дербес компьютерлер, смартфондар, сондай-ақ 

қажетті ақпаратты уақтылы алу қажеттілігі өсетін жерлерде арнайы анықтамалық 

терминалдар, мысалы, дәріханалар мен ауруханалар) көмегімен дәрілерді іздеуді жүзеге 

асыру мүмкіндігі; 

- ақпараттық-анықтамалық жүйе сұраныстарды орындаудың және іздеу нәтижелерін 

берудің жоғары жылдамдығына ие болуы тиіс. 

Дәрі-дәрмектерді іздеу жылдамдығы мен сапасын арттыру үшін дамыған жүйеде 

қосымша функцияларды енгізу қажеттілігі анықталды: 

- "дәріхананың жұмыс режимі" іздеудің жаңа критерийін енгізу, пайдаланушы 

дәріхананың жұмыс уақытының ауқымын көрсететін сүзгіні қосу; 

- дәрілік затты Сертификаттау туралы белгілер; 

- дәрі-дәрмекті босату нысаны туралы ақпараттың болуы (рецепт бойынша, 

рецептсіз) [2, 143 бет]. 

Ақпараттық-анықтамалық жүйенің негізгі функциялары АЖ дерекқорындағы 

ақпаратты жинауды, сақтауды және іріктеуді ұйымдастыру болып табылады. Бұл 

функцияларды қолдау үшін мәліметтер базасын басқару жүйесі (ДҚБЖ) деп аталатын 

механизм қажет. 

Деректер базасы (ДБ) — ұйымның ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

арналған логикалық байланысты деректердің (және олардың сипаттамасының) ортақ 

пайдаланылатын жиынтығы [3, 49 бет]. 

ДҚБЖ (дерекқорды басқару жүйесі) — пайдаланушылар дерекқорды анықтай, құра 

және қолдай алатын, сондай-ақ оған бақыланатын қол жеткізе алатын бағдарламалық 

жасақтама. 

Реляциялық мәліметтер базасы 
Ақпараттың негізгі ағындарын басқару реляциялық дерекқорды басқару жүйелері 

деп аталады. Бұл қазіргі заманғы кәсіпорынға тауарлар мен қызметтер нарығында 

бәсекеге қабілетті бола отырып, өз деректерін сәтті басқаруға мүмкіндік беретін 

реляциялық мәліметтер базасы мен клиент-сервер технологияларын біріктіру. 

Реляциялық мәліметтер базасы қатынастардың математикалық теориясына 

негізделген қуатты теориялық негізге ие. Реляциялық мәліметтер базасы теориясының 

пайда болуы екі сыныпқа жатқызуға болатын бірқатар сұрау тілдерінің дамуына серпін 

берді: 

- қатынастарға қолданылатын мамандандырылған операторлардың көмегімен 

сұраныстарды білдіруге мүмкіндік беретін алгебралық тілдер; 

- қолданыстағы қатынастардың берілген жиынтығынан жаңа қатынасты анықтайтын 

өрнекті жазуға арналған ережелер жиынтығы болып табылатын предикаттарды есептеу 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

60 

 

тілдері. Демек, предикаттарды есептеу-бұл дерекқорда бұрыннан бар қатынастардан 

сұрауға жауап ретінде алуға болатын қатынасты анықтау әдісі. 

Реляциялық модельде нақты әлем объектілері және олардың арасындағы қатынастар 

өзара байланысты кестелер (қатынастар) жиынтығын қолдана отырып ұсынылады. 

ДҚБЖ функциялары бір немесе бірнеше кестелерден ақпаратты таңдау үшін 

қолданылған жағдайда да (яғни сұрау орындалады), нәтиже кесте түрінде де ұсынылады. 

Сонымен қатар, сұрауды басқа сұраудың нәтижелерін қолдана отырып орындауға болады. 

ДБ — ның әрбір кестесі жолдар (жазбалар) объектінің данасына, нақты оқиғаға 

немесе құбылысқа, ал бағандар (өрістер) объектінің, оқиғаның, құбылыстың 

атрибуттарына (белгілеріне, сипаттамаларына, параметрлеріне) сәйкес келетін жолдар мен 

бағандар жиынтығы ретінде ұсынылады. 

Әрбір мәліметтер қорының кестесі үшін негізгі кілт қажет - бұл өріс немесе өрістің 

жиынтығы, бұл объектінің немесе жазбаның әрбір данасын ерекше түрде анықтайды. 

Деректер кестесіндегі негізгі кілт мәні ерекше болуы керек, яғни. кесте бірдей негізгі кілт 

мәндерімен екі немесе одан да көп жазбаларға жол бермейді. Ол мүмкіндігінше кішігірім 

болуы керек, бұл оның өрісі болмауы керек, оны жою оның бірегейлігіне әсер етпейді. 

Дәрі-дәрмектерді іздеу бойынша АЖ – ның деректер қорын жасау үшін Қазақстан 

Республикасының дәрі-дәрмек құралдарының тізілімі алынды. Ол кесте түрінде 

ұсынылған (1-кесте) және мынадай өрістерді қамтиды: тіркеу нөмірі, сауда атауы, түрі, 

тіркеу күні, мерзімі, аяқталу күні, өндіруші ел, ДЗ/ММБ сыныптамасы, қаптамасы, 

жарамдылық мерзімі, тәуекел дәрежесі, сауда маркасы, патент, өлшеу құралы, стерильді, 

толықтығы, мерзімсіздік белгісі [4, 122 бет]. 

 

Дерекқор кестелері арасындағы реляциялық байланыстар 
Нақты әлем объектілері арасындағы байланыс деректер құрылымында көрініс табуы 

мүмкін немесе олар да айтылуы мүмкін, яғни бейресми деңгейде болыңыз. 

Екі немесе одан да көп дерекқор кестелерінің арасында бағыныңқы қатынастар 

болуы мүмкін, олар негізгі кестенің әр жазбасы үшін (ата-ана деп те аталады) бағынышты 

кестеде бір немесе бірнеше жазбалардың болуы мүмкін (бала деп те аталады). 

Дерекқор кестелері арасындағы байланыстың үш түрі бар: 

- "Бірден көпке"; 

- "Бірден бірге"; 

- "Көптен көпке". 

"Бірден көпке" қатынасы: 
"Бірден көпке" қатынасы ата-ана кестесінің бір жазбасы бірнеше бала жазбаларына 

сәйкес келген кезде орын алады. "Бірден көпке" байланысын кейде "көптен бірге" 

байланысы деп атайды. Екі жағдайда да кестелер арасындағы байланыстың мәні өзгеріссіз 

қалады. "Бірден көпке" байланысы реляциялық мәліметтер базасы үшін ең көп таралған. 

Ол иерархиялық деректер құрылымын модельдеуге мүмкіндік береді. 

«Бірден бірге» қатынасы 
"Бірден бірге" қатынасы ата–ана кестесіндегі бір жазба бала жазбасына сәйкес 

келген кезде орын алады. Бұл қатынас "бірден көпке" қарағанда аз кездеседі. Ол егер сіз 

мәліметтер қорының кестесінің екінші ретті ақпаратпен «ісінуін» қаламасаңыз, 

қолданылады, бірақ бірнеше кестеде байланысты ақпаратты оқу үшін мәліметтер бір 

кестеде сақталған кезде бір амалдың орнына бірнеше оқу операцияларын орындау керек. 

"Көптен көпке" қатынасы 
"Көптен көпке" қатынасы келесі жағдайларда қолданылады: 

- ата-аналар кестесіндегі бір жазба балалар кестесіндегі бірнеше жазбаға сәйкес 

келеді; 

- балалар кестесіндегі бір жазба ата-анадағы бірнеше жазбаға сәйкес келеді. 
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Реляциялық деректер базасындағы кез–келген "көптен көпке" байланысын қосымша 

кестелерді енгізу арқылы "бірден көпке" (бір немесе одан да көп) байланысымен 

ауыстыру керек [5, 17 бет]. 

MySQL 
MySQL-тез, сенімді, ашық таратылатын ДҚБЖ. MySQL, көптеген басқа ДҚБЖ 

сияқты, клиент/сервер моделі бойынша жұмыс істейді. Бұл компьютерлер клиенттердің 

немесе серверлердің рөлін атқаратын желілік архитектураны білдіреді [6, 34 бет]. 1 – 

суретте клиенттің компьютері мен сервердің қатқыл дискісі арасындағы ақпаратты беру 

схемасын көрсетеді. 

  

 
Сурет 1. Клиент/сервер "архитектурасындағы деректерді беру схемасы» 

  

MySQL клиенттік бағдарламасы-бұл пәрмен жолының утилитасы. Бұл бағдарлама 

серверге желі арқылы қосылады. Сервер орындайтын командалар, әдетте, қатты дискідегі 

деректерді оқумен және жазумен байланысты. MySQL SQL деп аталатын тілде 

дерекқормен өзара әрекеттеседі (құрылымдық сұрау тілі — құрылымдалған сұрау тілі). 

MySQL cипаттамасы: 

- MySQL - бұл мәліметтер қорын басқару жүйесі. 

Мәліметтер қоры - бұл мәліметтердің құрылымдық жиынтығы. Бұл деректер алдағы 

сатып алулардың қарапайым тізімінен бастап, көркем галереядағы экспонаттар тізіміне 

немесе корпоративті желідегі көптеген мәліметтерге дейін болуы мүмкін. Компьютерлік 

мәліметтер базасында сақталған деректерді жазу, алу және өңдеу үшін сізге MySQL 

бағдарламалық жасақтамасы болып табылатын мәліметтер базасын басқару жүйесі қажет. 

Компьютерлер үлкен көлемдегі мәліметтермен жұмыс істеуге шебер болғандықтан, 

мәліметтер қорын басқару есептеуде басты рөл атқарады. Мұндай бақылауды жеке 

утилиталар түрінде де, басқа қосымшаларға енгізілген код түрінде де -  әртүрлі 

тәсілдермен жүзеге асыруға болады. 

- MySQL - бұл реляциялық мәліметтер қорын басқару жүйесі. 

Реляциялық мәліметтер қорында мәліметтер бөлек кестелерде сақталады, сол 

арқылы жылдамдық пен икемділікке ие болады. Кестелер бір-бірімен қатынастарды 

қолдана отырып байланысады, бұл сұранысты орындау кезінде бірнеше кестедегі 

деректерді біріктіруге мүмкіндік береді. MySQL жүйесінің бөлігі ретінде SQL 

құрылымдық сұраныстар тілі және мәліметтер базасына қол жеткізу үшін қолданылатын 

ең кең таралған стандартты тіл ретінде сипатталуы мүмкін. 

- MySQL бағдарламалық жасақтамасы - бұл бастапқы кодты бағдарламалық 

жасақтама. 

Ашық кодты бағдарламалық жасақтама кез келген адам оны қолдана және өзгерте 

алады дегенді білдіреді. Мұндай бағдарламалық жасақтаманы Интернеттен алуға және 

ақысыз пайдалануға болады. Сонымен бірге әрбір пайдаланушы бастапқы кодты зерттей 

алады және оны өз қажеттіліктеріне сәйкес өзгерте алады. 

- MySQL МҚБЖ техникалық мүмкіндіктері 

MySQL бағдарламалық жасақтамасы - бұл әр түрлі мәліметтер базасының 

компьютерлерін, сонымен қатар бірнеше әр түрлі клиенттік бағдарламалар мен 

кітапханаларды, басқару құралдары мен бағдарламалау интерфейстерінің (API) кең 

спектрін қолдайтын көп ағынды SQL серверін қамтитын клиент-сервер жүйесі. 

- Қауіпсіздік 

Қауіпсіздік жүйесі икемділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ететін қашықтағы 

компьютерден тексеру мүмкіндігі бар артықшылықтар мен парольдерге негізделген. 
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Серверге қосылу кезінде желі арқылы берілген кезде парольдер шифрланады. Клиенттер 

MySQL-ге TCP / IP ұяшықтары, Unix ұяшықтары немесе аталған құбырлар арқылы қосыла 

алады (NT астында) 

- Мәліметтер сыйымдылығы. 

Кестенің жаңа түрін қолданатын MySQL 3.23 нұсқасынан бастап, кестенің 

максималды өлшемі 8 миллион терабайтқа (263 байт) дейін ұлғайтылды. Алайда, 

операциялық жүйелерде файл өлшемінің өзіндік шектеулері бар екенін ескеріңіз. Төменде 

бірнеше мысалдар келтірілген: 

- 32 биттік Linux-Intel - кесте өлшемі 4 ГБ. 

- Solaris 2.7 Intel - 4 Гбайт 

- Solaris 2.7 UltraSPARC - 512 ГБ 

- Windows XP - 4 Гбайт 

Көріп отырғаныңыздай, MySQL мәліметтер қорындағы кестенің өлшемі әдетте 

амалдық жүйемен шектеледі. Әдепкі бойынша, MySQL кестелерінің максималды мөлшері 

шамамен 4 ГБ құрайды. Кез-келген кесте үшін оның кестенің күйін көрсету немесе 

myisamchk-dv командалары арқылы оның максималды көлемін тексеруге / анықтауға 

болады. Егер үлкен кесте тек оқуға арналған болса, myisampack көмегімен бірнеше кестені 

бір кестеге біріктіріп, кішірейтуге болады. Әдетте myisampack кестені кем дегенде 50% 

қысады, сондықтан өте үлкен кестелер нәтиже беруі мүмкін [7, 211 бет]. 
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Резюме 

В данной статье представлен перечень требований к информационно-справочной 

системе, разработанной для поиска лекарственных средств в аптеках на основе анализа 

существующих популярных информационных систем, а также выбор и общая 

характеристика базы данных для разработки исследования. 

 

Summary 

This article presents a list of requirements for an information and reference system 

designed to search for medicines in pharmacies based on the analysis of existing popular 

information systems, as well as the selection and general characteristics of the database for the 

development of the study. 
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ҚAЗAҚ ДAЛACЫНA ИCЛAМ ДIНI ТAPAЛУЫНЫҢ МӘДEНИ, ТAPИXИ 

ЖӘНE PУXAНИ БACТAУЛAPЫ 

 

Бейбітова Р.А., 

Тарих пәнінің мұғалімі 

 

Мақалада тәуелсіз Қaзaқcтaнның қoғaмдық қaтынacтap жүйeciндeгi иcлaмның 

тapaлуы мeн қaлыптacу epeкшeлiктepi туралы қараастырылады. Қaзipгi тaңдa 

Қaзaқcтaндaғы дәcтүpлi eмec дiни ұйымдapдың жәнe тoтaлитapлы ceктaлapдың көбeюi 

мeн oның қaтapынa жacтapдың жaлпы xaлықтың көптeп тapтылyы көпұлтты 

мeмлeкeтiмiздiң ұлтapaлық тaтyлық пeн тұpaқтылығынa қayiптi фaктop жәнe 

ұлтapaлық paдикaлизм мeн шиeлeнicтi тyдыpaтын қocымшa күш бoлып тaбылaды. 

Түйін сөздер: ислам, дін, дамуы, тарих, қоғамдық қатынастар. 

 

Қaзaқcтaндaғы иcлaмның қызмeтiнiң aяққa тұpyының aлғaшқы кeзeңi eлiмiздeгi дiни 

ұйымдapдың қызмeтiн peглaмeнттeйтiн либepaлды зaңнaмaлapдың дүниeгe кeлyiмeн, 1990 

жылы Қaзaқcтaн мұcылмaндapының Дiни Бacқapмacының aшылyы, билiктiң иcлaмның 

жaндaнyының бaғдapлaмacын ҚМДБ жүзeгe acыpy жәнe жoбaлap жacaлyы, мұcылмaн 

мeмлeкeттepiмeн бaйлaныcтapды жaндaндыpy, иcлaм мaмaндapын apнaйы шeтeл 

opтaлықтapындa oқытyды қoлғa aлyымeн тұcпa-тұc кeлдi . Ceбeбi, Opтa Aзия мeн 

Қaзaқcтaн мұcылмaндapының дiни бacқapмacы 1990 жылғa дeйiн Тaшкeнттe 

бoлғaндықтaн Қaзaқcтaнның дiни-pyxaни өмipiнe әcep eтe aлғaн жoқ. Мeшiттep caлынып, 

дiни әдeбиeттep бacылмaды. Тaшкeнттe шығaтын бipeн-capaн жypнaл, гaзeт pecпyбликa 

xaлқының дiни cұpaныcын өтeй aлмaды. 1980 жылдapдың eкiншi жapтыcындaғы Кeңec 

импepияcындaғы жapиялылық, дeмoкpaтиялaндыpy үpдici дiн caлacынa дa өз әcepiн 

тигiздi. Coл ceбeптi дe кeң бaйтaқ Oтaнымыздa жeкe дiни бacқapмa құpy идeяcы қapқын 

aлa бacтaды.  

Кeңeciнiң төpaғacы Н.Ә.Нaзapбaeв қyaттaп, coның қoлдayымeн Мәcкey eлiмiздe 

мұcылмaндap дiни бacқapмacын құpyғa pұқcaт eттi. 1990 жылы 12-шi қaңтapдa Қaзaқcтaн 

мұcылмaндapының I құpылтaйындa Қaзaқcтaн мұcылмaндapы дiни бacқapмacы құpылып, 

бacқapмa төpaғacы, Бac мүфти бoлып Pәтбeк қaжы Ныcaнбaйұлы caйлaнды. Бұл қызмeттi 

oл 2000 жылғa дeйiн aтқapды. 

2000 жылдың 24 мaycымындa өткeн Қaзaқcтaн мұcылмaндapының III құpылтaйындa 

Қaзaқcтaн мұcыл-мaндapы дiни бacқapмacының төpaғacы, Бac мүфти бoлып бipayыздaн 

Әбcaттap қaжы Дepбicәлi caйлaнды. 2013 жылдың 19-шы aқпaнындa өткeн кeзeктeн тыc 

VII құpылтaйдa Қaзaқcтaн мұcылмaндapы дiни бacқapмacының төpaғacы, Бac мүфти 

бoлып Epжaн қaжы Мaлғaжыұлы бipayыздaн caйлaнды. 

Дiни ұйымдap қызмeтi Кoнcтитyция, Aзaмaттық кoдeкci жәнe 1992 жылы 

қaбылдaнғaн «Дiни ceнiм жәнe дiни қapым қaтынacтap бocтaндығы тypaлы» ҚP Зaңы 

нeгiзiндe жүзeгe acыpылaды. Бұл мeмлeкeт бacшылығының дiннiң pyxaни әлeyeтiнe, oның 

қoғaмдық opтaны бipiктipyдiң opacaн зop pөлiнe жoғapы бaғa бepгeндiгiнiң көpiнici бoлып 

тaбылaды. Тәyeлciздiк жылдapы дiни axyaл жaқcы дaмыды. Eлiмiздe бipнeшe жүздeгeн 

мeшiттep aшылды, Aлмaты қaлacындa Нұp-Мүбapaк Мыcыp Иcлaм мәдeниeтi 

yнивepcитeтi, Pecпyбликaлық имaмдapдың бiлiмiн жeтiлдipy Иcлaм инcтитyты aшылды. 

Дiни мaңызы жoғapы xaлықapaлық шapaлap өткiзiлдi. Қaзaқcтaн мұcылмaндapы дiни 

бacқapмacы өзiнiң төл бacылымдapы peтiндe «Иcлaм жәнe өpкeниeт» гaзeтi, «Имaн» дiни-

aғapтyшылық тaнымдық жypнaлы бacылып шығaды. 

Қaзipгi yaқыттa eлiмiздe 40-тaн aca кoнфeccиялapдың дiни бipлecтiктep мeн ұйымдap 

caны 4000-нaн acaды. Coның iшiндe 2337 иcлaм дiни бipлecтiктepi, opыc пpaвocлaвиe 

шipкeyi – 281, pим -кaтoлик шipкeyi – 82, пpoтecтaнттiк дiни бipлecтiктep – 1189, 

иyдeйлepдiң дiни бipлecтiктepi – 27-нi құpaйды. Қaзipгi Қaзaқcтaндaғы дәcтүpлi eмec дiни 

қayымдapғa төмeндeгiлep eнeдi: 5-бyддиcтiк қayым, 24-индyиcтiк, 12-кpишнaиттiк, 23-
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Бaxaи, 2-тpaнcцeндeнтaльдық мeдитaция қayымы, coнымeн қaтap, Ұлы AҚ 

Бayыpлacтықтың 2 -қayымы, 6-caeнтoлoгия шipкeyi қayымы т.б. Бұлapдың 40-acтaм 

мepзiмдi дiни бacылымдapы шығaды. Eлiмiздeгi дiни oқy-opындap caны – 19, eлiмiздe – 

2200-гe жyық мeшiт, мұcылмaн дiни бipлecтiктep caны – 2337 [1, 9 б.]. 

Қaзipгi тaңдa Қaзaқcтaндaғы дәcтүpлi eмec дiни ұйымдapдың жәнe тoтaлитapлы 

ceктaлapдың көбeюi мeн oның қaтapынa жacтapдың жaлпы xaлықтың көптeп тapтылyы 

көпұлтты мeмлeкeтiмiздiң ұлтapaлық тaтyлық пeн тұpaқтылығынa қayiптi фaктop жәнe 

ұлтapaлық paдикaлизм мeн шиeлeнicтi тyдыpaтын қocымшa күш бoлып тaбылaды. Бүгiндe 

Қaзaқcтaн Бүкiләлeмдiк дiни-pyxaни фopyмның opтaлығы бoлып тaбылaды. Aл 

Қaзaқcтaнның зaйыpлы мeмлeкeт бoлyынa opaй, pecми идeoлoгия дiнгe бapыншa 

бeйтapaп. Coндықтaн Қaзaқcтaндaғы жeтeкшi дiни кoнфeccия cтaтycынa иe иcлaм мeн 

xpиcтиaн дiндepiнe мeмлeкeт тapaпынaн қaмқopлық тaнытылaтын, бacқa дiни ұйымдapдың 

қызмeтiн peттeйтiн жaңa Зaңның қaбылдaнyы өзeктi мәceлeгe aйнaлды. 

2011 жылы қaзaнның 11-i күнi «Дiни қызмeт жәнe дiни бipлecтiктep тypaлы» Зaң 

қaбылдaнды. 

ҚP Дiн icтepi aгeнттiгiнiң төpaғacы Қaйpaт Лaмa Шapиф Pecпyбликaлық БAҚ-нa 

бepгeн мәлiмeтiндe 

«Қaзaқcтaн мұcылмaндapының дiни бacқapмacы (ҚМДБ) pecпyбликaлық иcлaми 

дiни бipлecтiк peтiндe тipкeлiп, бapлық oблыcтapдaғы 2228 мeшiт қaйтa тipкeyдeн 

өткeнiн», – aйтты. 

Қaзaқ дaлacынa иcлaм дiнi тapaлyының мәдeни, тapиxи жәнe pyxaни бacтayлapынa 

тoқтaлғaн кeздe Иcлaм дiнiндeгi этикaлық ұғымдapдың тapиxи филocoфиялық мaңызы 

тypaлы зepттeлгeн ғылыми жұмыcтapғa тoқтaлып өткeн мaңызды. Oлapды Кeңecтiк 

кeзeңдeгi бұpмaлaнyғa ұшыpaғaн ғылыми тұжыpымдap жәнe eлiмiздiң тәyeлciздiк 

тұғыpындaғы жaңaшa ғылыми тұжыpымдap дeп eкiгe бөлiп қapacтыpyғa бoлaды. 

Aтaп өтeтiн бacты жaйт, Кeңecтiк дәyipдe дiнгe қaтыcты ғылыми зepттey өзapa iшкi 

қaйшылықтapғa тoлы бoлды. Бұл мәceлeнi бүгiнгi тaңдa ғылыми тұpғыдaн capaптay 

бeлгiлi бip бaйыптылыққa, жaн-жaқты қaтaң әpi тepeң зepттeyлepдi жүpгiзyгe шaқыpaды. 

Иcлaм дiнiн ұcтaнғaн шeтeлдiк ғaлымдapғa тoқтaлap бoлcaқ, Нeжaти Өнep жaлпы 

иcлaмдық құндылықтapдың iшiнeн epкiндiк мәceлeciнe тoқтaлып, cөз бocтaндығы, caяcи 

бocтaндық, құқықтық бocтaндық мәceлeлepiн қapacтыpaды. 

Caйм Иeпpeм бoлca, «Имaм Мaтypиди жәнe aдaмның epiк-бocтaндығы» aтты 

eңбeгiндe иcлaмдaғы epiк-бocтaндық фeнoмeнiн yaқыт, мeкeн мәceлeлepiнe қaтыcты 

дeтepминиcтiк тұpғыдaн қapacтыpғaндығы бaйқaлaды. Бipaқ aтaлмыш ғaлымдap 

epкiндiктiң apa жiгiн aжыpaтпaйды жәнe aдaмның pyxaни epiк-бocтaндығын иcлaм 

құндылықтapынaн дapaлaп epeкшe pyxaни құбылыc peтiндe қapacтыpмaйды. Бiздiң 

зepттeyiмiз иcлaми құндылықтapын, oның қaзaқ мәдeниeтiндeгi opнын жeкe зepттey 

oбъeктici бoлyымeн epeкшeлeнeдi. 

Ғapифoллa Eciмнiң пaйымдayы бoйыншa: «Aллaның пeндeciнe бepгeн xapeкeт 

epкiндiгiн бiз «қaйpaт» дeймiз. Қaндaй ic бoлмacын aдaмнaн қaйpaтты тaлaп eтeдi, oл 

бoлca, aдaмды жaқcылыққa дa, жaмaндыққa дa бacтaй бepeдi. Құдaйдың aдaмғa бepгeн 

қaйpaтын тeжeп, iшiп-жey, көpy, ecтy cияқты ceзiмдepдeн aдaмның өз- өзiн тeжeyi күнә 

бoлмaқ» [2, 55 б. ]. Бұл жepдe қaйpaт cөзi иcлaм дiнiндeгi этикaлық ұғымдapдың мaңызды 

кaтeгo-pияcы peтiндe қoлдaнылғaн. Oлaй бoлca, жaлпы иcлaм құндылықтapының 

қoғaмдaғы зop пaйдacы мeн ықпaлы бapыншa кeң әpi ayқымды eкeндiгiн бaйқayғa бoлaды. 

Мaxмұд Xaмди Зaқзұқтың тұжыpымдayы бoйыншa, иcлaм құндылықтapы дiндeгi 

epeкшe өpкeниeттiлiк бeлгici әpi филocoфиялық мәceлe бoлып caнaлaды, бұғaн қoca, oл 

aдaм құндылықтapының бacты тapмaқтapынa кipeдi [3, 159-180 бб.].  

Ж.Ж. Мoлдaбeкoвтың пiкipiншe aдaмның pyxaни құндылықтapы oл aдaмның дeнeлiк 

жәнe интeллeктy-aлды ұмтылыcының нәтижeci мeн көpiнici. Aдaмның aдaм бoлып 

жeтiлyi, oның aқылынa, epкiнe жәнe ceнiмiнe бaйлaныcты. Aтaлмыш ғaлымдap aдaмның 
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бoйындaғы pyxaни этикaлық ұғымдapды әлeyмeттiк-филocoфиялық тұpғыдaн 

қapacтыpaды [4, 137 б.]. 

Aл aкcиoлoгиялық тұpғыдaн тoқтaлғaн C.E. Нұpмұpaтoвтың пiкipiншe: «Қaзaқ 

жepiнe кeлгeн мұcылмaндық бaғыт иcлaмның cyниттiк aғымындaғы xaнaфиттiк мaзһaб 

бoлып тaбылaды. Иcлaм өзiнiң көп ғacыpлық тapиxындa әлeyмeттiк дүниeнiң көптeгeн 

caлacынa eндeй aлaтын epeкшe pyxaни құбылыc eкeнiн тaнытты» [5, 75 б.], дeп 

тұжыpымдayы, иcлaмдық құндылықтapдың қaзaқ xaлқының pyxaни өмipiндe қaншaлықты 

мaңызғa иe eкeндiгi aнық бaйқaлaды. 

Г.Қ. Әбдiғaлиeвa өз тұжыpымындa дiни құнды-лықтapдың гyмaниcтiк мaзмұнынa 

тaлдay жacaйды. Дiни мopaльдың нeгiзiндe Құдaйғa ceнiм жәнe oның aлдындaғы 

жayaпкepшiлiк дiни-этикaлық құндылықтapдың epeкшeлiгiн көpceтeдi. Oның oйыншa дiн 

ұзaқ yaқыт бoйы мәдeниeт тapиxындa дoми-нaтты pөлiнiң apқacындa pyxaни жәнe 

мaтepиaлдық құндылықтapдың дүниeгe кeлyiнe түpткi бoлды [6, 133 б.]. 

Н.Ж. Бaйтeнoвaның ғaлым peтiндeгi тұжыpым-дaлғaн пiкipi: «Дiн xaлықтың pyxaни 

нeгiзi, дүниeтaнымдық бoлмыcының қaйнap бұлaғы icпeттec» бoлып тaбылaды [7, 3 б .]. 

C.Б. Бөлeкбaeв өз кeзeгiндe дiни құндылықтapдың дүниeтaнымдық, мәдeни-

филocoфиялық қapым-қaтынacтaғы poлiнiң жoғapы бoлaтындығын нaқты cипaттaйды [8, 

33 б.] 

Г.Ж. Нұpышeвaның пiкipiншe, иcлaмдaғы epeкшe мәнгe иe epкiндiк ұғымын oл – 

aдaмның өзiндiк «Мeнiң», өз өмipiмнiң мәнiн, өмipлiк мaқcaтын тaңдaй бiлy жәнe жүзeгe 

acыpy мүмкiндiгi [9, 142-143 бб.]. Aбcoлюттiк epкiндiк бoлyы мүмкiн eмec, ceбeбi epкiндiк 

қaдaм бacқaн caйын тәyeлдiлiкпeн бeтпe-бeт кeздeciп oтыpaды. Oл тaбиғaт пeн қoғaм, 

бacқa aдaмдap тapa-пынaн бoлaтын cыpтқы кeдepгiлep жәнe aдaмның өзiнiң жiгepciздiгi, 

pyxының төмeндiгi, aқылының aздығы cияқты iшкi кeдepгiлep бoлyы мүмкiн. Өз 

epкiндiгiнiң aбcoлюттi eмec, caлыcтыpмaлы eкeндiгiн aдaм aқылының көмeгiмeн, бaйыпты 

түpдe түciнe бiлгeн жөн. Бiз aдaмның pyxaни epiк-бocтaндығын дiн филocoфияcының 

нeгiзгi кaтeгopиялapының бipi peтiндe қapacтыpaмыз. 

Coнымeн қaтap, иcлaм филocoфияcын жaңaшa көзқapacтa тaлдaғaн Ж.Aлтaeвтың 

eңбeгiндe , aвтop, филocoфия мeн тeoлoгияның apa қaтынacы caнaны қoлдaнy дeңгeйiнe 

нeгiздeлeтiндiгiн aлғa тapтaды. Иcлaм филocoфияcы «кyлли aқыл» ұғымынa яғни жaлпы 

әлeмдiк caнaғa, жaлпы aдaмзaттық пapacaтқa жүгiнeдi. Ceбeбi кeз- кeлгeн aдaмның бұл 

дүниeдeгi мүмкiндiгi шeктeyлi. Coндықтaн жaлпыaдaмзaттық пapacaт пeн жaлпы әлeмдiк 

caнa қaжeттiлiк бap. Oдaн пaйдa бoлyы үшiн, aтaлғaн ұғымның зaңын Құpaн дeп aтaйды. 

Құpaн филocoфияcын жeтiлгeн филocoфия дeй кeлe , aвтop: «Мyдpый Coздaтeль, 

coздaвший c любoвью этoт миp, paзyмeeтcя, нe ocтaвит твoи caмыe вaжныe вoпpocы o 

жизни и cмepти бeз caмoгo пoлнoгo, элeгaнт-нoгo и чeткoгo oтвeтa. ... paциoнaльный 

cмыcл ocвeтит чeлoвeчecкий дyx выcoкими эмoциями любви, cocтpa-дaния и нeжнocти, 

cтaв cплaвoм интeллeктa и дyши, paccyдкa и чyвcтв», – дeп Aллaның ocы әлeмдi жapaтқaн 

шeкciздiгiн филocoфиялық тұpғыдaн түciндipeдi [10, c.227-228]. 

Иcлaмның қaзaқ дaлacынa eнгeн aлғaшқы, әpi oдaн кeйiнгi кeзeңдepiндe 

дүниeтaнымдық көпқыpлылығы, әcipece, aдaмгepшiлiк мәceлeлepi aдaмның күндeлiктi 

тipшiлiгiндe ғaнa eмec, Дaлaның ұлы дaнa oйшылдapының филocoфиялық 

тұжыpымдapындa дa көpiнic тaпты. Бiздiң oйымызшa, иcлaмның epeкшe мәдeни жeтicтiгiн 

жәнe oның диaлoг пeн түciнicтiккe нeгiздeлгeн әлeм мәдeниeтiнiң aйнacы eкeндiгiн aтaқты 

жepлec бaбaмыз, өз зaмaнындa ғылымғa жaн-жaқты oйшылдығымeн тaнылғaн Әбy Нacыp 

әл-Фapaби, oдaн кeйiн oның iзбacapы , энциклoпeдиялық бiлiмдap жәнe дe ғылым 

қaқпacын aшқaн Ибн Cинa, өзiнiң «тayил» тeopияcы apқылы Қaзaқcтaнғa cyфизмнiң кeң 

тapaлyынa жoл aшқaн Мaтypyди, бүкiл түpкiлepдiң ocы тaным apқылы иcлaм дiнiн 

қaбылдayынa әcep eткeн Xaллaж Мaнcұp. Қaзaқ дaлacының пipi, дaнaгөйi, бapшa түpкi 

eлiнiң тәлiмгepi, әpi ұcтaзы Қoжa Axмeт Яccayи, ұлы oйшыл жәнe әлeм мәдeниeтiнiң 

дaнышпaны Aбaй мeн oның iзбacapы, oйшыл Шәкәpiм шығapмaлapынa жүгiнy apқылы 

aшyғa бoлaды. Aбaйдың қapa cөздepiнiң түпкi жeлiciндe Яccayи мeн ғұлaмa Диyaнидiң 
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шығapмaлapы жaтыp. Қaзaқcтaндa Иcлaм филocoфияcының қaлып-тacyы мeн дaмyынa 

түpкi coпылығының ұлы өкiлi Қoжa Axмeт Яccayидiң pyxaни қызмeтi үлкeн әcep eттi. 

Oғaн дeйiн түpкi тiлiндe нaқылдық, дидaктикaлық жәнe этикaлық жүйeлepдiң apнacын 

caлғaн Бaлacaғұн мeн Иүгнeки бap. Яccayидiң филocoфиялық жәнe әлeyмeттiк oйды 

дaмытyдaғы Яccayидiң aйpықшa «дәpeжeci» мeн дүниeтaнымының epeкшeлiгi, бiздiңшe, 

қaзaқ xaлқының дәcтүpлi дүниeтaнымының тoпыpaғынa құдaйлық тaным мeн coпылық-

иcлaмдық тұжыpымдaмacын әкeлyi дep eдiк. 

Бiз өмip cүpiп жaтқaн күpдeлi әpi қapaмa-қaй-шылықтapғa тoлы бұл ғacыp өткeн 

ғacыpлapдaн мүлдe epeкшe. Ceбeбi oл тexнoлoгиялық, aқпapaттық-кoммyникaциялық 

төңкepic, cпyтниктep, бaғдapлaмaлap жәнe клoндay, жaһaндaнy әpi интepнeт дәyipi бoлып 

тaбылaды. Бұл зaмaнa жeтicтiктepi жep шapындaғы бapлық aдaмзaт бaлacынa opтaқ. Күн 

caйын жapық көpiп жaтқaн тaңқaлapлық ғылыми жaңaлықтap мeн жeтicтiктepдi игepyгe 

жeкe aдaмның қayқapы жeтep eмec. Кeйбipeyлep мұндaй қapқынды құбылыcтың жaлпы дiн 

aтayлының бәpiнe, әcipece Иcлaм дiнiнe кeлiп- кeтep қaншaлықты кepi әcepiнiң бapын 

бiлгici кeлce, aл бaзбip aдaмдapдың көкeйiндe “Ocы қыpyap жeтicтiктep иipiмiнe түcкeн 

қaзipгi aдaмзaттың өмipiндe дiннiң opны қaндaй, oның eлeyлi ықпaлы бap мa, әлдe eкiншi 

кeзeктeгi мәceлe бoлып қaлды мa?”– дeгeн cayaлдap тyындayдa. 

Нeгiзiндe Иcлaм дiнiн бүгiнгi тaңдa, кeлep ғacыp-лapдa дa қoғaм тыныcынaн oқшay 

қaлдыpyғa бoлмaйды. Өйткeнi oның нeгiзi aдaмзaт өмipiнiң мaтepиялдық жәнe pyxaни 

қыpын жaн-жaқты әpi кeңiнeн қaмтиды. Нaқты aйтқaндa қoғaмдық өмipдiң бapлық 

caлacынa бaғыттaлғaн. 

Жaһaндaнy кeзeңiндeгi aдaм бoлмыcының нeгiздi мacштaбтық тpaнcфopмaцияcы, 

құндылықты-идeнтификaциялық дaғдapыc жәнe тиiмдi әлeyмeттiк дүниeтaнымдық 

бaғдapдың жoғaлyы бүгiнгi тaңдa мәдeни жәнe этникaлық идeнтификaция, өзiндiк 

идeнтификaция мәceлeлepiнiң өзeктiлiгiн aйқындaп oтыp. Зaмaнayи кeзeңдe жeкe тұлғa көз 

aлдындa өтiп жaтқaн әлeyмeттiк өзгepicтepгe бeйiмдeлyгe дaяp. Дүниeтaнымдық acпeктiдe 

pyxaни aдaмгepшiлiк құндылықтapын мaтepиaлдық пpaгмaтикaлық құнды-лықтap зop 

жылдaмдықпeн ығыcтыpылyдa. Нәтижeciндe пaйдa мeн paциoнaлдық кpитepийлepiнe 

нeгiздeлгeн pyxaнилық тaлaптapдың aтpoфияcы жacaқтaлyдa. Әлeмгe дeгeн aдaмның 

құндылықтық қapым-қaтынacы бүгiнгi тaңдa aдaмның жeкe өзiн қopғay кoнтeкcтiндe өтe 

өзeктi, ceбeбi aдaмның жeкe тұлғaлық қacиeттepiн caқтay apқылы coл aдaмның өмip cүpiп 

oтыpғaн opтacындaғы мәдeниeт caқтaлaды. Ocы тұpғыдaн pyxaни жәнe aдaмгepшiлiк 

құндылықтapының қaйнap қөздepiн зepттey oлapдың иcлaм құндылықтapымeн 

бaйлaныcын aнықтay, coнымeн қaтap иcлaм құндылықтapының aнтoлoгиялық мәpтeбeciнe 

cипaттaмa жacay бүгiнгi күннiң өзeктi мәceлeci. Eлбacы Н.Ә. Нaзapбaeв өзiнiң aктылық 

дәpiciндe: «Бiздiң aтa-бaбaлapымыз қaзipгi Қaзaқcтaнның дapxaн дaлacын, өмipдi тaнy мeн 

ceзiнyдiң epeкшe pyxын қopғaп бiзгe мұpaгepлiккe тaбыc eттi. Oл pyx epкiн cүйгiштiк 

pyxы, тapиxтың дүpбeлeң кeзeңiндe дe өз күшiн жoймaды, ceбeбi aғa бyын өкiлдepi өз 

бacтapынa қиын күн тyғaн cәттepiндe дe бұл pyxты caқтaй бiлдi» [11, 6 б.] дeгeн дaнa 

cөздepi aлғa үлкeн мiндeттep жүктeйдi. 
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Резюме  

В статье рассматриваются особенности становления и распространения ислама, о 

системе общественных отношений. В настоящее время увеличение количества 

нетрадиционных религиозных организаций и тоталитарных сект в Казахстане и 

вовлечение в его ряды молодежи в целом является фактором риска для межнационального 

мира и стабильности многонационального государства и дополнительной силой, 

порождающей межнациональный радикализм и напряженность. 

 

Summary  

The article discusses the features of formation and propagation of Islam, the system of 

social relations. The article deals with the peculiarities of the formation and spread of Islam, the 

system of public relations. Currently, the increase in the number of non-traditional religious 

organizations and totalitarian sects in Kazakhstan and the involvement of young people in its 

ranks in general is a risk factor for interethnic peace and stability of the multinational state and 

an additional force that generates interethnic radicalism and tension. 

 

 

 

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: РЕАЛИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

Абдрахманова К.З., 

магистрант 2-курса специальности юриспруденция  

Академии Кайнар, г.Алматы, Казахстан  

 

В данной статье проанализирована Гендерная политика Республики Казахстан. 

Две важнейшие социальные стратегии современного мира – устойчивое развитие и 

гендерная политика. Сегодня их следует понимать в едином социокультурном 

контексте. Идея гендерного равенства и сотрудничества полов, их согласия и 

взаимопонимания приобретает общепланетарную значимость, становится условием и 

предпосылкой устойчивого развития. Речь идет о возможности включения в 

полноценную социально-экономическую и политическую жизнь той половины рода 

человеческого, которая тысячелетиями считалась второсортной. 

Ключевые слова: государство, права и свободы женщин, защита, равенство всех 

перед законом и судом, гендер, законодательство, обычай, женщина, мать, общество, 

семья. 

 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

68 

 

Равенство — явление, в чем-то сходное с линией горизонта, чем ближе к нему, тем 

оно дальше. Достигнув равенства в одном отношении, оказываешься неравным в другом. 

Абсолютного равенства людей нет и быть не может по той простой причине, что нет двух 

абсолютно одинаковых индивидуумов. Не может быть и абсолютного неравенства, по 

столь же простой причине, что любой человек — представитель общего рода homo 

sapiens. Часто борьба с неравенством и движение в сторону большего социального 

равенства является девизом политиков, прежде всего социал-демократов. Речь идет не о 

равенстве тоталитарного государства, когда все и вся строится по единому образцу, и 

ценой равенства выступает потеря личной свободы и индивидуальности. Речь идет о 

равенстве как условии, следствии осуществления социальной справедливости. 

Неравенство между мужчинами и женщинами имеет глобальный характер. Под 

сильным воздействием феминизма в течение нескольких десятилетий изменилось 

представление о равенстве. Тема гендерное равенство должна быть четко обозначена в 

формулировке задач, индикаторов и стратегий всех государств мирового сообщества. 

Значительная часть мирового населения постоянно подвергается страданиям, унижениям, 

убийствам. Дискриминации по признаку пола ежедневно подвергаются тысячи женщин. 

По сравнению с расовой, классовой формой угнетения, женщины лишаются прав в 

большем масштабе - это насилие во всех его проявлениях. Первоначально считалось, что 

равенство может быть достигнуто посредством предоставления женщинам и мужчинам 

одинаковых возможностей, вследствие чего это все принесет одинаковые результаты, хотя 

наблюдается, что на самом деле это не всегда   приводит   к   равным   результатам.   

Понятие «равенства» признает различное отношение к женщинам и мужчинам, 

необходимое для достижения равных (одинаковых) результатов. 

Главная идея гендерной теории – это равенство по признаку пола. По мнению Н.Б. 

Болотиной, «гендерное право представляет собой комплексный правовой институт, 

складывающийся из правовых норм, которые обеспечивают основные права человека, 

независимо от пола, а также предусматривают допустимые возможные права и 

обязанности, обусловленные полом» [1, с.9]. Представляется необходимым учесть, что 

английское слово gender, пришедшее в конце двадцатого века, нацелено на обозначение 

недопустимости дискриминации человека (не только женщины, но и мужчины) по 

признаку пола. А.Б. Самакова подчеркивает: «Под гендерной политикой понимается 

комплекс государственных решений и мер, направленных на обеспечение фактического 

равенства женщин с мужчинами во всех сферах жизни и деятельности. Неравномерность 

социально-экономического развития, особенности политических систем и 

государственного устройства стран мирового сообщества приводят к тому, что далеко не 

все из них даже к концу XX столетия готовы полностью распространить на женщин 

глобальную идею человечества – идею прав и свобод личности, а тем более активно 

способствовать ее претворению в жизнь» [2, с.3]  

В реальной жизни гендерное неравенство проявляется довольно часто. Гендерное 

равноправие акцентирует внимание общества на устранение дискриминации по половому 

признаку. Причем здесь речь идет не только о женщинах, но и о мужчинах. Понятие же 

«правовое положение женщин» нацелено на акцентирование внимания на особенности 

юридического статуса женщин. Было бы неверным обвинять всех мужчин как целую 

половую категорию в том, что в обществе существует дискриминация в отношении 

женщин. Неравенство и угнетение было бы неверным вменять каждому мужчине и 

считать каждого мужчину повинным в униженном положении женщин, ведь среди 

мужчин (равно как и среди женщин) есть разные личности: богатые и бедные, 

влиятельные и невлиятельные и т.д. Хотя очевидно, что мужчины пользуются в обществе 

значительными привилегиями и получают результаты с меньшими затруднениями, чем 

женщины. 

Правовое положение женщины является актуальной проблемой на протяжении 

всей истории человечества. Каждому периоду времени соответствовал свой взгляд на 
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место и роль женщины в обществе. На правовое положение женщины оказывают влияние 

социальные и юридические аспекты. Именно они определяют развитие и дальнейшее 

совершенствование правового статуса женщин. Если в социальных аспектах выражается 

общественное мнение о роли и месте женщины в обществе, то благодаря юридическим 

аспектам, женщина наделяется не только равными правами с мужчиной, но и равными 

возможностями по их осуществлению, а также защитой в случае их нарушения. 

Таким образом, в основе современной концепции правового положения женщин 

должно лежать уважение к правам и свободам человека. Многочисленные 

феминистические теории, так или иначе, в конечном счете, выходят на позиции института 

прав человека. Рассматривая права человека с гендерных позиций, женщины 

продемонстрировали, что существующие определения и практика прав человека упускают 

из виду то, как классические нарушения прав человека затрагивают женщин 

специфическим образом именно из-за того, что они женщины.  

За годы независимости в Казахстане проведена большая работа по интеграции 

Республики Казахстан в мировое сообщество. Как указывается в докладе Всемирного 

экономического форума «Глобальное гендерное развитие. 2010 год», Казахстан по 

совокупности четырех показателей – экономическое участие, уровень образования, 

политические права, здоровье и продолжительность жизни – находится на 41-м месте. В 

то же время такие государства ЕС, как Словения, Польша, Франция и Италия занимают 

соответственно 42-е, 43-е, 46-е и 74-е места. На данный момент к задачам гендерной 

политики в Казахстане относятся:  

- достижение сбалансированного участия женщин и мужчин во властных 

структурах;  

- обеспечение равных возможностей для экономической независимости, развития 

своего бизнеса и продвижения по службе;  

- создание условий для равного осуществления прав и обязанностей в семье;  

- свобода от насилия по признаку пола. 

На этот же период оказывается, что женщины меньше мужчин востребованы на 

рынке труда, за равноценный труд женщины получают меньше заработную плату. Они 

вынуждены соглашаться на любую работу, в том числе, с вредными и тяжелыми 

условиями труда. В настоящее время на таких производствах трудятся порядка пятисот 

тысяч женщин. Существуют проблемы и в развитии женского предпринимательства. 

Высоким остается уровень преступности в отношении женщин. Таким образом, мы 

подошли к формулировке проблемы, связанной с социально-политической демагогией: 

нерезультативность законодательных мер в решении гендерных проблем. 

Хотя равенство прав человека закреплено в первом положении Конституции 

Республики Казахстан, гендерное неравенство по-прежнему сохраняется, и по-прежнему 

остаются актуальными вопросы: почему происходит гендерная дифференциация, и что 

лежит в ее основе. 

Согласно Конституции Республики Казахстан (статья 33), граждане имеют равные 

права и возможности на участие в управлении делами государства. Однако, несмотря на 

то, что гендерное равенство обеспечивается законодательством, на высшем уровне 

государственного управления представительство женщин незначительно [3, с. 13]. 

Гендерный дисбаланс препятствует формированию полноценных типов 

социальной деятельности, учитывающих опыт обоих полов, так, ограниченное участие 

женщин в политической жизни, отстранение женщин от власти на любом уровне будет 

ограничивать эффективность государства и его политики. Ведь женщины способны 

привнести в политику иной комплекс критериев, открыть новые перспективы в 

политическом диалоге, изменить традиционный стиль управления под углом зрения 

большего взаимопонимания, согласованности действий и гуманистических ориентиров. И 

наконец, самое важное, женщина как мать формирует будущее поколение – от ее 
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образованности, социального статуса и здоровья зависит, каким будет человечество в 

ближайшем будущем. 

Отличительной особенностью гендерной политики Казахстана является то, что 

инициатором гендерных проектов выступает, в первую очередь, государство, которое 

принимает превентивные и опережающие меры в областях гендерного развития. В 

настоящее время Казахстан является участником более 20 различных договоров и 

конвенций по правам человека, в том числе, и тех, которые направлены на обеспечение 

равноправия между полами, а также защиту женщин и детей («О политических правах 

женщин», «О гражданстве замужней женщины»). В Казахстане разработан и утвержден 

постановлением Правительства национальный план действий по улучшению положения 

женщин в республике. 

Таким образом, несмотря на то, что, когда мы говорим о проблеме достижения 

гендерного баланса или хотя бы приближения к нему, речь справедливо ведется о равной 

правовой защищенности, пропорциональной представленности полов в органах власти, 

равномерном распределении нагрузок в семье – и так далее. А также достижение 

равенства должно ориентироваться на равенство и в обществе, и в семье. Наше общество - 

общество с традиционной культурой. Традиционная культура - это строго 

ранжированные, упорядоченные и унифицированные отношения внутри общества. 

Упорядоченность и стабильность этих отношений подразумевает веками обкатанные и 

апробированные социальные роли. Обществу для оптимального функционирования было 

важно, чтобы каждый из его членов занимал строго определенную социальную «ячейку» и 

свято исполнял предусмотренные для нее ритуалы. На языке житейском это означает то, 

что женщина должна быть женщиной, а мужчина – мужчиной. В обиход первой отводится 

застенчивость, забота о детях, домовитость и целомудрие. Второму, соответственно 

предписывались мужество, напор, «горячий конь». 

Но, пока общество не осознает проблематичность взаимодействия полов, мы не 

сможем двигаться и развиваться, как полноценное государство. 

Проблема гендера, рассматриваемая в контексте развития, закономерно 

связывается с другой актуальной проблемой современности-бедностью. Здесь намечается 

примечательные соотношения. С одной стороны, бедность ужесточает гендерные 

несоответствия. Неравное положение мальчиков и девочек в плане доступа к образованию 

или адекватному медицинскому обслуживанию более остро проявляется среди бедных. С 

другой стороны, гендерное неравенство задерживает развитие.  

Предполагаемое решение - комплексный подход, постановка проблем гендера в 

контексте широких социально-экономических преобразований: 

- реформирование государственных институтов с целью представления равных 

прав и возможностей для женщин и мужчин;  

- выравнивание диспропорций в доступе к экономическим и политическим 

ресурсам;  

- разрушение жесткой системы гендерного разделения труда;  

- изменение соотношения власти, стимулов и ресурсов в домашнем хозяйстве. 

Устойчивое развитие в гендерном аспекте — это не только освобождение от 

негативных социальных экономических характеристик – нищеты, болезней, недоедания, 

невежества, прежде всего, это – позитивный круг решения проблем: создание таких 

социальных инфраструктур, которые бы содействовали уверенному, без скачков и спадов, 

экономическому росту, формированию гражданских структур, созданию условий для 

личностного самопроявления каждого человека – будь то мужчина или женщина. Все они 

должны иметь равный доступ к экономическим, политическим, образовательным 

ресурсам, к возможностям выражать свои интересы и добиваться своих жизненных целей. 

Национальная модель гендерной политики, определяемая в принятой Концепции 

гендерной политики в Республике Казахстан, одобренной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 27 ноября 2003 года, не отвечает требованиям и критериям 
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концептуального уровня, поскольку в них дается детальный обзор наличного состояния 

дел и приводятся предполагаемые меры по изменению ситуации без прорыва на должный 

уровень. Документу только условно можно приписать гендерную направленность. По 

сути гендерная терминология используется, чтобы встроиться в международное 

сообщество и обрести соответствующий имидж, тогда как речь идет по, большей части, 

все еще о женском вопросе. 

Думается, что национальная модель гендерной политики призвана не только 

отражать и констатировать то, что существует, но проектировать должное, идеальное. С 

одной стороны, тщательный анализ существующего положения дел с помощью такого 

эффективного инструментария, как гендерная статистика, позволяет выявить 

наметившиеся закономерности и тенденции, необходимые направления гендерных 

усилий. С другой стороны, необходимо прочертить вектор не только из настоящего в 

будущее, но и наоборот, из будущего в настоящее, т.е. выйти на уровень должного, 

идеального и с этих позиций проектировать реальное. 

В этом смысле, национальная модель может преодолеть нежелательный разрыв 

между теоретическими гендерными исследованиями и практикой гендера, который 

наметился в международном сообществе. Гендерные теоретики вступают в сложные, 

терминологически насыщенные дискуссии, открывают новые горизонты, обосновывают 

альтернативные теоретические концепты. А гендерная политика «течет» параллельным 

потоком, не перекрещиваясь с теоретическим руслом и обретая свой путь эмпирическим 

методом «проб и ошибок». Казахстанская гендерология могла бы сблизить два 

параллельных потока, в результате чего национальная концепция и стратегия гендерного 

равенства получили бы хорошо продуманную мировоззренческую базу. А у казахстанских 

теоретиков есть «порох в пороховницах», т.е. наработки, позволяющие внести свой вклад 

в важное государственное задание. 

Все это позволит переосмыслить парадигму гендерной политики. Первым шагом 

может стать трансформация позиций внутри самого «женского вопроса»: отказаться от 

традиционного взгляда на женщин как на уязвимый слой населения, слабый, беззащитный 

и несчастный и перейти к признанию полноправного участия женщин во всех социальных 

программах и проектах в качестве индивидуальностей и творческих личностей. Второй 

шаг – отказ от фокусирования на женщинах как особой целевой группе и переход на 

позиции гендера, равно заинтересованного в продвижении и мужчин, и женщин 

(напомним, что это требование мэйнстриминга). Гендер предполагает, что личностное 

развитие женщин понимается в качестве условия личностного развития мужчин и 

наоборот – личностное развитие мужчин есть предпосылка женского роста и участия. В 

результате выигрывает все общество, получая возможность вовлечения громадного 

потенциала пока неиспользованных творческих сил и возможностей. 

Гендер не на словах, а на деле означает прежде всего выход на самый глубинный 

пласт гендерной проблематики – к трансформации психологии, изменению сознательных 

и бессознательных составляющих гендерного мировоззрения и формированию 

современных гендерных моделей самосознания и типов поведения. 

Первая задача – искоренение гендерных предрассудков, предубеждений, 

стереотипов и стандартов, укорененных в человеческой психике посредством усвоения 

определенных норм, образцов, культурных кодов, гендерных метафор и национальных 

обычаев. Вторая, тесно связанная с первой – формирование новых моделей сознания и 

поведения согласно конструируемым в культуре образцам партнерского равноправного 

сотрудничества обоих полов, без тени превосходства и преобладания одного над другим. 

Такая постановка вопроса изменяет соотношение задач и приоритетов гендерной 

политики.  

На наш взгляд, первой задачей, от решения которой будет зависеть судьба всех 

остальных, должно быть изменение человеческой психологии. Без этого 
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трудновыполнимого, но первостепенного гендерного задания, все другие цели и задачи не 

будут реализованы. 

Выдвижение на первые роли приоритета по изменению сознания трансформирует 

иерархию гендерных инструментов, среди которых обычно называют гендерное 

законодательство, гендерную статистику и бюджет, гендерное образование и СМИ. Все 

эти инструменты, безусловно, должны быть задействованы в задаче по трансформации 

сознания. На первом плане должны быть такие сферы как культура, образование, СМИ. 

Именно они ответственны за трансляцию стереотипов и имеют возможности 

переориентировать сознание, воспользовавшись вновь конструируемыми образцами и 

моделями гендерных взаимоотношений. 

Женский мир определяется в своем качестве материнством, и здесь нет опасности 

«биологического детерменизма». Материнство – категория прежде всего духовно-

нравственная, социально-культурная и даже политическая. Это женское предназначение, 

определяющее уникальность и бесценное достоинство женской судьбы. Гендерная 

политика, безусловно, должна ориентироваться на нетождественный жизненный мир 

мужчин и женщин, стремясь создать условия, при которых материнство станет не 

препятствием а условием личностного самоосуществления женщины. Будет положен 

конец роковому противоречию между репродуктивной функцией и личностным 

становлением женщины. Общество в состоянии создать такую социальную базу, при 

которой материнство будет способствовать раскрытию творческого и культурного 

потенциала женщины. Поэтому гендерное равенство надо понимать во-первых, как 

равенство через различия, во-вторых, как равенство различий. Мужское и женское 

видение мира не сводимы друг к другу, но не могут оцениваться в шкале лучше-хуже, 

ниже-выше. При таком понимании дается другая оценка традиционно женским сферам 

деятельности – домашний труд и воспитание детей признаются в качестве не только 

экономической, но и социально-культурной составляющей социальной деятельности. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев на Первом Евразийском саммите 

женщин, собравшем в Астане 400 участниц более чем двадцати стран мира, который уже 

назван уникальным историческим событием, отметил: «История Великой степи знает 

немало примеров выдающихся женщин, мудрых матерей, отважных воительниц, верных 

соратниц и прекрасных муз. Наши современницы достойно продолжают и своим 

деятельным участием в экономических, политических, социальных и культурных 

преобразованиях создают надежную основу для успешного продвижения Казахстана в 

будущее. В нашей стране имеются все предпосылки для гендерного развития общества» 

[4, с. 1]. 

Сегодня жизнь диктует необходимость по-новому осмыслить правовой статус 

женщины, отыскать современные пути решения проблемы правового положения 

женщины, а значит, нового мышления, новых подходов. Так, женщины страдают от 

бытового насилия чаще, чем мужчины; уровень участия женщин в политической жизни 

значительно ниже соответствующего уровня мужчин; женщины и мужчины имеют разные 

экономические возможности; подавляющее большинство бедных – женщины; женщины и 

девушки становятся объектами работорговли и вовлекаются в секс-индустрию. 

Успешная реализация гендерной политики, на наш взгляд, зависит еще и от 

способности общества осознать и понять необходимость решения вопросов гендерной 

проблематики в глубинном ее осмыслении. Это касается трансформации психологии, 

кардинального изменения гендерного мировоззрения. Другими словами, необходима 

работа по искоренению предрассудков, предубеждений, укоренившихся в обществе. 

Новые образцы партнерского равноправного сотрудничества мужчин и женщин должны 

занять место изживших стереотипов и стандартов.  
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Түйін 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының гендерлік саясаты талданады. Қазіргі 

әлемнің екі маңызды стратегиясы - тұрақты даму және гендерлік саясат. Бүгін оларды 

біртұтас әлеуметтік-мәдени тұрғыдан түсіну керек. Гендерлік теңдік пен жыныстар 

арасындағы ынтымақтастық, олардың келісімі мен өзара түсіністігі идеясы тұрақты 

дамудың шарты мен алғышарты бола отырып, жаһандық маңызға ие болады. Біз 

мыңдаған жылдар бойы екінші деңгей деп саналған адамзат баласының жартысын 

толыққанды әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірге қосу мүмкіндігі туралы айтып 

отырмыз. 

 

Summary 

This article analyzes the gender policy of the Republic of Kazakhstan. The two most 

important social strategies of the modern world are sustainable development and gender policy. 

Today they should be understood in a single sociocultural context. The idea of gender equality 

and cooperation between the sexes, their consent and mutual understanding is gaining global 

significance, becoming a condition and prerequisite for sustainable development. We are talking 

about the possibility of including in the full-fledged socio-economic and political life of that half 

of the human race, which for millennia was considered second-rate. 

 

 

 

АДАМ МЕН АЗАМАТ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ 

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Палтушев Ф., 

Қайнар Академиясының құқықтану мамандығының  

2-курс магистранты, Алматы, Қазақстан 

 

Мақалада адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарын қорғау 

құралдарының өзекті мәселелері қарастырылған. Сонымен қатар, бүгінгі таңда 

Қазақстан Республикасында адам құқықтарын қорғау құралдары еліміздің заңнамасында 

нақты түрде бекітілгендігін көрсеткен. 

Түйін сөздер: адам, азамат, құқық, мемлекет, конституция, бостандық. 

 

Адам  құқықтары  мен  бостандықтарын  қорғау  құралдары  белгілі  бір 

жиынтықты  құрайды  десе  болады.  Осы  жиынтықтың  жүйелік  сипаты  бар,  өйткені  

оның  бойындағы  элементтерін  біріктіретін  белгілерді  байқауға  болады. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында адам құқықтарын қорғау құралдары 

еліміздің заңнамасында нақты түрде бекітілген. Осы құралдарды белгілеп отырған 

заңнама актілерінің негізін құрайтын құжат, әрине, Конституция.  

Қазақстан Конституциясының бірінші бабынан бастап адам құқықтарына деген 

мемлекеттің ерекше көзқарасы белгіленген. 1-баптың 1-тармағында мемлекеттің ең 

жоғары құндылығы болып адам, оның өмірі, құқықтары мен міндеттері табылады 
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делінген. Белгілі Қазақстандық заңгер-ғалым Ғ.Сапарғалиев бұл жөнінде былай дейді: 

«Саяси ілімде демократияны өзіндік құндылық ретінде мемлекеттік құрылыста бекітілетін 

жалпы адами құндылықтардың нақты көрінісі ретінде қарастырады. Олардың қатарына 

адам, оның өмірі, құқықтары мен міндеттері жатады. Осыларды ең жоғары құндылық деп 

тану мемлекет үшін адам және адамның материалдық игілігінен артық нәрсе жоқ деген 

сөз. Адам қалыпты өмір сүру үшін мемлекет барлық қолынан келетін жағдай жасауы 

керек. Мемлекет адамның өмірін қол сұғушылықтан қорғауға міндетті. Конституцияда 

бекітілген және күнделікті заңнамада нақтыланған адамның құқықтары мен 

бостандықтарының жүзеге асырылуына мемлекет ең алдымен көмектесуі керек деген 

сөз». 

Жалпы «адам құқықтары мен бостандықтары – дүниежүзілік қоғамдастық игерген, 

мойындаған және тиісті халықаралық-құқықтық актілерде бекітілген, әлеуметтік және 

заңдық жағынан қамтамасыз етілген, әрбір адамның құқығы ретінде мойындалған, ешкім 

де еркін шектеп немесе тыйым сала алмайды. Адам өзінің табиғи құқығы мен 

бостандығының қайнар көзі, сондықтан олардан шектелмеуі тиіс. Қазақстан адам 

құқықтары мен бостандығын оның қай елдің азаматы екендігіне қарамастан мойындайды, 

кепілдік береді әрі қорғайды. Адам құқығы оның міндетімен байланысады, сондықтан 

олардың жүзеге асырылуы нақтылы жағдайларға қатысты; адамға берілген құқық оның 

мүмкін болған мінез-құлық түрі мен табиғи құқығы мен бостандығының қайнар көзі, 

сондықтан олардан шектелмеуі тиіс. Адамға берілген құқық оның мүмкін болған мінез-

құлық түрі мен өлшемінен сипат алады. Адам бостандықтары ешқандай жағдайларға 

байланысты болмайды, ол – оның еркінің нәтижесі» [1, 80 б.].   

Сол сияқты Конституцияда Қазақстанды әлеуметтік мемлекет деп тану идеясы да 

адам мен азамат құқықтарын қорғауға бағытталған норма. Бұл жөнінде әдебиетте былай 

деп көрсетіледі: 

Ең алдымен әлеуметтік мемлекет жекелеген топтарға (таптарға) немесе ұлыстарға 

емес, қоғам мен адамға тұтас қызмет етеді. Ол мемлекеттік көздер есебінен барлық 

азаматтарға мүмкіндігінше бірдей мөлшерде игіліктер көрсетіп қоғамдағы 

ауыртпалықтарды да теңдей бөлу жолымен әлеуметтік теңсіздікті жеңілдетуге 

құлшынады... Әлеуметтік мемлекет адам мен азаматтың күнкөріс минимумы мен өмір 

сүрудің лайықты жағдайларын қамтамасыз етуді талап ету құқығын мойындайды. Бұған 

денсаулық пен экологиялық қауіпсіздік мәселесі де кіреді. 

Конституцияның 4-бабының 2-тармағы бойынша бұл акт ең жоғарғы заңи күшке ие 

және Республиканың барлық аумағында тікелей қолданылады. Бұл дегеніміз Ата заңда 

бекітілген адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарының да ең жоғары заңи күшімен 

тікелей қолданыста болуын көрсетеді. 

Ресейлік ғалым Ю.А. Тихомировтың айтуы бойынша «Конституцияның тікелей 

қолданылуы оның құқық шығару ықпалы, азаматтармен және ұйымдармен тікелей жүзеге 

асырылуы, құқық бұзушылықтан сақтау, қоғамдағы өмір сүру үлгісі мен атмосфераға, 

институциялық өзгерістерге құндылықты ықпал деген сөз». 

Ғ. Сапарғалиев Конституцияға сүйене отырып, азаматтар өздерінің құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды үйренуі тиіс дейді. Соттар адамның 

Конституциялық құқықтары мен бостандықтарын шектейтін заңдар мен нормативтік 

актілерді қолдануға құқығы жоқ. 

Оның пікірінше, адам құқықтары саласында Қазақстан Республикасының 

Конституциясы халықаралық құқықтың жалпы танылған нормаларына сүйенеді. 

Конституция нормаларының ішінен ерекше маңыздылыққа ие 13-ші бапты бөлек 

атап өтуіміз тиіс. Бұл бап бойынша «әркімнің құқық субъектісі ретінде танылуына құқығы 

бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға 

қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы» (1-тармақ ). 
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Екінші тармақ бойынша «әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарының сот 

арқылы қорғалуына құқығы бар». Бұл бап бұзылған құқықтардың сот арқылы қорғалуына 

кепілдік береді. 

Үшінші тармақ бойынша «әркімнің білікті заң көмегін алуға құқығы бар. Заңда 

көзделген жағдайларда заң көмегі тегін көрсетіледі». Бұл тармақ Қазақстандағы 

адвокаттық көмек көрсетудің заңи негізі болып табылады. Осы тармаққа сәйкес 1997 

жылы 5 желтоқсанда «Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызмет туралы» заң 

қабылданған болатын. 

Сол сияқты осы тармақтың негізінде басқа да құқықтық көмектің түрлері 

көрсетіледі, соның ішінде нотариалдық қызмет. 

Конституцияның 14-бабының 1-тармағында да кепілдік қызметін атқаратын норма 

бекітілген. Бұл норма бойынша «заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең». Ресей ғалым-

заңгері В.С. Нерсисянц байқағандай «теңдік белгілі бір абстракция болып табылады, яғни, 

ол теңестірілетін объектілерге тән шешімдерден саналы (ойда) абстракцияланудың 

нәтижесі». 

Басқа сөзбен айтқанда іс жүзінде, өмірде адамдардың теңдігін қамтамасыз ету 

мүмкін емес. Ал Конституциядағы 14-баптың 1-тармағында құқықтық теңдік туралы 

айтылады. 

Ғ. Сапарғалиев құқықтық теңдік туралы былай дейді: 

«Құқықтық теңдік – құқық қабілеттілік пен әрекет қабілеттілік нысанда танылатын 

және бекітілетін жеке тұлғаның қоғамдық қатынастардағы еркіндігін білдіреді.  

Еркіндіктің тең өлшемі ретіндегі еркіндіктегі құқықтық теңдік құқық субъектілері 

болып табылатын еркін тұлғалардың арасындағы эквиваленттік талабын да білдіреді. 

Құқықтық теңдік – еркін және бір-біріне бағынбайтын құқық субъектілерінің 

барлығы үшін бірдей масштаб, тұтас қалып (норма), тең өлшем бойынша теңдігі. 

Құқықтық теңдік – әртүрлі индивидтердің бірдей құқық қабілеттілігін, белгілі бір 

игіліктер мен міндеттерді алуға мүмкіндігін білдіреді. 

Тең құқықтылық дегеніміз адам мен азаматтың құқықтар мен міндеттерді иелену 

теңдігі болып табылады. Бұл теңдікке адамның табиғи қасиеттеріне де, оның қоғамдық 

қасиеттеріне де қарамастан кепілдік береді. Бұл теңдікке кепілдік беру мемлекеттің 

міндеті». 

Бұл конституциялық норма конституциялық қағида сипатына ие. Ол басқа 

конституциялық құқықтар мен бостандықтардың жүзеге асуына кепілдік жасайды. Бұл 

қағида Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 141-бабымен қорғалады.  

Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау саласында ерекше маңыздылыққа ие тағы 

бір конституциялық норма 32-бапта бекітілген. Бұл бап бойынша «Қазақстан 

Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен 

демонстрациялар, шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға құқылы. Бұл құқықты 

пайдалану мемлекеттік қауіпсіздік, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, басқа адамдардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау мүдделері үшін заңмен шектелуі мүмкін». 

Қазақстанда бұл конституциялық норма ҚР Президентінің арнайы заң күші бар 

Жарлығымен нақтыланады. 

Конституциялық сипатқа ие аса маңызды нормалар Конституцияның 7- бөлімінде 

(«Соттар және сот төрелігі») бекітілген. Осы бөлімнің баптары Қазақстан 

Республикасының атынан жүзеге асырылады және оның мақсат-міндеті азаматтар мен 

ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен мүдделерін қорғауды, Республиканың 

Конституциясының, заңдарының, өзге де нормативтік-құқықтық актілерінің, халықаралық 

шарттарының орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды. Сот билігі Республика 

Конституциясының, заңдарының, өзге  де нормативтік-құқықтық актілерінің негізінде 

туындайтын барлық істер мен дауларға қолданылады,-делінген. 

Сол сияқты соттардың Конституциямен баянды етілген адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарына нұқсан келтіретін заңдар мен өзге нормативтік-
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құқықтық актілерді қолдануға құқығы жоқ. Мұндай жағдайда сот органы іс жүргізуді 

тоқтата тұруға және осы актіні Конституциялық емес деп тану туралы ұсыныспен 

Конституциялық Кеңеске жүгінуге міндетті (78-бап). 

Сонымен, Конституцияның нормаларында адам мен азамат құқықтарын қорғаудың 

екі түрлі құралдары белгіленген десек қателеспейміз. Біріншіден, ол сот арқылы бұзылған 

құқықтарды қорғау болса, екіншіден, бұзылған құқықтарды соттан тыс құралдарды 

қолдану арқылы қорғау. 

Соттың қорғау құралының ерекшеліктері ҚР Қылмыстық кодексі мен ҚР  

Азаматтық кодексінде көрініс тапқан. Мысалы, Қылмыстық кодекстің 3-ші тарауы 

«Адамның және азаматтың Конституциялық құқықтары мен бостандықтарына қарсы 

қылмыстар», - деп аталады. Бұл тарауда 15 бап (141-155 баптар) аталған құқықтардың 

бұзылуы үшін қылмыстық жауапкершілікті көздеп отыр. 

Сол сияқты Қазақстан Республикасының Азаматық кодексінің 9-бабы азаматтық 

құқықтарды қорғау мәселесіне арналған.   

Адам мен азамат құқықтары мен бостандықтарын соттан тыс қорғау құралдары 

арқылы қорғау тәртібі мен ерекшеліктері Қазақстан Республикасының Әкімшілік 

кодексінде және арнайы заңдарда реттелген. Ол жөнінде жұмыстың келесі тарауларында 

әңгіме жүргіземіз. Жалпы айтатын болсақ Қазақстандағы адам мен азамат құқықтары мен 

бостандықтарын қорғау мәселесі әртүрлі, соның ішінде деңгейі, құқықтық күші және т.б. 

белгілері бойынша актілерде бекітілген [2, 48 б.]. 

Әділ сот ісін жүргізу құқығы жеке құқықтардың қосылуын білдіреді, сот төрелігін 

жүргізу барысында олардың әрқайсысын қамтамасыз ету сот ісін жүргізудің әділ болу-

болмауын анықтауға мүмкіндік береді. Әділ сот ісін жүргізу құқығын оны құрайтын 

құқықтарды топтастырып, үш элементке бөлуге болады: 1) сотқа дейінгі құқықтар; 2) сот 

процесі кезіндегі құқықтар; 3) соттан кейінгі құқықтар.  

Сотқа дейінгі құқықтарға мыналар жатады: бостандық құқығы; қылмыс жасады 

деген күдікпен тұтқындалған немесе ұсталған адамдардың ақпарат алу құқықтары; сотқа 

дейінгі қорғаушы алу құқығы; тез арада судьяның немесе басқа сот лауазымды адамның 

алдында болу құқығы; тұтқындауды, ұстаудың заңдылығын даулау құқығы; ақылға 

қонымды мерзімде сотта қаралу немесе қамаудан босау құқығы; жауап алу кезіндегі 

құқығы, қамауда ұстаудың адамның қадір-қасиетіне лайықты болу және азаптаудан еркін 

болу құқығы.  

«Сот процесі кезіндегі құқықтар» тобы заң мен сот алдындағы тең құқықты; істі 

заң анықтайтын білікті, тәуелсіз және әділ соттың қарауы құқығын; әділ сот қарауы 

құқығын; кінәсіздік презумпциясын; түсінік беруге немесе кінәсін мойындауға 

мәжбүрленбеу құқығын; азаптау немесе мәжбүрлеудің басқа жолымен алынған 

түсініктерді алып тастауды; кері күші бар қылмыстық заңнаманы қолдануға және бір іс 

бойынша қайта қудалауға тыйымдарды; өзін жеке басы арқылы немесе адвокат көмегімен 

қорғау құқығын; сотта және апелляция беру кезінде қатысу құқығын; куәларды шақыру 

және сұрақ беру құқығын; аудармашыға және жазбаша аудармаға құқығын; апелляция 

құқығын қамтиды.  

Соттан кейінгі құқықтар тобына шағымдану құқығы және жіберілген сот қателігі 

үшін зиянды өтеуді талап ету құқығы кіреді [3, 131 б.].  

Қылмыстық іс бойынша әділ сот ісін жүргізу құқығы осы жеке тұлғаны қылмыстық 

процеске тартқан сәттен пайда болады. Қандай да бір сот ісінің жағдайына қарай бұл сәт 

ұстаумен, тұтқындаумен немесе айып тағылумен қабат келіп қалуы мүмкін. Осылайша, 

әділ сот ісін жүргізу кепілдіктері қылмыстық істі қозғау, алдын ала тергеу және жауап алу 

процестерінде, сондай-ақ соттың мүмкін болатын апелляциялық (байқау) шағымы 

бойынша әрекеттерін қоса алғандағы соттың істі қарауы барысында қамтамасыз етілуге 

тиіс. 

Еркін болу және еріксіз қамауға алу мен ұсталудан қорғалу құқығын қамтамасыз 

ету үшін және негізгі адам құқықтары бұзылуының алдын алу үшін қамауға алу мен 
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түрмеге салудың барлық түрлеріне рұқсат алынуы немесе сот және басқа да билік 

тарапынан нәтижелі бақылануы тиіс. 
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Резюме  

В статье рассматриваются актуальные вопросы защиты прав и свобод человека 

и гражданина. В то же время это показывает, что сегодня в Республике Казахстан 

средства защиты прав человека четко закреплены в законодательстве страны. 

 

Summary 

The article examines topical issues of protecting human and civil rights and freedoms. At 

the same time, this shows that today in the Republic of Kazakhstan, the means of protecting 

human rights are clearly enshrined in the country's legislation. 
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Мақаланың мақсаты–соттардың некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы 

iстердi қарау тәртібін айқындау. Некені бұзу туралы талап-арыз  ҚР Азаматтық іс 

жүргізу кодексінің 150-бабының талаптарына сай келуі тиіс. Атап айтқанда, арызда 

некенің (ерлі-зайыптылықтың) қашан және қайда тіркелгендігі, олардың ортақ балалары 

бар ма, олардың жасы, сондай-ақ, кәмелетке толмаған балаларының кіммен бірге 

тұратындығы, балаларын және (немесе) еңбекке қабілетсіз мұқтаж зайыбын күтіп-

бағуға қаражат төлеу тәртібі туралы, осы қаржының мөлшері туралы немесе ерлі-

зайыптылардың ортақ мүлігін бөлу туралы келісімге келді ме, сол көрсетілуі керек. 

Некені бұзуға өзара келісім болмаған жағдайда, оны бұзу себебі көрсетіледі. Некені бұзу 

туралы талаптардан басқа талап-арызға кәмелетке толмаған балалардың, еңбекке 

қабілетсіз зайыбының пайдасына алимент өндіру туралы, бірге жинаған мүлікті бөлу 

туралы талаптар енгізілуі мүмкін. 

Түйін сөздер: Сот, отбасы, неке, некені бұзу, ажырасу, ерлі-зайыптылық. 

 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы талап арыз АПК-нің 148-бабының 

талаптарына сай келуге тиiс. Атап айтқанда, онда: некенiң (ерлі-зайыптылықтың) қашан, 

қайда тiркелгенi, ортақ балалары бар ма, олардың жасы, ерлi-зайыптылар кәмелетке 

толмаған балаларының қайсысы кiммен бiрге тұратыны туралы келiсiмге келдi ме, 

балаларды және (немесе) еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайын асырауға арналған 

қаржыны төлеу тәртiбi туралы, оған жұмсалатын қаражат мөлшерi туралы немесе ерлi-

зайыптылардың ортақ мүлкiн бөлу туралы, некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу кезiнде 

оны бұзуға өзара келiсiм болмаған жағдайда оны бұзудың себептерi, некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзу туралы талаппен бiрге басқа да талаптардың қойылған-
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қойылмағаны көрсетiледi. Арызға неке (ерлі-зайыптылық) туралы куәлiктiң түпнұсқасы, 

балалардың туу туралы куәліктердiң көшiрмелерi, еңбекақы және ерлi-зайыптылардың 

кiрiс әкелетiн басқа да табыс көздерi туралы құжаттар, басқа да қажеттi құжаттар қоса 

тiркеледi [1]. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iстi соттың қарауына бергенде оларды 

тиянақты тексерiп дайындау мiндетiне соттардың назары аударылсын. Судья арызды 

қабылдағаннан кейiн, әдетте, ерлі-зайыптының екiншiсiн шақырып алып, бұл арызға 

оның көзқарасын, ерлi-зайыптылардың сот арқылы шешiлетiн басқа да даулы 

мәселелерiн анықтап, олардың талаптарының қайсысы некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу 

туралы талаппен бiрге қаралуы мүмкiн екенiн түсіндiруi тиiс [4]. 

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекстің 16-бабының 2-тармағына 

сәйкес әйелдiң жүктiлiгi кезінде және бала туғаннан кейiн бiр жыл өткен уақытқа дейiн 

әйелiнiң келiсiмiнсiз некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы күйеудiң талабын 

қанағаттандыруға болмайды. Бiрақ, аталған шектеу бала өлі туған немесе бiр жылға 

жетпей шетiнеп кеткен жағдайларға жатпайды. Осы аталған екi жағдайда да судьяның 

талап арызды қабылдамауға құқысы жоқ [2]. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) сот тәртiбiмен бұзған кезде ерлi-зайыптылардың бiр-

бiрiне қоятын жеке мүлiктiк талаптары осындайда туындайтын жағдай ретiнде Кодексте 

көзделген. Мүлiктiк талаптар деп олардың ортақ меншiгiндегi мүлiктi бөлу туралы және 

еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайын күтуге арналған төлемдер туралы дауларды түсiнген 

жөн. 

Ортақ кәмелетке толмаған балалары жоқ ерлi-зайыптылардың өзара келісiмдерi 

бойынша некелерiн (ерлі-зайыптылықты) бұзу, араларында мүліктiк және өзге талаптар 

болмаған жағдайда, азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын 

аумақтық әділет органдарында (бұдан әрі – тіркеуші орган) жүргiзiледi. Бiрақ, егер 

жұбайлардың бiреуi, қарсылықтары болмағанына қарамастан, некенi (ерлі-

зайыптылықты) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын 

аумақтық әділет органдарында (бұдан әрі – тіркеуші орган) бұзуға жалтарса (ортақ арыз 

беру үшiн өз басы келе алмаған жағдайда немесе арызды бергеннен кейiн некені (ерлі-

зайыптылықты) бұзуды тiркеу үшiн келгiсi келмеген және т.б. жағдайда ортақ арыз 

беруден немесе жеке арыз беруден бас тартса), некенi (ерлі-зайыптылықты) азаматтық 

хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын аумақтық әділет органдарында 

(бұдан әрі – тіркеуші орган) бұзуға болады деген негiзбен судьяның некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзу туралы ерлi-зайыптының арызын қабылдаудан бас тартуға, ал 

соттың талап арызды қараусыз қалдыруға құқы жоқ. Соттар арызданушыдан тіркеуші 

органдарға некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы арыз бергенiн және ерлi-

зайыптылардың бiрiнiң оған келуден бас тартқанын растайтын анықтаманы талап етуге 

тиiстi. 

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекстің 17-бабының 2-тармағына 

сәйкес хабар-ошарсыз кеттi деп танылған адамдармен некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу, 

ерлi-зайыптылардың кәмелетке толмаған ортақ балалары болғанына қарамастан, ерлi-

зайыптылардың бiрiнiң тіркеуші органға берген арызы бойынша жүргiзiледi. Сондықтан 

бiр жылдан берi тұрып жатқан жерi туралы мәлiметтер жоқ адаммен некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзу туралы арыз берiлген кезде судья талап арыз берген  жұбайға 

азаматты хабар-ошарсыз кеткен деп тану тәртiбiн түсiндiредi. 

Алайда, егер жұбайы (зайыбы) аталған тұлғаның хабар-ошарсыз кеткенiн тану 

туралы арыз беруден бас тартқан жағдайда судья бұл тұлғаның талап арызын 

қабылдамауға құқы жоқ. Сот некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы талапты жалпы 

негіздер бойынша қарауға мiндетті. 

Тұрып жатқан жерi белгiсiз немесе Қазақстан Республикасында тұратын жерi жоқ 

адаммен некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы талап арыз оның мүлкiнiң тұрған жерi 
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немесе соңғы кездегi белгiлi мекен-жайы бойынша (АПК-нің 30-бабының бірінші бөлігі) 

берiледi және мәнiсi бойынша қаралуы тиiс. 

Талапкердiң қолында кәмелетке толмаған баласы болса онда талап арыз 

талапкердiң тұратын жерi бойынша (АПК-нің 30-бабының жетінші бөлігі) берiлуi 

мүмкiн. 

Соттар бас бостандығынан айыруға сотталған адамдармен некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзу туралы iстi қарағанда, оларға белгiленген жаза мөлшерiне 

қарамастан, бұл iстер сот қарастылығына жататын жағдайда (мысалы, мүлiктiк талап 

қойылған кезде), сотқа қарастылығы туралы жалпы ережелердi сақтай отырып, 

қарайтынын ескеруi керек. Егерде бас бостандығынан айыруға сотталған адаммен некенi 

(ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы талап арыз АПК-нің 29-бабына сәйкес өндiрiске 

қабылданса, онда көрсетiлген тұлғаның сотталғанға дейiн соңғы тұрған мекен жайын 

ескеру қажет. Соттар тек заңда көрсетiлген жағдайда ғана, егер некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзуға ерлi-зайыптылардың бiреуiнiң келiсiмi болмаған жағдайда, 

некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iс бойынша ерлi-зайыптыларды татуластыру 

шараларын қолданады. Сот бұл мақсатта тараптардың өтiнiшi бойынша немесе олардың 

бiрiнiң немесе өзiнiң жеке бастамасы бойынша iстi шешудi кейiнге қалдырады және 

оларға татуласуы үшiн заңда белгiленген алты ай мерзiмдi тағайындайды. Iстi қарауды 

кейiнге қалдыру бiрнеше рет қайталануы мүмкiн, бiрақ ерлi-зайыптылардың татуласуы 

үшiн берiлген жалпы мерзiм алты айдан аспауы тиiс. 

Сот нақты мән-жайларды және орынды себептердi ескере отырып, ерлi-

зайыптылардың немесе олардың бiрiнiң арызы бойынша татуласуға берген мерзiмiн 

өзгертуге және iстi сол мерзiм өткенге дейiн қарауға құқылы. 

Ерлі-зайыптылардың татулыққа келуi үшiн сот талқылауын кейiнге қалдыру 

жөнiндегi сот ұйғаруы кеңесу бөлмесiнде шығарылады. Бұл ұйғару iстiң бұдан кейiнгi 

қозғалысына бөгет жасамайтын болғандықтан, АПК-нің 429-бабының жетінші бөлігіне 

талабына сай оған шағым немесе наразылық келтiрiлмейдi. 

Соттар некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iстi, әдетте, ерлі-зайыптылардың 

екеуiнiң қатысуымен қарауға тиiстi. Тараптардың өзара қатынастарын, некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзу туралы мәселенiң себептерiн, ерлі-зайыптылардың арасындағы 

алауыздықтың нағыз себептерiн жан-жақты анықтау қажет. 

Алайда ортақ кәмелетке толмаған балалары бар ерлi-зайыптылардың арасында 

некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу жөнінде өзара келiсiм болса, ерлі-зайыптылардың бiр-

бiрiне мүліктiк және өзге де талаптары болмаған кезде, сондай-ақ, егер ерлi-

зайыптылардың бiреуі некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға арыз берсе, ал екіншісі 

қарсылығының жоқтығына қарамастан өзiнiң әрекеттерiмен не әрекетсiздiгімен некенi 

(ерлі-зайыптылықты) бұзудан жалтарса, сот некені (ерлі-зайыптылықты) бұзудың 

себептерiн анықтамай-ақ некенi бұзады. Көрсетiлген жағдайларда некенi бұзу екi айға 

дейiнгі мерзімде жүргізіледі (АПК-нің 183-бабы). 

Егер сот тағайындаған мерзiмнен кейiн ерлi-зайыптылар татулыққа келмесе және 

олардың ең болмаса бiрi некенi (ерлі-зайыптылықты) тоқтатуды талап етсе, сот некенi 

(ерлі-зайыптылықты) бұзады. Сонымен бiрге, аталған жағдайларда ерлi-зайыптылардың 

уақытша алауыздықтары және араларындағы кездейсоқ себептермен туындаған 

жанжалдары, сондай-ақ салмақты дәлелдермен расталмаған олардың бiреуiнiң немесе 

екеуiнiң де некенi (ерлі-зайыптылықты) жалғастыруға ниеттерiнiң болмауы некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзуға жеткiлiктi негiз болып саналмайды. Сот тек қана ерлi-

зайыптылардың бұдан әрi бiрге өмiр сүрiп, отбасын сақтау мүмкiн болмаған жағдайда 

ғана, некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу жөнiндегi талапты қанағаттандыруға құқылы. 

Соттар Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекстің 22-бабының 2-

тармағына сәйкес некені (ерлі-зайыптылықты) бұзатын ерлi-зайыптылардың кәмелетке 

толмаған балаларының мүддесi мен құқығын қорғау үшiн шара қолдануы қажет. Сот iстi 

қарау барысында ерлi-зайыптылардың кәмелетке толмаған балаларының неке (ерлі-

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z506
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z30
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z506
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z30
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z506
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z29
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z506
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z429
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z506
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z183


Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

80 

 

зайыптылық) бұзылғаннан кейiн кiммен тұратындығы туралы, балаларды асырауға 

арналған қаражаттардың төленуi тәртiбi және оның мөлшерi туралы келiсiмге келген-

келмегенiн анықтауға тиiстi. Бұл орайда, алимент төлеу жөнiндегi келiсiм Кодекстің 22-

тарауындағы талаптарды сақтай отырып жасалуы тиiс. 

Ерлi-зайыптылар арасында жоғарыдағы мәселелер бойынша келiсiм болмаған 

жағдайда, сондай-ақ сотқа ұсынылған келiсiм балалардың мүддесiне қайшы келген 

жағдайда, сот неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан кейiн кәмелетке толмаған балалар 

ата анасының қайсымен тұратынын, балаларды асырау үшiн ата-ананың қайсысынан 

және қандай мөлшерде алимент өндiрiлетiнiн анықтауға мiндеттi. Сондай-ақ, сот 

балалардан бөлек тұратын ата-ана балаларды тәрбиелеуге қатысуға мiндеттi және 

олармен араласуға құқықты екенiн, ал екiншi ата-анасы бұған кедергi жасауға құқығы 

жоқ екенiн түсiндiруi тиiс. Бұл туралы сот мәжiлiсi хаттамасында жазылады. 

Iстi кейiнге қалдыру және ерлi-зайыптылардың татуласуы үшiн берiлген мерзiм 

iшiнде алимент өндiру туралы арыз берiлген болса, сот жауапкердiң балаларды асырауға 

қатысуы жөнiндегi мәселенi талқылауға құқылы. Егер жауапкер бұл мiндеттi 

орындамағаны анықталса, судья АПК-нің 135-бабына сәйкес талапкердiң арызы 

бойынша iс қаралғанша, балаларға уақытша алимент өндiру туралы сот бұйрығын 

шығарады. 

Егер балаларға алимент өндiру туралы талапты талқылаған кезде, екiншi тарап 

туу туралы актiдегi баланың әкесi немесе анасы жөнiндегi жазбаға дауласса, онда бұл екi 

талап, оларды жеке өндiрiсте қарау үшiн, некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iстен 

бөлек шығарылады. 

Сот, некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы талаптан бас тартылған жағдайда, 

алиментті өндiру жөнiндегі талап арызды, егер талапкер оны қарауды талап еткен 

жағдайда, жеке өндiрiске бөліп шығарады. Бұл туралы шешiмнiң қорытынды бөлiгінде 

көрсетiледi. 

Сот некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзған кезде жұбайлардың бiрiнің асырауында 

болу құқығы бар жұбайдың талабы бойынша осы асырау қаражатының мөлшерiн 

анықтауға мiндеттi. Ерлi-зайыптылардың немесе олардың бiреуiнiң талабы бойынша 

сот, олардың ортақ меншiгiндегі мүлiктерiн бөлiп беруге мiндеттi (Кодекстің 22-

бабының 2-тармағы). 

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекстің 39-бабына сәйкес ерлi-

зайыптылардың некедегi (ерлі-зайыптылықтағы) және (немесе) ол бұзылған жағдайдағы 

мүлiктiк құқықтары мен мiндеттерiн анықтайтын өзге тәртiп белгiленбесе (неке шарты), 

азаматтардың меншiктiк құқықтарының объектiсi болып табылатын, Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – АК) 115, 116 және 191-баптың 2-

тармағына сәйкес ерлi-зайыптылардың қайсысының атына сатып алғанына немесе ерлi-

зайыптылардың қайсысының ақша салғанына қарамастан, АК-нің 223-бабына сәйкес 

ерлi-зайыптылардың некеде (ерлі-зайыптылықта) тұрған кезде жинаған кез келген 

жылжитын және жылжымайтын мүлiктерi, бөлуге жататын бiрiккен ортақ меншiк болып 

табылады (Кодекстің 33-бабының 1 және 2-тармақтары)[5]. 

КСРО Жоғарғы Кеңесi Төралқасының 1944 жылы 8 шілдедегі Жарлығы 

жарияланған кезге дейiн қолданылған заңдарға сәйкес тiркелмеген неке (ерлі-

зайыптылық) мен тiркелген некенiң (ерлі-зайыптылықтың) құқықтық салдары бiрдей 

болғандықтан, Жарғы күшiне енгенге дейiн некелерi (ерлі-зайыптылық) тiркелмеген 

отбасылық қатынастағы адамдардың бiрiгіп жинаған мүлiкке ерлi-зайыптылардың ортақ 

меншiгi тәртiбi тарайды. Мұндай мүлiктi бөлу жөнiндегi дауды шешу кезiнде соттар 

Кодекстің 33, 34, 35, 36, 37-баптарында белгiленген ережелердi басшылыққа алуы қажет. 

Iстi қараған мезгілде ерлi-зайыптылардың иелiгiнде болған немесе үшiншi 

тұлғада болған ортақ мүлiктерi бөлуге жататын мүлiктердiң құрамына кiредi. Егер сот 

ерлi-зайыптылардың бiрi ортақ мүлiктi иелiктен шығарғанын немесе өз қалауы 

бойынша, жұбайының қарсылығына және отбасының мүддесiне қарамастан сатып 
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жiбергенiн немесе мүлiктi жасырғанын анықтаса, онда бөлу кезiнде бұл мүлiк немесе 

оның құны есепке алынады. Сол сияқты ерлi-зайыптылардың ортақ қарызы (Кодекстің 

38-бабының 3-тармағы) және отбасы мүддесiнен туындаған мiндеттемелер жөнiндегi 

талаптар құқығы ескеріледi. 

Сонымен қатар, некеге (ерлі-зайыптылыққа) отыру кезiнде ерлi-зайыптылардың 

бiрiне, бiрақ некеге (ерлі-зайыптылыққа) отырғанға дейiн тиесiлi болған, жеке 

қаражатына сатып алынған, сыйға тартылған, мұраға немесе өзге ақысыз мәмілелер 

бойынша алынған мүлiк, сондай-ақ ерлi-зайыптылардың ортақ қаражаты есебiнен 

бiрiнiң жеке басына пайдалануға сатып алынған заттар, қымбат бағалы және басқа асыл 

заттардан басқалары Кодекстің 35-бабына сәйкес ортақ меншiк болып саналмайды және 

бөлуге жатпайды. 

Егер отбасылық қарым-қатынас және ортақ шаруашылықты жүргiзу нақты 

тоқтатылғаннан кейiн жұбайлар бiрлесiп мүлiк сатып алмаған болса, сот Заңның 34-

бабының 2-тармағына сәйкес олардың ортақ шаруашылықты жүргiзу уақытына дейiнгi 

ортақ меншiгi болып келген мүлiктердi ғана бөле алады. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзған кезде ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкi 

Кодекстің 37, 38-баптарында және АК-нiң 218-бабында белгiленген ережелер бойынша 

бөлiнедi, мұндайда, тараптар өзара келiспесе, сот бөлiнетiн мүлiктiң құнын 

сарапшылардың, оның iшiнде мүлiктi бағалау жөнiндегi мемлекеттiк органның 

қорытындысы негiзiнде анықтайды. 

Егер заңмен белгiленген ортақ меншiктiң тәртiбi неке (ерлі-зайыптылық) 

шартымен өзгертiлсе, онда сот ерлi-зайыптылардың мүлкiн бөлу туралы дауларды 

шешкен кезде осындай шарт талаптарын басшылыққа алуы тиiс. Мұндайда ерлi-

зайыптылар арасындағы неке (ерлі-зайыптылық) шарты Кодекстің 43-бабының 2-

тармағына сәйкес тап осы өндiрiсте жұбайлардың бiрiнiң талабы бойынша, егер шарт 

талаптары жұбайлардың бiрiн өте қолайсыз жағдайда қалдыратын немесе осы некеде 

(ерлі-зайыптылықта) туылған немесе асырап алынған балалардың мүліктік құқықтарын 

бұзатын болса, толық немесе iшiнара заңсыз болып танылуы мүмкiн. 

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлiктерiн бөлген кезде үшiншi тұлғаның (мәселен, 

басқа мүшелермен бiрге қатысқан шаруа (фермерлiк) қожалығының немесе ұжымшар 

ауласының, үлестiк жарнасын толық төлемеген және соған байланысты меншiк құқығын 

иемденбеген ерлi-зайыптылардың бiреуi (немесе екеуi де) мүшесi болып саналатын 

тұрғын үйдiң, құрылыс немесе басқа кооперативтердiң, т.б.) мүдделерi қозғалған 

жағдайда Кодекстің 22-бабының 3-тармағына сәйкес бұл талапты жеке өндiрiске 

шығаруға құқылы екенiн ескеру қажет. 

Егер некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу және ерлi-зайыптылар мүлiктерiн бөлу 

туралы iстi қараған кезде (олар кооперативтiң пәтердi, саяжайды, гаражды және 

құрылыс немесе тұрғын үйлердi пайдалануға бергенi үшiн үлестерiн толық төлемеген 

жағдайда), тараптардың бiреуi, үлестi бөлудi талап етпей, оның өзi жиналған үлестiң 

қандай бөлiгiне құқылы екендiгін анықтап берудi сұраса, сот мұндай талапты жиналған 

үлеске құқы бар басқа адамдар болмаған жағдайда, бұл дау кооператив құқықтарын 

қозғамағандықтан, оны жеке өндiрiске бөліп шығармай-ақ қарауға құқылы. 

Ерлі-зайыптылардың бiреуiнiң атына салынған банктiк салымдар Кодекстің 37-

бабындағы ереже бойынша бөлiнедi. 

Ортақ мүлiктер есебiнен жұбайлардың кәмелетке толмаған өз балаларының атына 

салған салымдары Кодекстің 37-бабының 4-тармағына сәйкес сол балаларға тиесiлi 

болып есептеледi және ерлi-зайыптылардың ортақ меншiгi болып табылатын мүлiктердi 

бөлген кезде есепке алынбайды. 

Егер үшiншi адамдар ерлi-зайыптыларға ақша берiп, соңғылары оны несие 

ұйымдарындағы өз аттарына салған болса, онда үшiншi тұлға АК-нiң нормалары 

бойынша тиiстi соманы қайтару жөнiнде талап қоюға құқылы, ол талап жеке өндiрiсте 

қарауға жатады. Шаруа (фермерлiк) қожалықтар мүшелерiнiң немесе бұрынғы ұжымшар 
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ауласы мүшелерiнiң және басқа тұлғалардың осы шаруа (фермерлiк) қожалығының 

немесе бұрынғы ұжымшар ауласының мүшелерi болып саналатын ерлi-зайыптыларға 

қойылатын талаптарын осындай тәртiппен шешуге болады. 

Некесi (ерлі-зайыптылығы) бұзылған ерлi-зайыптылардың (Кодекстің 37-

бабының 6-тармағы) ортақ меншiгiн бөлу туралы талаптар үшін талап қою ескіруінің үш 

жылдық мерзiмiнің өтуін неке (ерлі-зайыптылық) сотта бұзылған кезде - шешiм заңды 

күшiне енген күннен бастап, неке (ерлі-зайыптылық) тіркеуші органдарда бұзылған 

кезде - азаматтық хал-актілерін тiркеу кiтабында некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу 

тiркелген күннен бастап есептеген жөн. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы талапты қанағаттандырмаған кезде сот 

ерлi-зайыптылардың осы талаппен бiрге мәлiмделген өзге талаптарын сол өндiрiсте 

қарауға құқы жоқ, Кодекстің 22-бабына сәйкес олар жеке өндiрiске шығарылады. 

Соттың некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы шешiмi, сондай-ақ некені (ерлі-

зайыптылықты) бұзудан бас тарту жөнiндегi шешiмi де заңды және сот мәжiлiсiнде жан-

жақты тексерiлген дәлелдерге негізделген болуы тиiс. 

Ерлi-зайыптылардың бiреуi некенің (ерлі-зайыптылықтың) бұзылуына қарсылық 

бiлдiрген жағдайда шешiмнiң дәлелдеу бөлiгiнде ерлi-зайыптылардың арасындағы 

араздықтарының сот анықтаған себептерi, отбасын сақтау мүмкiн еместiгi туралы 

дәлелдер немесе отбасын сақтап қалу мүмкiн екенi туралы соттың тұжырымдары, кей-

бiр дәлелдердi жоққа шығарғанының негiздерi, басшылыққа алған заңдары көрсетiлуi 

керек. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу жөнiндегi талапты қанағаттандыру туралы 

шешiмнiң қорытынды бөлiгінде тараптардың Кодекстің 22-бабының 2-тармағында 

көрсетiлген талаптарының барлығы бойынша, оның iшiнде тараптардың бiрге қарау 

үшiн бiрiктiрiлген талаптары бойынша соттың қорытындылары болуы тиiс. Шешiмнiң 

бұл бөлiгiнде некенің (ерлі-зайыптылықтың) бұзылғанын мемлекеттiк тiркеуге қажеттi 

мәлiметтер (некенi (ерлі-зайыптылықты) тiркеу күнi, актiнi жазу нөмiрi, некенi (ерлі-

зайыптылықты) тiркеген тіркеуші органның атауы, некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзғанда 

олардың тектерi сақталған ба, немесе бұрынғы некеге (ерлі-зайыптылыққа) дейiнгi 

тектерiн қайтып алған ба) көрсетiледi. Ерлi-зайыптылардың тектерi шешімде неке (ерлі-

зайыптылық) туралы куәлiкке сәйкес жазылады, ал тегi некеге (ерлі-зайыптылыққа) 

отырған кезде өзгертiлген болса, шешiмнiң кiрiспе бөлiгінде некеге (ерлі-зайыптылыққа) 

отырғанға дейiнгi тегiн де көрсету қажет. 

Шешiмде мемлекеттiк баж салығы ерлi-зайыптылардың қайсысынан және қандай 

мөлшерде алынатыны және материалдық жағдайына, балалардың кiмнің қолында 

тәрбиеленетiнiне және басқа да нақтылы жағдайларға байланысты қайсысы төлемнен 

босатылатыны шешiмде атап көрсетiлуi тиiс. Некенiң (ерлі-зайыптылықтың) 

тоқтатылған кезi - шешiмнiң заңды күшiне енген күнi - көрсетiледi[3]. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу жөнiндегi шешiм шығарылғаннан кейiн ерлi-

зайыптылар татуласқан жағдайда және бұл туралы олардың жазбаша арызы болса, сот өз 

ұйғаруымен шешiмнiң орындалуын, ол заңды күшiне енгенге дейiн, ал кейбiр 

жағдайларда шешiм көшiрмесi некенiң (ерлі-зайыптылықтың) бұзылуын тiркеу үшiн 

тіркеуші органдарға жiберiлмей тұрып, тоқтатуға құқылы. 

Егер iстi кассациялық тәртіппен қараған кезде некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу 

жөнiндегi шешiм тіркеуші органға берiлгенi және некенің (ерлі-зайыптылықтың) 

бұзылуы тiркеуден өткенi анықталса, онда, аталған мән-жайларды ескере отырып, 

мұндай шешiмдi бұзу материалдық және iс жүргізу құқығының талаптары елеулi түрде 

сақталмаса ғана мүмкiн болады. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iс жөнiндегi шешiм кассациялық 

тәртіппен бұзылғаннан кейiн, сот бұл iстi жаңадан қараған кезде, некені (ерлі-

зайыптылықты) бұзудың тіркеуші органдарда тiркелген-тiркелмегенiн тексеруге 

мiндеттi. тіркеуші органдарда некенiң (ерлі-зайыптылықтың) бұзылғаны жөнiндегi актi 
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болған жағдайда, сот жаңа шешiм қабылдаған кезде, оны жою туралы мәселенi шешуге 

мiндеттi. 

Жоғарыда келтiрiлген жағдайларда ерлi-зайыптылардың бiреуi жаңа некеге (ерлі-

зайыптылыққа) отырса, онда бұл некенің (ерлі-зайыптылықтың) заңсыздығы жөнiнде 

мәселе мүдделi тұлғалардың талабы бойынша, бiрiншi некенi (ерлі-зайыптылықты) 

бұзудан бас тарту туралы сот шешiмi заңды күшiне енгеннен кейiн шешiлуге тиiс. 

Сот некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу жөнiндегi және оны заңсыз деп тану 

жөнiндегi талап арыздарды (қарсы талапты) өзара байланысты деп, бiр өндiрiсте қарауға 

құқылы. 

Сот некенi (ерлі-зайыптылықты) заңсыз деп тану жөнiндегi талап арызды 

қабылдаған кезде, некенің (ерлі-зайыптылықтың) заңдылығы қандай негiздер бойынша 

көтерiлгенiн (Кодекстің 25-бабы) және Кодекстің 26-бабына сәйкес талапкер дәл осы 

аталған негiздермен некенi (ерлі-зайыптылықты) заңсыз деп тануға құқылы тұлғаларға 

жататынын анықтауы қажет. Егер арызданушы мұндай тұлғаға жатпаса, онда сот оның 

талабын қанағаттандырмайды. 

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекстің 25-бабының 1-

тармағында көрсетiлген некенi (ерлі-зайыптылықты) заңсыз деп тану негiздерiнің тiзбесi 

түпкiлiктi болып табылады және ол кеңейтiлiп түсiндiруге жатпайды. Мұндай 

негiздерге: некеге (ерлі-зайыптылыққа) отырудың белгiленген шарттарының бұзылуы, 

оның iшiнде, неке (ерлі-зайыптылық) жасын сақтамау (Кодекстің 9-10-баптарында), 

некеге (ерлі-зайыптылыққа) отыруға жол берiлмейтiн тұлғалардың арасындағы некелесу 

(ерлі-зайыптылық) (Кодекстің 11-бабы), сондай-ақ тараптар не олардың бiреуi отбасын 

құруды ниет етпеген жасанды некелесу (ерлі-зайыптылық) жатады. 

Мәжбүрлеп қиылған неке (ерлі-зайыптылық), сондай-ақ, егер некеге (ерлі-

зайыптылыққа) отырған тұлғалардың бiреуi екіншiсiнен өзiнiң құрған отбасы 

мүшелерiне жекелей және қоғамдық қауiпсiздiгiне нақтылы қатер туғызатын аурудың 

бар екенiн жасырып қалса, бұндай неке (ерлі-зайыптылық) заңсыз деп танылуы мүмкін. 

Осыларды ескере отырып, неке (ерлі-зайыптылық) қию тәртiбiнiң белгiленген 

талаптарын (Кодекстің 13-бабы) бұзушылық некенi (ерлі-зайыптылықты) заңсыз деп 

тану үшiн негiз болып табылмайтынын ескеру керек. 

Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодекстің 27-бабының 4-тармағына 

сәйкес ерлі-зайыптылар некелерiн (ерлі-зайыптылықты) сот немесе тіркеуші органдар 

арқылы бұзғаннан кейiн, бұл некенi (ерлі-зайыптылықты) заңсыз деп тану туралы 

мәселенi қоюға құқықтары жоқ. 

Ерлi-зайыптылар арасында заңмен тыйым салынған туыстық дәрежесi немесе 

олардың бiреуi некенi (ерлі-зайыптылықты) тiркеу сәтiнде басқа бұзылмаған некеде 

(ерлі-зайыптылықта) болса, егер неке (ерлі-зайыптылық) сот тәртiбiмен бұзылса, онда 

сот некенi (ерлі-зайыптылықты) заңсыз деп тану жөнiндегі талапты, некенi (ерлі-

зайыптылықты) бұзу туралы шешiм бұзылған соң қарай алады, себебi сот мұндай 

шешiмдi заңды қиылған некеге (ерлі-зайыптылыққа) қатысты шығарған. АПК-нің 76-

бабының екінші бөлігіне сәйкес ондай шешiммен анықталған жағдайларды сол 

тараптардың басқа сот мәжiлiсiнде даулауға құқы жоқ. 

Егер неке (ерлі-зайыптылық) соттан тыс тәртiппен бұзылып, соңынан некенің 

(ерлі-зайыптылықтың) бұзылғаны туралы жазуды (тiркеудi) жою және оны заңсыз деп 

тану туралы талап қойылатын болса, сот аталған екi талаптарды бiр өндiрiсте шешедi.  

Кодекстің 23-бабының 1-тармағына сәйкес сот тәртiбi арқылы бұзылған неке 

(ерлі-зайыптылық) сот шешiмi заңды күшiне енген күннен бастап, яғни сот шешiмi 

түпкiлiктi түрде шығарылғаннан кейiн бір ай өткен соң (АПК-нің 403-бабы) немесе 

апелляциялық қаулы шыққаннан кейiн тоқтатылған болып есептеледi. Неке (ерлі-

зайыптылық) сот тәртiбi арқылы 1998 жылғы 24 желтоқсан - "Неке және отбасы туралы" 

Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 17 желтоқсандағы № 321-І Заңының ресми 

түрде жарияланған күнге дейiн бұзылған болса, бұл ереже қолданылмайды, өйткенi бұл 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z506
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z76
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жағдайларда ажырасу тiркелген кезден бастап неке (ерлі-зайыптылық) тоқтатылған 

болып есептеледi (ҚазКСР Неке және отбасы туралы кодексінің 40-бабы). 

Тіркеуші органдар арқылы бұзылған неке (ерлі-зайыптылық), оның 1998 жылғы 

24 желтоқсанға дейiн не одан кейiн бұзылғанына қарамастан, некенің (ерлі-

зайыптылықтың) бұзылуы мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап тоқтатылған деп 

есептеледi. 

Некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iстер бойынша сот мәжiлiсi 

хаттамасының мазмұны АПК-нің 282-бабына сәйкес болуы тиiс, атап айтқанда, онда сот 

талқылауының барлық маңызды сәттерi: талапкер мен жауапкер туралы, балалары және 

олардың жасы туралы мәлiметтер, талаптың мәнiсi туралы жан-жақты түсiнiктер, 

куәлардың жауаптары, сот тексерген өзге дәлелдемелер, сондай-ақ соттың ерлi-

зайыптыларды татуластыру жөнiндегi әрекеттерi көрсетiлуi тиiстi. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

1. «Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік Кодексі» Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексі (2020.07.07. берілген 

өзгерістер мен толықтырулармен). 

2. Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы 

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі 

(2020.19.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен). 

3. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер(Салық кодексі) 

Қазақстан Республикасының Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ. 

4. Соттардың некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iстердi қараған кезде 

заңнаманы қолдануы туралы. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2000 жылғы 28 сәуір N 5 нормативтік 

қаулысы. 

5. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 1994 жылғы 27 желтоқсандағы 

№ 268-ХIII. (2020.19.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

 

Резюме 

Цель статьи - дать определение порядок рассмотрения судами дел о 

расторжении брака (супружества). Иск о разводе должен соответствовать 

требованиям статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. 

В частности, в заявлении указывается, когда и где был зарегистрирован брак, есть ли у 

них общие дети, их возраст, а также с кем проживают их несовершеннолетние дети, 

порядок выплаты алиментов и (или) нетрудоспособный супруг. Следует указать, есть ли 

сумма этих средств или договор о разделе совместного имущества супругов. При 

отсутствии обоюдного согласия на расторжение брака указывается причина его 

расторжения. Помимо требований о расторжении брака, в иск могут быть включены 

требования о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних, супругов-инвалидов, 

разделе совместно нажитого имущества. 

 

Summary  

The purpose of the article is to determine the procedure for consideration by the courts of 

cases of divorce (matrimony). A divorce suit must comply with the requirements of Article 150 of 

the Civil Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. In particular, the application indicates 

when and where the marriage was registered, whether they have common children, their age, as 

well as with whom their minor children live, the procedure for paying alimony and (or) a 

disabled spouse. It should be indicated whether there is an amount of these funds or an 

agreement on the division of joint property of the spouses. In the absence of mutual consent to 

the dissolution of the marriage, the reason for its dissolution shall be indicated. In addition to 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000377#z506
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the requirements for divorce, the claim may include requirements for the recovery of alimony in 

favor of minors, disabled spouses, and the division of jointly acquired property. 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

 

Комекова А.К., 

Магиcтрантка Академии Кайнар 

 

Научная статья посвящается, зарубежной практике организации страхования 

имущества. Страхование - это экономическое отношение, в котором участвуют как 

минимум две стороны (два лица, субъекта отношения). На сегодняшний день имущество 

является самым выгодным вложением. Страхование имущества − вид страхования, в 

котором в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, 

связанный с владением, пользованием и распоряжением имуществом. Осуществляется 

преимущественно в форме добровольного страхования, за исключением страхования 

государственного имущества, передаваемого в аренду.  

Ключевые слова: Стархование, имущество, страховая организация, страховщик, 

страхвовой случай, договор страхования, юридическое лицо, физическое лицо, 

страхователь, србственность, гражданское законодательство, правовая 

ответственность, страхование отвественности. 

 

Страхование представляет собой комплекс отношений по защите законных 

имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении 

страхового случая или иного события, определенного договором страхования, 

посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией [1]. 

Развитие страхового бизнеса является важным элементом успешного перехода от 

централизовано планируемой экономики к экономике рыночного типа. 

Современное состояние рынка требует дальнейшего развития и модернизации 

страхового дела все большей его адаптации к мировым принципам организации 

страховых отношений.  Это касается, прежде всего, несовершенства законодательной и 

информационной базы, методологических разработок в сфере страхования, а также форм 

страховой защиты, адекватных требованиям рыночной экономики. 

В докапиталистических обществах основной формой страхования была страховая 

взаимопомощь. Сначала она носила характер разовых соглашений о взаимопомощи в 

области путевой, странствующей торговли, как сухопутной, так и морской. Соглашения 

касались товаров и перевозочных средств, в качестве которых выступали морские корабли 

и вьючные животные. Предполагается, что первичные формы страхования встречались за 

2 тысячелетия до нашей эры, в частности в законах вавилонского царя Хаммурапи, 

которые предусматривали заключение соглашения между участниками торгового 

каравана о том, чтобы вместе нести убытки, постигшие кого-либо из них в пути от 

нападения разбойников, ограбления, кражи и т.д. 

В дальнейшем страхование приобретает более совершенную форму, то есть 

строится на основе регулярных платежей, которые приводят к аккумуляции (накоплению) 

денежных средств и созданию страхового фонда. Такой характер, видимо, носили 

организации постоянного профессионально-корпоративного типа, сведения о которых 

восходят к глубокой старине. В задачи этих организаций входило оказание материальной 

помощи их членам в несчастных случаях, а в случае смерти -  осиротевшим семьям.  

В греческом праве можно найти элементы страхования ответственности. Эти же 

элементы страхования ответственности (освобождение от обязательств) можно увидеть и 
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в Древнем Риме. Созданные там «сообщества от морских опасностей» брали на себя 

расходы по выкупу членов сообщества у морских разбойников. Так, уклад морских 

сообществ оплачивал убытки при несчастных случаях, произошедших с кораблем или 

грузом одного из членов сообщества. Сюда входили также и расходы на спасательные 

работы, которые превышали реальные потери по кораблю и грузу. Позже по германскому 

праву товарищеские гильдии имели право на частичное возмещение денежного штрафа, 

выкуп людей из плена. 

Впервые в совершенном виде страхование ответственности встречается во 

Франции в первой половине XIX века. Оно относилось к области страхования от 

несчастных случаев и каско-страхованию владельцев лошадей и машин. Страховались все 

случаи, возникающие при использовании лошади или машины, или с ними. В 1837 году в 

Гамбурге было принято обязательное страхование эмиграции, покрывавшее притязание 

учреждений по дополнительной стоимости питания и дальнейшей транспортировке в 

случае остановки в пути лиц, готовых к эмиграции. Во Франции в 60-х годах можно 

обнаружить в рамках страхования имущества от огня признаки ответственности, когда в 

договор страхования на случай пожара включалась ответственность собственника дома. 

Импульсом для развития страхования ответственности в качестве самостоятельной 

отрасли послужило быстрое промышленное развитие, когда стало расти количество 

несчастных случаев и гибель работников на производстве. Фабричный способ 

производства неминуемо влек за собой увеличение рисков при использовании средств 

производства, а развитие средств транспорта увеличивало не только их скорость, но и 

риски, связанные с ними (первый несчастный случай с человеческими жертвами 

произошел в 1897 году в Лондоне, когда автомобиль, двигавшийся со скоростью 7 

километров в час, сбил пешехода). 

В 1871 году в Германии был принят закон рейха об ответственности, где была 

частично введена ответственность за причинение вреда на предприятиях железной дороги. 

С введением законов об ответственности в промышленности появилось промышленное 

страхование ответственности, и уже в 1871 году возникли три общества взаимного 

страхования, которые предоставляли страховую защиту по ответственности руководителя. 

Вскоре возникают специальные страховые компании. Так в 1875 году был создан 

«Всеобщий немецкий страховой союз». Его руководитель Кари Готтлоб Мольт считается 

создателем отрасли страхования ответственности. Он первый обозначил разницу между 

риском несчастного случая и риском ответственности и провел четкое разделение обеих 

отраслей страхования. 

Начало XX века характеризуется дальнейшим развитием правовой базы. Так, в 

Германии с 1900 года действует гражданский кодекс законов, который ввел многократное 

увеличение ответственности по рискам за причинение вреда в частной сфере. Закон об 

автомобильном транспорте (1909) и закон о воздушном транспорте (1922) благоприятно 

воздействовали на создание новых специализированных отраслей, увеличивая 

потребность в страховании имущества. 

Вместе с тем, следует отметить, что средняя доля участия на рынке 

имущественного страхования в США, Японии, ФРГ, Великобритании, Франции, Канаде, 

Италии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции, Испании и Австрии трех наиболее крупных 

компаний составила 28,1% с отклонением с 15% в США до 51% в Швеции [2]. Однако ни 

одна из этих компаний не смогла достичь 20% влияния на рынке, критерия, указывающего 

на монополизацию рынка. Поэтому при достаточно острой борьбе между страховыми 

компаниями тем не менее не наблюдается монополизация страхового рынка той или иной 

компанией. Определяющая роль в этом принадлежит наличию на рынке большого 

количества мелких страховых компаний, которые не позволяют лидерам жестко диктовать 

свои условия страхователям. 

Экономически обособленные страховые компании строят свои отношения с 

другими страховщиками на основе перестрахования. И перестраховочные компании 
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следует выделить в качестве второго непременного участника страхового рынка. 

Перестраховочный рынок выступает исключительно важным фактором развития рынка 

прямого страхования. При современном уровне концентрации производства и 

колоссальной стоимости материальных ценностей только механизм, перестрахования 

позволяет принимать страховщикам на страхование риски и убытки такого масштаба, 

которые намного превышают возможности даже крупных страховых компаний, а иногда и 

отдельных страховых рынков [3]. В этом случае распределение риска происходит не 

только в рамках национальных экономик, а учитывая интернационализацию 

хозяйственных связей, приобретает международный характер. 

В зарубежных странах перестраховочные компании являются обязательным 

участником страхового рынка. Они являются специализированными компаниями, 

имеющими по сравнению со страховыми организациями более высокую устойчивость, 

больший объем собственного уставного капитала, большие ресурсы, инвестированные в 

различные отрасли хозяйства, бизнеса и коммерции.  В настоящее время в мире действует 

250 профессиональных перестраховочных компаний, на долю ведущих 15-ти из которых 

падает 50% перестраховочной премии [4]. Ведущими компаниями являются "Мних Ре" 

(ФРГ), 'Свес Ре" (Швейцария), "Жене рал Ре Групп" (США) и др. 

Следующим непосредственным участником страхового рынка является покупатель 

страхового продукта или страхователь. В настоящее время рынок пользователей 

страховых услуг и направленность их интересов качественно и количественно 

изменились. Рыночные отношения порождают новый спектр страховых интересов, 

связанных с реальной возможностью наступления непосредственного события - 

страхового случая, влекущего за собой гибель или повреждение имущества, либо потерю 

дохода. 

Потребители страховых услуг отличаются друг от друга по самым разным 

параметрам. Разными могут быть потребности, ресурсы, географическое положение, 

покупательские отношения и  привычки. И на основе этих различных переменных 

параметров можно осуществить сегментирование страхового  рынка,  т.е.  разбивку рынка 

на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные  

услуги. Какого-то единого метода сегментирования рынка не существует, однако, 

наиболее часто применяется деление страхового рынка на 2 основных сегмента -  рынки 

физических и юридических лиц. Эти рынки отличаются друг от друга по 

психологическим установкам, видам страхования, хотя имеют и  общие моменты - любой 

клиент страховой компании хочет обезопасить себя при минимальных затратах. В свою 

очередь, рынок физических лиц может подразделяться на различные сектора по геог-

рафическому принципу (разбивка рынка на  разные  географические единицы: 

государства, районы, области и т.д.), демографическому (пол, возраст, уровень  дохода, 

род  занятий, образование и т.п.) и психографическому (класс, образ жизни и  т.п.)  

принципу.  Рынок юридических  лиц  сегментируется  по отраслевой принадлежности, 

организационно-правовым формам, размерам (по количеству работающих), годовым 

объемам оборота и многим другим  признакам [5].  Подобное сегментирование 

потенциальных страхователей производится зарубежными  страховыми компаниями при 

проведении маркетинговых исследований в целях выявления потребительских 

предпочтений.  И в  свою  очередь,  реагируя  на  запросы потенциальных клиентов 

страховщики разрабатывают и предлагают новые виды страховых услуг или 

"модернизируют" старые. 

К участникам страхового рынка относятся и так  называемые посредники  -  это  

страховые  агенты и брокеры, которые своими усилиями способствуют продвижению 

страховых услуг от страховщика к страхователю. При этом необходимо  делать  различие  

между этими  двумя  формами  посредничества.. Кроме того, существует и так  

называемая  альтернативная  сеть  распространения  данного страховщика  "  это 

совокупность юридических  лиц (бюро брачных знакомств, туристические  агентства,  
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юридические  консультации, нотариальные конторы  и др.), выступающих  в качестве 

страховых агентов. Наряду с услугами по основному профилю своей  деятельности они  

предлагают  оформить те или иные договоры  страхования.  Взаимоотношения  между  

страховой компанией и страховании агентами юридическими лицами регулируются 

генеральными соглашениями  о  сотрудничестве или контрактами  с  работниками данных 

фирм, которые  выступают в роли  агентов совместителей. В современных условиях 

преобладающей в работе по распространению полисов акционерных  страховых обществ 

за  рубежом является система генеральных страховых агентов. В этом  случае 

вертикальный уровень системы продаж страховых полисов  выстраивается в цепочку: 

Генеральный страховой агент - страховой агент - субагент. 

Профессионализм страхового агента определяется по конечному результату, т.е., 

во-первых, по тому, какой объем  поступлений страховых платежей обеспечил он по 

заключенным и действующим договорам, а во-вторых, какие впечатления о компании в 

целом  остались у клиентов после подписания страхового договора и при наступлении 

страхового случая. Именно от страхового  агента потребитель  черпает  информацию о 

страховых услугах, именно он формирует реальный имидж компании у потенциальных 

страхователей и от него зависит в конечном итоге, будет ли потребитель  пользоваться  

услугами компании вновь. Поэтому эффективность работы любой страховой компании в 

большей степени зависит от эффективности работы прежде всего низового звена  в  ее  

структуре,  а именно  - страхового представителя (агента). Заслуживает внимания опыт 

зарубежной страховой практики, который уделяет большое внимание правильному 

подбору и обучению страховых представителей. Так, в среднем крупная страховая 

компания тратит на содержание, обучение и контроль за работой агентов от 10 до 15 тыс. 

долларов в год. 

По итогам анализа отношений на мировом рынке страхования рисков природных 

катастроф, обусловленных технологическими аспектами, выявлен явный лидер – США. 

Для данной страны характерны наибольшие и стабильные показатели эффективности 

организации страховой защиты от природных катастроф, обусловленной 

технологическими аспектами, и перераспределение в ее пользу мирового страхового 

фонда на случай природных катастроф». Лидерство США в рамках технологической 

концепции эффективности объясняется, с одной стороны, значительным технологическим 

опытом данной страны в организации страховой защиты от природных катастроф, с 

другой стороны – возможностями США использовать технологический опыт в свою 

пользу в условиях сложившейся системы отношений на мировом рынке страхования 

рисков природных катастроф. 

В настоящих условиях эффективную страховую защиту от природных катастроф 

невозможно обеспечить без раскрытия потенциала гражданского самосознания, что 

возможно лишь на базе воспитания граждан в духе общественно-патриотических 

ценностей [4]. Причем данное самосознание должно быть главенствующим во всех сферах 

экономики и общественной жизни. Государство должно помочь в организации 

эффективной системы страхования рисков природных катастроф, но не обеспечить и 

принять на себя. 
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Түйін 
Ғылыми мақала мүлікті сақтандыруды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесіне 

арналған. Сақтандыру - бұл кем дегенде екі тарап қатысатын экономикалық 

қатынастар (екі адам, қатынастың субъектісі). Бүгінгі таңда мүлік - бұл ең тиімді 

инвестиция. Мүліктік сақтандыру - бұл сақтандыру объектісі ретінде мүлікті иеленуге, 

пайдалануға және билік етуге байланысты мүліктік мүдде әрекет ететін сақтандыру 

түрі. Ол жалға берілген мемлекеттік мүлікті сақтандыруды қоспағанда, негізінен ерікті 

сақтандыру түрінде жүзеге асырылады. 

 

Summary 

The scientific article is devoted to the foreign practice of organizing property insurance. 

Insurance is an economic relationship in which at least two parties participate (two persons, the 

subject of the relationship). Today property is the most profitable investment. Property insurance 

is a type of insurance in which the property interest associated with the possession, use and 

disposal of property acts as an object of insurance. It is carried out mainly in the form of 

voluntary insurance, with the exception of insurance of state property leased. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВЫСШЕГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

 

Байсова А.Б., 

Магитрант Академии Кайнар 

 

Научная статья посвящается, основным направлениям деятельности 

прокуратуры по осуществлению высшего надзора за соблюдением прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина. Надзор за соблюдением прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина казахстанским законодательством 

выдвинуто  как один из основных и главенствующих  видов прокурорской деятельности.  

Это объясняется тем, что существуют природные,общечеловеческие, нравственные, 

человеческие права: на жизнь, рождение,  личную свободу, образование, создание  семьи и 

т.д. все это не дается государством, а принадлежат каждому человеку с момента его 

рождения.  По этой причине конституция их признает абсолютными и 

неотчуждаемыми, и по этим правилам должны разрабатываться, приниматься и 

применятся законы  в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: Прокуратура, государственные органы, права и свободы, 

механизм государства, Конституция, государственная власть, Парламент, 

Правительство, Конституционный Совет, разделение власти, надзор.  

 

Место прокуратуры в системе государственных органов, обеспечивающих защиту 

прав и свобод человека и гражданина, определяется тем положением, которое она 

занимает сегодня в механизме государства. 

Конституция провозгласила единство государственной власти и ее разделение на 

три ветви, взаимодействующих между собой с использованием системы сдержек и 
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противовесов. В соответствии с принципом разделения властей закреплено размежевание 

функций и полномочий Парламента, Правительства и судов, олицетворяющих 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. Однако помимо них в 

государственном механизме функционирует ряд органов, которые нельзя отнести ни к 

одной из ветвей власти. Это Президент, Конституционный Совет, прокуратура. 

В этой связи казахстанскими государствоведами выдвигается тезис о 

существовании самостоятельных властей: конституционной и президентской. Отмечается, 

что исходя из их статуса, задач и порядка формирования они не могут быть ни приписаны 

к одной из перечисленных ветвей власти, а являются составной частью единой 

государственной власти, а также частью системы сдержек и противовесов и одним из 

важных механизмов взаимодействия ветвей власти между собой [1]. 

Огромная роль в обеспечении прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина отводится судебной власти. В числе своих задач она имеет своим 

назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Правозащитная функция 

принадлежит всем судам без исключения. В процессе рассмотрения уголовных и 

гражданских дел суды должны вскрывать нарушения прав и интересов граждан, 

принимать меры к их восстановлению, наказывать виновных. Важной представляется и их 

профилактическая роль, направленная на недопущение нарушений закона. С одной 

стороны, это достигается предупредительным эффектом, возникающим при наложении 

уголовных наказаний, административных взысканий и мер гражданско-правовой 

ответственности, показывающим неотвратимость наступления ответственности при 

совершении правонарушений. С другой стороны, это обеспечивается и специальной 

работой судов по правовому воспитанию граждан и должностных лиц. 

Основные направления деятельности прокуратуры в целом закреплены статьей 5 

Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 81-VI «О прокуратуре» с 

последующими изменениями и дополнениями [2]. Это: 

1) деятельности государственных, местных представительных и исполнительных 

органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций 

независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений; 

2) судебных актов, вступивших в законную силу; 

3) исполнительного производства и производства по делам об административных 

правонарушениях; 

4) деятельности правоохранительных и специальных государственных органов в 

сферах: о судебного расследования, оперативно-розыскной и контрразведывательной 

деятельности; исполнения уголовных наказаний и применения иных мер 

государственного принуждения; соблюдения международных договоров Республики 

Казахстан; 

5) государственной правовой статистики и специальных учетов; 

6) иных направлений, определяемых законом.  

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов 

государства и юридических лиц выделен в данном закон в самостоятельный вид надзора, 

определены его задачи и полномочия прокурора. Фактически это означает, что он 

является одним из основных направлений деятельности прокуратуры на современном 

этапе, то есть составляет одну из его функций.  

Прокуратура осуществляет надзор за законностью актов, действий (бездействия) 

государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, а в исключительных случаях, по 

поручению Президента Республики Казахстан или Генерального Прокурора, - иных 

организаций независимо от формы собственности. 

Надзор осуществляется путем проведения проверок и анализа состояния 

законности, а также оценки актов, вступивших в силу. 
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Проверка соблюдения законности назначается и проводится прокурором в 

пределах его компетенции на основании поручений: 

1) Президента Республики Казахстан; 

2) Генерального Прокурора Республики Казахстан. 

Решения заместителей Генерального Прокурора, прокуроров областей и 

приравненных к ним прокуроров, прокуроров районов и приравненных к ним прокуроров 

о назначении и проведении проверки деятельности государственных, местных 

представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц принимаются для защиты прав, свобод и законных интересов: 

1) лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут 

самостоятельно осуществлять их защиту; 

2) неограниченного круга лиц; 

3) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения 

необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики 

Казахстан. 

При осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют функции иных 

государственных органов [2]. 

В настоящее время правозащитная функция прокуратуры вызывает наибольшие 

сомнения у противников прокуратуры. Считается, что она препятствует обращению 

граждан в суд, а в тех странах, где существует институт Уполномоченного по правам 

человека, посягает на его функции. Между тем, в современных условиях она является 

необходимым дополнением к другим, включая судебные, средствам защиты личности в 

силу их малой эффективности. Оперативность реагирования прокуратуры, доступность ее 

помощи обеспечивают популярность прокурорских средств защиты в тех случаях, когда 

судебное решение конфликта необязательно [3].  

Хотя в Казахстане институт омбусмена еще не создан, могут возникнуть 

возражения о дублировании прокуратурой полномочий Комиссии по правам человека при 

Президенте. Однако такие возражения были бы явно беспочвенны. Комиссия по правам 

человека – консультативно-совещательный орган при главе государства. Она лишена 

каких-либо властных полномочий и вправе издавать решения только рекомендательного 

характера. Это орган, призванный помогать Президенту осуществлять его роль как 

гаранта прав и свобод человека и гражданина. 

Вместе с тем содержание надзора в данной области не может быть сведено только к 

выявлению несоответствий законодательству актов и действий государственных органов, 

должностных лиц, предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, 

то есть выполнению задач в сфере общего надзора. Задачи соблюдения прав и интересов 

личности прокуратура решает и в процессе реализации других своих функций, в том 

числе при осуществлении надзора за законностью следствия и дознания, 

административного производства, уголовного преследования и т.д.  

Кроме того, следует отметить, что выявление и принятие мер к устранению 

нарушений Конституции, законодательных актов и актов Президента Республики – не 

самоцель. Ведь подобные нарушения прокуратура преследует и при осуществлении 

надзора за законность оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

представлении интересов государства в суде и т.д. Но в основном выявление и принятие 

мер к устранению нарушений Конституции, законодательных актов и пр. составляет 

содержание именно надзора за соблюдением прав, свобод и законных интересов человека 

и гражданина, государства и юридических лиц.  

В настоящее время, как уже говорилось выше, термин «общий надзор» в 

республиканском законодательстве заменен понятием «надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства». Иными 

словами, общенадзорная функция прокуратуры получила более конкретную предметную 

характеристику. Но сущность ее сохранилась и заключается в осуществлении высшего 
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надзора за соответствием Конституции и законам республики актов и действий 

государственных органов, их должностных лиц, организаций и общественных 

объединений. 

Особое внимание обращено на рассмотрение жалоб на нарушения законов при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий и обоснованности принимаемых 

решений, принятие мер к устранению нарушений законности, привлечение к 

ответственности виновных должностных лиц [4].   

Таким образом, нормативная регламентация прокурорского надзора за законностью 

оперативно-розыскной деятельности преследует следующие задачи: 

во-первых, соблюдение конституционных прав и свобод личности в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

во-вторых, осуществление установленных Конституцией и законом гарантий их 

реализации; 

в-третьих, восстановление нарушенных прав и свобод; 

в-четвертых, обеспечение конфиденциальности в процессе оперативно-розыскной 

деятельности с целью защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

В настоящее время государством предпринимаются меры, направленные на 

усиление борьбы с преступностью и с коррупцией. В этой связи прослеживается 

стремление органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, «узаконить» 

прослушивание телефонных и иных переговоров, перлюстрацию переписки, обыск и 

досмотр помещений по «усмотрению» самих органов, без санкции прокурора. Причем 

применение этих мер предлагается допускать не только после возбуждения уголовного 

дела, но и до его возбуждения, в ходе проверки поступивших сигналов о совершенном или 

готовящемся преступлении. Данные доказательства предлагается рассматривать как 

доказательства по уголовному делу без проверки их следственным путем. (Подобные 

взгляды нередко высказываются в выступлениях руководителей указанных ведомств, в их 

предложениях по совершенствованию законодательства, регулирующих деятельность 

органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, дознание и следствие). 

Принятие таких законов означало бы внедрение в широком плане политического сыска, 

тотальной слежки и шпиономании [5].  Подобный произвол и беззаконие страна пережила 

в годы сталинского террора. 

Надзор за законностью дознания и следствия в части соблюдения прав граждан 

направлен на то, чтобы: 

задержание граждан по подозрению в совершении преступления производилось не 

иначе как в порядке и по основаниям, установленным законом; 

никто не подвергался незаконному и необоснованному привлечению к уголовной 

ответственности или иному незаконному ограничению в правах;  

никто не подвергался аресту без судебного решения или санкции прокурора; 

соблюдались установленные законом порядок возбуждения и расследования 

уголовных дел, сроки их расследования, права участников уголовного судопроизводства и 

других граждан;  

при рассмотрении преступлений неуклонно соблюдались требования закона о 

всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств дела, выявлялись как 

уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его 

ответственность обстоятельства [5]. 

Однако в связи с усилением криминогенной ситуации в обществе, ростом тяжких 

преступлений, организованной преступности, сращиванием преступных группировок с 

государственным аппаратом, сокращением средств, выделяемых на содержание 

правоохранительных органов и по ряду других обстоятельств состояние раскрываемости 

преступлений остается крайне неудовлетворительным. Отделение следствия от 

прокуратуры не повлекло существенных изменений в осуществлении надзора за 
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законностью следствия и дознания. Отсюда и слабая защищенность граждан от 

преступных посягательств и многочисленные нарушения их прав и свобод в деятельности 

органов дознания и следствия. 

Важнейшей обязанностью прокуроров признано добиваться средствами 

прокурорского надзора быстрого и полного раскрытия преступлений, привлечения к 

уголовной ответственности лиц, их совершивших, не допускать незаконного и 

необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности или иного 

незаконного ограничения в правах; требовать проведения всестороннего, полного и 

объективного расследования. Приказ нацеливает на обеспечение защиты 

конституционных прав и законных интересов граждан. В целях более четкого 

разграничения функций, исключения дублирования работы и бесконтрольности 

произведено разграничение обязанностей по осуществлению надзора за дознанием и 

следствием между нижестоящими прокурорами. Предусмотрены меры прокурорского 

надзора, направленные на соблюдение законности при приеме, регистрации и разрешении 

заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, возбуждении 

уголовных дел, задержании и аресте граждан.  

При осуществлении надзора за законностью дознания и следствия важной задачей 

прокуратуры является обеспечение установленного законом порядка задержания, ареста и 

содержания граждан под стражей. Эти действия производятся лишь с санкции прокурора 

или суда. Без санкции прокурора лицо может быть задержано на срок не более 72 часов. 

По истечении этого срока, если не будет получено санкции, задержанный должен быть 

выпущен на свободу. УПК республики подробно регламентирует порядок и условия 

совершения данных процессуальных действий. 

Вышеназванным приказом предписано районным и городским прокурорам 

проводить проверки законности задержания подозреваемых не реже одного раза в три дня, 

а прокурорам областей и г. Алматы – ежедекадно, практиковать проведение проверок в 

ночное время, в праздничные и выходные дни. Предложено выяснять законность 

задержания каждого подозреваемого; в случае незаконности задержания немедленно 

освобождать подозреваемого с принятием мер реагирования в отношении виновных 

должностных лиц. Особое внимание уделяется вопросам законности задержания 

несовершеннолетних, инвалидов, женщин, иностранных граждан, пресечению практики 

использования задержания в качестве средства добывания доказательств. На прокуроров 

возлагается оперативное решение вопросов об аресте лиц, совершивших преступления, 

тщательное ознакомление со всеми материалами дела, ведение учета санкций на арест со 

сведениями о каждом арестованном гражданине вплоть до принятия окончательного 

решения по делу органом дознания и предварительного следствия и судом, применение 

арестов подозреваемых только в исключительных случаях с сообщением о каждом факте 

в суточный срок вышестоящему прокурору, а в отношении несовершеннолетних – лишь в 

случаях невозможности применения иной меры пресечения. 

Кроме того, прокуроры областей, городов Астаны, Алматы и приравненные к ним 

прокуроры должны ежеквартально обобщать практику прокурорского надзора по защите 

конституционных прав граждан и представлять к 10 числу последующего за окончанием 

квартала месяца в Генеральную прокуратуру информацию с приложением копий 

документов прокурорского реагирования, а соответствующие управления и отделы 

Генеральной прокуратуры должны обобщать состояние прокурорского надзора по 

данному вопросу не реже двух раз в год.     

Прокуроры обязаны неукоснительно соблюдать требования закона о личном 

рассмотрении ходатайств о продлении сроков следствия, дознания и содержания 

обвиняемых под стражей. Практика показывает, что расследование дел зачастую 

затягивается на неоправданно длительные сроки. Продление сроков следствия и 

содержания под стражей свыше шести месяцев из исключительных случаев превращается 

в правило. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

94 

 

Арест и содержание под стражей не просто ограничивают личную свободу 

гражданина, подозреваемого в совершении преступления, но и в значительной степени 

затрудняют или делают невозможным реализацию других конституционных прав и 

свобод. Поэтому избрание данной меры пресечения должно производиться в строгом 

соответствии с законами и лишь в тех случаях, когда по характеру и обстоятельствам 

арест, действительно, необходим. Например, когда есть основания полагать, что 

преступник может скрыться в случае его оставления на свободе. 

Прокурорский надзор за законностью дознания и следствия призван не только 

пресекать, но и предупреждать незаконные задержание, арест граждан, обыски и другие 

действия, влекущие нарушения их конституционных прав и свобод, а также не допускать 

необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности и их осуждения. 

Следующим направлением надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина является надзор за законностью рассмотрения дел в судах и законностью 

самих судебных решений. 

Конституция возложила на прокурора представление интересов государства в суде. 

Это означает, в первую очередь, что прокурор выступает от имени закона и государства. 

Другие участники процесса – подсудимый, потерпевший, свидетель, гражданский истец, 

гражданский ответчик и др. выступают от своего имени, защитник – по поручению 

подсудимого, по назначению следователя, прокурора, суда. Как представитель закона и 

государства прокурор обязан принять все меры к устранению нарушений закона 

независимо от того, от кого они исходят. Эта задача обеспечивается путем личного 

участия прокурора в судебном разбирательстве уголовных и гражданских дел.  

При оценке эффективности прокурорского надзора по уголовным делам следует 

исходить из того, что основной формой представительства прокурора интересов 

государства в суде является его действенное участие в судебном разбирательстве по 

уголовным делам, реальное влияние на соблюдение в уголовном процессе 

всесторонности, объективности и полноты исследования обстоятельств, законности при 

решении судом вопроса о виновности либо невиновности лица, обвиняемого в 

совершении преступления, соразмерности содеянному назначенного наказания, 

соблюдение прав всех участников процесса. 

Выступая как законный представитель государства, прокурор обязан защищать и 

представлять не только его интересы, но и является гарантом прав и законных интересов 

лиц, вовлеченных в сферу правосудия по уголовным делам, защищает права и законные 

интересы организаций, граждан, которые в силу физических, психических или иных 

недостатков не в состоянии сами осуществлять защиту своих прав и интересов. В 

частности, участие прокурора в судебном разбирательстве по гражданским делам 

обязательно, когда это предусмотрено законом (по жалобам на неправильности в списках 

избирателей, по делам о признании гражданина недееспособным, о признании гражданина 

дееспособным, о лишении родительских прав и т.п.), признано необходимым 

вышестоящим прокурором, по делам в защиту материальных интересов социально 

незащищенных слоев населения, в том числе несовершеннолетних, об обжаловании 

неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, 

ущемляющих права, свободы и законные интересы граждан. 

При рассмотрении уголовных дел обязательным является участие прокурора в 

распорядительном заседании и в главном судебном разбирательстве по всем уголовным 

делам, за исключением дел частного обвинения. 

В нем отмечается, что при поддержания государственного обвинения прокурорами 

допускаются формализм, обвинительный уклон. Вследствие несвоевременного 

ознакомления с протоколами судебных разбирательств, кассационными, надзорными 

жалобами продолжает иметь место отмена, изменения судебных постановлений по 

жалобам других участников процесса. Приказ предусматривает тщательную проверку 

прокурорами доводов жалоб с изучением материалов уголовных дел, при наличии 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

95 

 

оснований опротестование незаконных судебных постановлений в порядке надзора. В 

случае отсутствия оснований для принесения протеста в порядке надзора они должны 

составлять по изученным уголовным делам мотивированные заключения с обязательным 

уведомлением о принятом решении заинтересованных лиц. Главному военному 

прокурору, прокурорам областей, городов Астаны, Алматы и приравненным к ним 

прокурорам предложено ежеквартально обобщать состояние прокурорского надзора по 

защите конституционных прав граждан в уголовном процессе, практику поддержания 

государственного обвинения в суде и к 10 числу последующего за окончанием квартала 

месяца представлять в Генеральную прокуратуру информации. Соответствующий работу 

по анализу не менее двух раз в год призвано проводить Управление по надзору за 

законностью рассмотрения уголовных дел в судах, включая периодическое обобщение 

судебной практики по отдельным категориям дел, по вопросам применения норм 

материального и процессуального законодательства, кассационной и надзорной практики 

Верховного Суда Республики Казахстан, внесение предложений в Пленум Верховного 

Суда по даче разъяснения практики применения действующего законодательства.  

Предусматривается также создание базы данных о нарушениях законности при 

отправлении правосудия, изменении судебных постановлений, об оправдательных 

приговорах и прекращении дел в судах по реабилитирующим основаниям, о практике 

назначения судами мер уголовного наказания, о результатах рассмотрения в суде дел о 

коррупционных преступлениях, об организованных формах преступности, должностных 

преступлениях. 
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Түйін 
Ғылыми мақала адамның және азаматтың құқықтарының, бостандықтары мен 

заңды мүдделерінің сақталуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі 

прокуратура қызметінің негізгі бағыттарына арналған. Адамның және азаматтың 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін Қазақстан заңнамасымен сақтауды 

қадағалау прокурорлық қызметтің негізгі және басым түрлерінің бірі ретінде алға 

тартылды. Бұл табиғи, әмбебап, адамгершілік, адамның құқықтары: өмірге, туылуға, 

жеке бостандыққа, білім алуға, отбасын құруға және т.б. мұның бәрін мемлекет 

бермейді, бірақ дүниеге келген кезден бастап әр адамға тиесілі. Осы себепті 

конституция оларды абсолютті және ажырамас деп таниды және осы ережелерге 

сәйкес Қазақстан Республикасында заңдар әзірленіп, қабылданып, қолданылуы керек. 

 

Summary 
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The scientific article is devoted to the main areas of activity of the prosecutor's office for 

the implementation of the highest supervision over the observance of the rights, freedoms and 

legitimate interests of a person and a citizen. Supervision over the observance of the rights, 

freedoms and legitimate interests of a person and a citizen by Kazakhstani legislation has been 

put forward as one of the main and dominant types of prosecutorial activities. This is due to the 

fact that there are natural, universal, moral, human rights: to life, birth, personal freedom, 

education, family creation, etc. all this is not given by the state, but belongs to each person from 

the moment of his birth. For this reason, the constitution recognizes them as absolute and 

inalienable, and according to these rules, laws should be developed, adopted and applied in the 

Republic of Kazakhstan. 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ДАМУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Абиева Ж.С., 

Қайнар Академиясының  

құқықтану мамандығының магистранты 

 

Ғылыми мақала кәсіпкерлікке, Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік 

қызметтің пайда болуы мен дамуына арналған. Қазіргі Қазақстандағы кәсіпкерлік 

айтарлықтай қиындықтарды бастан өткеріп жатқанымен, қазірдің өзінде жүзеге 

асады. Ол заңмен қорғалған және дамиды. Кәсіпкерліксіз нарықтық экономика өмір сүре 

және дами алмайды. 

Түйін сөздер: Кәсіпкерлік, нарықтық экономика, реформа, меншік құқығы, 

құқықтық қатынас субъектісі, келісімшарт, өндіріс, заңды жауапкершілік, бизнес, 

үкімет, инвестиция. 

 

Республикада экономикалық реформалардың алғашқы күндерінен бастап шағын 

кәсіпкерліктің қалыптасуы мемлекеттің экономикалық саясатының басым бағыттарының 

бірі болып табылады. Кәсіпкерлік - бұл нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты, 

экономикалық қатынастардың дербес субъектісі. Кәсіпкерлердің көпшілігі орта класс деп 

аталатындарға жатады, бұл нарықтық экономикалық жүйеге негізделген мемлекеттік 

экономиканың тұрақтылығын қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен бірге қоғамдағы 

саяси процестерге әсер етеді, либералды және нарықтық құндылықтардан кетуге жол 

бермейді. 

Сонымен қатар, кішкене мен орта қалалар және аудандарда тұратын халықтардың 

әлеуметтік және экономикалық ахуалдарын жақсартуға қызметтерін бағыттайды. 

Қазіргі уақыттарда Қазақстандағы кәсіпорындардың қызметтерді көрсетуі 

барысында көптеген қиындықтар мен проблемалардың да бар екенін бәріміздің ескеруіміз 

қажет. Жоғарыда атап кеткендей, бұл проблемалардың ең маңыздысына – 

кәсіпкерліктегінің ресурстарының жетіспеушілігін ерекше атап өткен жөн.  

Әдіснамалық тұрғыдан нарықтық сектор кезеңдері фирмалардың өндірістік, 

қаржылық және ақпараттық жүйелерін қайта бағыттау мен кәсіпкерліктегі қазіргі заманғы 

институционалдық құрылымдарын қалыптастыруды анықтайды. 

Әдістемелік тұрғыдан қазіргі заманғы кәсіпкерліктегінің табиғатына ішкі және 

сыртқы ынталылықты, жоғары табысты әрекетке деген ынталылықты жүзеге асырудың 

мінез-құлықтық құралдары енеді. 

Кәсіпкерліктегі нысандар көшпелі жағдайда ұдайы өндірістік қатынастарды 

келесідей жүйелі нәтижелерге әкелетіндей реформалау тұрғысынан қарағанда іс жүзінде 

шешуші рөлдерді атқарады.   
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Сонымен қатар, Әбдікерімова Г.И. «Қоғамдағы әр түрлі салаларды дамыту 

барысында кездесетін проблемалар мен өзекті өзге де мәселелер бар екенін айта кету 

керек, ондағы бірінші кезекте мұндағы мәселелерге – ол біліктілігі жоғары кадрларды 

табу мәселелері. Ол мәселені шешу жолы - керекті кәсіпкерлерді таңдау, оларды оқыту. 

Яғни біліктілікті қамтамасыз ету үшін курстар ашықтау бойынша білікті мамандар 

дайындау жүйесін құру» [1, 251]. 

Қазақстандағы кәсіпкерліктегі жүргізуді қамтамасыз ететін субъектілер – 

кәсiпкерлер болып табылады.  

Институттар экономикалық жүйенің барлығында да, шешім қабылдау процесінің 

алдын алады. Сондықтан, бірінші кезекте, қазіргі экономикада қандай институттар басты 

ролді атқаратынын, олар қалай пайда болғанын және өзгертілгенін, бір – бірімен өзара 

байланыстылығын анықтау қажет. 

Бұл, меншік құқығын қорғайтын және соған кепілдік беретін, жауапкершілікті, 

еркіндік және келісім – шарттардың орындалуына міндеттілік пен еркіндік беретін, 

рыноктық экономикасының негізін құраушы еркін және жалпы құқықтық –демократиялық 

мемлекеттік тәртіптің бастапқы элементтері қызметтерін атқаратын институттар. 

Сондықтан кәсіпкер деген сөздің мағынасын ашып көрсетейік.  

Яғни, Қазақстанда кәсіпкерліктегі қызметтер деген терминнің кез-келген жеке 

тұлғалардың мәселерін шешу үшін, алдына қойған мақсаттарға жету үшін жасалатын 

тиімді іс-әрекеттері. 

Қазақстандағы кәсіпкерліктер өз субъектісінің сонымен қатар, өзімен жұмыс 

істейтін адамдардың сенімін ұлғайтады, іскерлігі мен біліктіліктің қалыптастыруына 

ықпал етеді. Кәсiпкерлiктегі қызметтерге сараптама жасау бойынша, оның бүкіл 

экономикалық ой-пiкiр және үлкен тарихы бар екенін көруге болады.  

Кәсіпорын жөніндегі ақпараттарда тутынушы оның атауына мән береді. 

Кәсіпорынның атауы- бұл кез-келген кәсіпкерлердің қандай да бір істі бастауына әсер 

етуші факторлар. Атауды ұзақ уақытқа таңдайды. Атау фирманың болашағы және ол 

бойынша оның қызмет сферасын біле алады [2,79 б]. 

Ерте тарихи және орта ғасыр ғылымдарына сүйенсек, кәсіпкерліктегі 

индустриялық кезенде басқаша атауға ие болғанына қарамастан ерекше пiкiр 

қалыптастырған.  

Экономикалық тұрғыдан қарастырғанда кәсіпкер үлкен өндiрiс, ірі кұрылыс 

жобаларын басқарушы. 

Әлеуметтiк-экономикалық құбылыс ретiнде кәсiпкерлiк көптеген қоғамдық 

қатынастарды қамтиды. Кәсiпкердің барлық дерлік iстеген жұмысы өз еңбек шығындары, 

болмаса жалдамалы еңбек ресурстарын пайдалануға, қолдануға негiзделген.  

Экономикалық дағдарыстың шиеленісу жағдайында Қазақстан өнеркәсіп кешенінің 

дамуы жақын арада кейбір экономикалық мәселелерді шешуді талап етеді. Бұл мәселелер 

республикамызда геоэкономикалық жағдайды шешуде өнеркәсіп кешенінің дамуының 

негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Олар “Әлеуметтік – экономикалық 

реформаларды тереңдету мен дағдарысқа қарсы шаралар сақтау бағдарламалары”, “1996-

98 жылдар аралығындағы Қазақстандағы экономикалық реформалардың орта мерзімдік 

бағдарламасы”, “Стратегия - 2030” сияқты маңызды құжаттармен анықталады. 

Қазақстанда өнеркәсіп дамуының негізгі бағыттары:  

- энергетикалық өнеркәсіптің әрі қарай қалыптасуы, әсіресе мұнай-газ өндірістері; 

- металлургиялық кешендердің, түрлі-түсті және қара кендердің дамуы; 

- машина жасау өндірістерінің дамуы; 

- базарларды азық-түлікпен, халықты қажетті тауарлармен қамтамасыз ету; 

- өндірістік инфрақұрылымдардың тиімді дамыту. 

Осы даму бағыттары Тәуелсіз елдердің экономикалық бірігу жолдарын есепке ала 

отырып қаралуы керек.  
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Өз тәжірибелік-салыстырмалы мақаласында Кондраков Н.П. «Бұрынғы КСРО 

территориясында тәуелсіз мемлекеттердің құрылуы бұл мемлекеттерді геосаяси және 

экономикалық ауыр жағдайда қалдырды. Жаңа ұлттық мемлекеттік мүдделерді анықтау 

Қазақстанның жақын және алыс шет елдер, Ресеймен ара қатынасына байланысты нақты 

мүмкіншіліктеріне байланысты болып отыр» [3, 253 б]. 

Қазақстанда кәсіпкерліктің жүргiзу барысында екі жақтың экономикалық 

мүдделерін қорғайтын, ол үшін мiндеттi шарт бойынша ұйымдастырылған жұмыс 

процессін айтамыз. Осылай ұйымдастырылған бизнес түрін ұжымдық деп атауға болады.  

Жеке кәсiпкерлерге қарағанда жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер көптеген 

мәселелердi өз күшімен шешуге мүмкіндігі бар.  

Кәсiпкерлiктiң потенциалдық мүмкiндiктерiн толық бағалау үшiн олардың 

субъектiлерiн номиналды және нақты деп бөлудiң маңызы ерекше. Номиналдыға 

кәсiпкерлiк қызметпен айналысу құқығы жатады.  

Дамыған елдерде, яғни нарықтық экономикаға өткен елдерде, әрбiр адамның 

кәсіпкерліктегіпен айналысуға құқығы бар. Бірақ кәсіпкерліктегімен айналысу 

барлығының қолынан келетін іс емес. Сондықтан кәсiпкерлiктiң нақты, натуралды 

субъектiсi негізінде бұл іспен айналасуға икемі бар адамдпрды жатқызамыз.  

Сонымен қатар, ең басты алғы шарт, керекті капиталды молынан иемденген 

адамдар және де оны иемденуге құқығы бар адамдарды жатқызамыз.  

Қазақстанда кәсіпкерліктегің объектiсi негізінде адамның арнаулы функциясын 

қарастырамыз. Кәсiпкерлiктiң ең соңғы нәтижесi негізінде өндiрiлген өнiмдер және 

көрсетiлген қызметтер қарастырылады.  

Сонымен қатар, кәсіпкер соның ішінде өзiне ең тиiмдiсiн, пайда әкелетінін ғана 

жасайды. Сондықтан кәсiпкерлер алдына қоятын мақсаттарын, өз жұмысының пайдасын 

мүмкіндігінше жоғарылату және мүмкіндігінше шығындарын кеміту. Кәсiпкердiң табысы 

ең алдымен өз бизнесін жүйелі ұйымдастыра білуіне байланысты. Жұмысын енді бастаған 

уақыттарда, кәсiпкер қатаң бәсекеге сәйкес болуды көздейді. Және де нарықтан тыс 

қалмас үшiн, барлық өндiрiс шығындары мен факторларын жүйелеудің инновациялық 

жолдарын iздейдi. Ол дегеніміз кәсiпкерлiктiң ең басты шешетін проблемасы. 

Сонымен, кәсiпкерлiк дегеніміз – жаңаша мүмкiндіктердi iздеу, инновациялық 

технологияны қолдану, капиталды жұмсау барысында ең тиiмдi салаларын iздеу, заманауи 

ойлау. Мүмкіндігінше өндiрiстiң жаңаша түрiн ашықтау, дамыту, жаңаша тауар ойлап 

табу немесе қызметтiң жаңаша түрлерiн ойлап шығару. Осы мақсаттарға жету барысында 

бизнес құрылымдарын өзгерту және оларды жаңашарту және өркендету жолдарын 

қарастыру. Бұл өзгерiстердi енгізудің жолдары көп. Мысалы, жаңаша инновациялық 

кәсiпорындар ашықтау, болмаса ескi кәсiпорынды қайта жаңғырту. Байланыстардың 

жаңаша инновациялық түрлерiн ұйымдастыру, болмаса ескiні жаңашаға ауыстыру, 

модификациялаумен байланысты [4, 114 б]. 

Ал бүгінгі таңда Қазақстандағы кәсіпкерліктердің шығып, дамуы жүргізіліп жатқан 

зкономикалық реформалардың өзегі негізінде көрініс табуда. Өйткені, нарық 

экономикасына көшудің (өтудің) бірден-бір жолы, бұл кәсіпкерліктегі құрылымдардың 

материалдық базасының жекеменшік инвестициялар болып табылуымен қатар, олардың 

басқару бастауында білікті және қайратты кәсіпкер тұруы қажет.  

Мемлекет тарапында жүзеге асырылатын кызметтерге тұлғаның жұмысқа кіруі 

еркін сипатта болғанымен, басқару қызметі басқарушы органың мүддесіне соған жету 

жолында жүзеге асыратын функциаларына, әдістеріне және т,б, негізделгендіктен қызмет 

істеу еріксіз болып табылады. 

Кәсiпкерлiк бойынша еңбек, жер, капитал тәрiздi үш өндiрiс факторының бiрiгуi 

іске асады. Бұл ерекше факторды нарық шаруашылығының ерекше бөлiгі ретiнде 

қарастыру мүмкіндігі туады. Кейбiр экономикалық әдебиеттерде өндiрiс факторына еңбек, 

капитал, жермен бiрге кәсіпкерлiктi де қосады.  



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №1, 2021 ж. 

 

99 

 

Кәсіпкерліктегі концепциясының бірінші кезеңдері "кәсіпкерліктегі теориясының" 

классигі Р.Контильон есімімен байланысты. Ол бірінші рет кәсіпкерліктегің негізгі 

тұлғасын анықтады. Кәсіпкер – белгілі бағада сатып алушы, белгісіз бағада сатушы, яғни 

тәуекелге барушы адам.   

Қорытындасақ, нарық – еркiн кәсiпкерлiкке негiзделген экономика, кез келген 

әлеуметтiк-экономикалық құбылысқа ұқсас, ол уақыт талабына сай өзгереді. Бiздiң 

пiкiрiмiзше, кәсiпкерлiк жеке меншiкке (жеке кәсiпкерлiк) немесе шаруашылық жүргізу 

құқығына негiзделген, меншiк түрiнен байланыссыз.  

Сонымен қатар, тауарға, қызмет атқаруға деген сұранысты максималды 

қанағаттандыру барысында таза табысқа негізделгенжеке, заңды тұлғалардың бастамалық 

қызметi. 

Кәсiпкерлік дегеніміз «бизнестің» қазақ тiлiндегi синонимi дейді. 

Кәсiпкерлiк белсендiлiк пен тәуекелдiлiкке бел буа бiлу – егiз ұғым. Кәсiпкерлiкпен 

айналысу рыноктың белгiсiздігінде өз меншiгiн және бар қаражатын ұтымды пайдалана 

бiлуiді қамтамасыз ету [5, 108 б]. 

Кәсіпкерліктегі тарихы орта ғасырлардан басталады. Акционерлік компаниялар 

XVII ғасырдың ортасында халықаралық саудада пайда болып, кеңінен дамыған кезеңдері 

XVIII ғ. соңы, XIX ғ. басы.  

Экономикалық кітаптардағы «кәсіпкер» ұғымы ең бірінші рет 1723 жылы Парижде 

шыққан коммерцияның жалпылама сөздігінде байқалған. Бұл кітапта «кәсіпкер» - өзінің 

жауапкершілігіне өндіріс, құрылыс объектісін алатын адамды айтады.  

«Кәсіпкерліктегі» ұғымын ең бірінші болып (XVIII ғасырда) ағылшын экономисі Р. 

Кантильо жалпы экономикалық теорияға енгізді. Оның теориясы бойынша, кәсіпкер – 

көлемі белгісіз, тұрақсыз пайда табатын адам. Және кәсіпкердің басты ерекшелігі, ол 

тәуекелге баратын адам.  

Сонымен қатар негізгі экономикалық міндеті, түрлі тауар нарығындағы ұсыныс 

және сұранысты сәйкестікке келтіру. Экономикалық теориядағы классикалық бағыттағы 

мектептің өкілі А. Смит (1723-1790) кәсіпкерге анықтама берген. Ол кәсіпкерді 

коммерциялық идеяны іске асыру бойынша пайда табу үшін, экономикалық үлкен 

тәуекелге баратын меншік иесі негізінде есептеген. Бұл жерде кәсіпкер өндірісті өзі 

жоспарлауы, ұйымдастыруы, осының нәтижесінеөзі кәсіпорын тесі болады.  

Көптеген көрнекті ғалымдар, кәсіпкер терминіне әр түрлі тұжырымдамалар берген. 

Солады ішінде кәсіпкерге ең керекті деген қасиеттерге белсенділік, тәуелсіздік, 

ұқыптылық және өте сақ болуы керек.  

Сонымен қатар кәсіпкерді ерік-жігері мол, жаңаша идеяларға бай, адамдарды 

үгіттей алатын болуы тиіс. Сонымен қатар, сатып алушыларға тауарды сатып алғыза 

алатын белсенді ұйымдастырушы, сатушы болу керек деген тұжырымдама да бар. 

Ал кеңестік әдебиеттердің көбісінде кәсіпкерді «капиталист» термині бойынша 

қарастырған.  

Ал 90ж. бастап кәсіпкер терминіне жаңаша көзқарас қалыптаты деуге болады. 

Ғалымдардың сипаттамасы бойынша кәсіпкер жеке меншігімен жауап беретін, бәсекелік 

негізде табыс/пайда табу мақсатын көздейтін адам. Ол өз дербес-бастамалық іс-әрекет 

жасай отырып, өз шаруашылығын жүргізетін субъект болады [6, 315 б]. 

А. Қаңтарбаеваның пікірі бойынша, кәсіпкер қоғам қажетететін тауарлар 

жәнеқызметтерді (яғни сұранысты қамтамаыз ету) өндіреді. Сол бойынша жаңаша рынок 

құруға дайын, жаңаша жұмыс орындарымен қамтамасыз ететін, инновациялық 

жаңашалықтарды ендіру тәуекеліне дайын тұлға. 

6 ай ішінде 2015 жылы Қазақстан Республикасы негізгі қор 65,6 млрд. Тенге, 2014 

жылмен салыстырғанда 61 пайызға көбірек.  

Шетел инвесторлары 2015 жылға қарағанда 9 есе өскен.  
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Шетел капиталы Қазақстанда монополистік капиталдың филиалы сияқты. 

Сондықтан негізгі сипаттамасы монополисттік капиталдың сұранысымен анықталады, әрі 

қарай ең аз деген дәрежесі Қазақстан сұранысы.  

-Бұл біріншіден, жеке меншік капиталдың қозғалысы өндіріс және қосымша бағаны 

иемденуімен байланысты.  

-Екіншіден, жеке меншік капиталы ең жоғары кірісті алуды көздейді. 

Бұл капитал, сол дамыған елдерде жүреді, ал Қазақстанда тек энергия, шикізат 

салаларымен ғана шектеледі, болмаса ішкі нарықты басып алуы көзделген.  

Сонымен бірге басқалардың өндірген тауарларын және қызметтерін тұтынуға 

дайын тұлға. [7, 166 б]. 

Дамыған шет мемлекеттерде кәсіпорынның Қазақстанда, орта не ірі бизнеске 

жататынын әр түрлі критерийлерге сәйкес анықтайды. Ол критерийлерге жылдық табыс, 

жұмыспен қамтылған адам саны, капиталдың жылдық айналымының шекті мөлшері 

(кейбір Европалық елдерінде) жатады. 

Айтылғанды тұжырымдасақ, Қазақстанда кәсіпкерліктегі– ол сол елдің ішкі 

факторларына тән өлшемдер жүйесі бар (жоғарыда айтылған критерийлер) шаруашылық 

жүргізудің айрықша нысаны.  

«Қазақстанда кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан 

Республикасында Қазақстанда кәсіпкерліктегі субъектілерін нақтылауда өз критерийлері 

айқындалған. Қазақстанда кәсіпкер субъектісі болу үшін жұмыскерлерінің жылдық саны 

50 адамнан аспауы тиісдеген көзқарастарды қолдайтынын Ғ.С. Сейтқасымов өз 

оқылықтары мен тәжірибелік материалдарында әрдайымда қолдайтынын айтып келеді. 

Және де сол кәсіпорын активтері орташа есеппен жылына айлық есептік көрсеткіштің 60 

мың мөлшерінен артпауы тиіс дегенди тұжырымдауды қарастырады.  

Қазақстанда кәсіпкерліктегі субъектілеріне - кәсіпкерліктегі қызмет көрсететін 

заңды тұлғалар, жәнеде заңды тұлға құрмай кәсіпкерліктегі мен айналысатын жеке 

тұлғалар жатады. [8, 155 б]. 

А.Маршалл өз кезегінде кәсіпкерліктегі қызметтегі технологияны үйлестірудің 

жаңаша әдістеріне, өндірісті ұйымдастыру мен басқарудың жаңаша нысандарына тиімді 

деп есептеген.  

Кәсіпкерлік теориясының қалыптасуында Й.Шумпетердің "тиімді монополия" 

концепциясының ролі ерекше. Оның айтуынша, кәсіпкерліктегінің мәнін жаңашашылдық 

механизмі құрайды. Кәсіпкер- экономикадағы барлық динамикалық өзгерістерге негізгі 

жаңашалық енгізуші. 

Сондай-ақ, И. Шумпетер классиктерге қарағанда кәсіпкерліктегі жаңашашылдық 

қызметтерін капиталистің қызметтерінен бөліп көрсетеді. Капиталистің қызметі: кәсіпкер 

барлық уақыттарда таза күйінде қандай да бір мүлікке меншік құқығына ие бола бермейді. 

Қазақстанда кәсіпкерліктегі субъектілерінің ұйымдық және құқықтық нысанының 

біріне дара кәсіпкерліктегі жатқызамыз. 2015 жылғы 29 қазандағы қабылданған Қазақстан 

Республикасының Кодексі дара кәсіпкерліктегі терминіне анықтама берілген [9, 205 б.]. 

Біздің ойымызша, дара кәсіпкер дегеніміз заңды тұлға нышандарын қолданбайтын 

және заңды тұлға құрмай жұмыс істейтін жеке тұлға. Айта кететін жайт, бұл 

кәсіпкерліктегі ортаға отандық тұлғалармен қосашетелдік тұлғалар да қатысуы мүмкін. 

Бұл жерде олар Қазақстандықтағы азаматтарында бар кұқық пен міндеттерге ие.  

Дара кәсіпкерліктегің түрлеріне келетін болсақ: 

Өзіндік/жеке кәсіпкерліктегі, яғни азаматтың меншік құқы, мүлікті пайдалануға 

болатын басқа құны бойынша өз мүліктері 

негізінде дербес-дара жүргізілетін кәсіпкерліктегі; 

Бірлескен кәсіпкерліктегі, яғни да жеке кәсіпкерлер тобының, азаматтар тобының 

ортақменшік құқы бойынша бірлесіп жүргізетін кәсіпкерліктегі.  

Айта кететін жайт мүліктерді бірлесіп пайдалануға мүмкіндік беретінқұқықтар 

бойынша бірлесіп жүргізетін кәсіпкерліктегі – бірлесен кәсіпкерліктегі дейміз. 
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Бірлескен кәсіпкерліктегі өз алдына 3 түрге бөлінеді: 

1. ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлігі – ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі бойынша 

жүзеге асырылатын кәсіпкерліктегі; 

2. фермерлік шаруашылық, болмаса жекешелендірілген тұрғын үйгелерге 

біріктірілген ортақ меншік бойынша жүргізілетін отбасылық кәсіпкерліктегі; 

3. ортақ үлес меншік бойынша жүргізілетін жай серіктестік кәспкерлігі. 

Сауда саласында, тұрмыстық қызмет көрсетуде 30 адамға дейін болса ғана 

Қазақстанда кәсіпкерліктегіге жатады. Көлік, байланыс саласындағы субъектілер саны 25 

адамға дейін болуы тиіс. Ал ғылыми мен инновациялық қызметтердегі субъектілері 

көрсетуде 20 адамға дейін болуы тиіс. Құмар ойын-бизнестен басқа саладағылар үшін 15 

адамға дейін болса ғана Қазақстанда кәсіпкерік қатарына қосылады [10, 56 б]. 

Қазақстан Республикасында Қазақстанда және орта бизнестің заңдастыруының 

бірінші нышандарына келесі заңдарды жатқызуға болады. 1988 жылдағы.дүниеге кеген 

«Кооперация туралы» заңды, 1990ж. «Қазақ КСР-ындағы кәсіпкерліктегі дамыту және 

шаруашылық қызмет еркіндігі туралы» заңды жатқызамыз. 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының Ата Заңында жатқызамыз. Себебі Ата 

Заңға сәйкес әрбір адамның өзі қалаған қызмет түрімен айналысуға құқылы. Қазақстан 

Республикасының 1992ж. бастап бірнеше заң актілері қабылданған. Олар Қазақстанда 

кәсіпкерліктегі қолдау және дамытуға бағытталған.  

Сонымен қатар Қазақстанда кәсіпкерліктегі жан-жақты мемлекет жағыннан 

қолдаудағы қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған. Осы заңдар арқасында 

Қазақстан Республикасының Қазақстанда бизнес ашықтау мүмкіндіктері көбейіп, 

көптеген заңды және жеке тұлғалар өз ісін ашқан. Ел экономикасы Қазақстанда бизнеске 

тікелей байланысы айқын түсінік табуда.  

Қазақстан Республикасында 1000 адамға шаққанда 7-8 Қазақстанда кәсіпкерліктегі 

субъектілері ашылған. Кеңес Одағында барлық еңбекке жарамды адамдардығ көбісі ірі 

өндіріс орындарында жұмылдырылған. Одақ құлағаннан кейін, халық жұмыссыздыққа 

ұшырады. Ал ол өз кезегінде тұтастай экономикалық құлдырауға әкелді.  

Қазіргі кезде, басқа Одаққа мүше болған елдердегідей, Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерліктегіпен айналысуқарқынды даму үстінде. Ал Қазақстанда кәсіпкерліктегі 

Үкімет өз жағыннан қолдауды егемендік алғаннан кейін қолға алған. Шайынқызы С. 

Кәсіпкерліктің даму тарихын зерделей отыра «Қазақстанда кәсікерлік біздің елде 

кооперативтер құрудан басталған. 1990ж. біздің республика бойынша кооперативтер 

санына келетін болсақ, олар 15 мыңға жеткен. Ол кооперативтерде жұмыспен қамтылған 

адамдар саны 300 мыңға жеткен.  

Ал өндірген тауарлар мен қызметтер республика көлемінде 1/4 бөлігін алған. 

Қазақстан Республикасында 1995ж. Қазақстанда кәсіпкерлерге түрлі жеңілдіктер берілу 

қолға алынған. Осы іс-шаралар нәтижесінде Қазақстанда кәсіпорындардың жалпы саны 

11,5 мыңды құраған. Жәнеонда жұмыспен қамтылған адамдар саны 150 мың адамдға 

жеткен».  

Ал бұл жағдай кооперативтерге керісінше әсер еткен, автор Мейірбеков Б. яғни 

кооперативтер саны 2 мыңға дейін түсіп кеткен. 90 жылдары Қазақстан Республикасында 

Қазақстанда бизнеске салық жеңілдіктері көп қарастырылған болатын. Алайда көптеген 

шаруашылықтар өздері белгілеген қызмет түрімен айналыспаған, немесе салық 

жеңілдіктер мерзімі аяқталғанннан кейін жабылған.  

Бұл жағдай салық түсімдеріне кері әсер еткен. Біздің ойымызша, өндіріспен 

айналысатын Қазақстанда және орта кәсіпорындарды салық салудан толықтай босату 

жақсы нәтижеге әкелмейді. Мүмкіндігінше тіпті керісінше өндірістің дұрыс дамуына кері 

әсерге әкеп соқтыруы мүмкін. 1996-1997ж. республикада жеке кәсіпкерліктегіпен 150 

мыңдай адам. Яғни республикадағы нақты экономика секторындағы салалары бойынша 

қамтылғандардың 3 процентін құраса, 1999ж. 1,4 млн адам, яғн сәйкесінше 23 процентін 

[11, 15 б].  
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Кәсіпкер – бұл меншік иесі, әрі ол шаруашылықпен тікелей айналысады. Ол 

нарыққа өзінің дербес жауапкершілігі бойынша тәуекелге баратын адам. 

Батыс елдерде кәсіпкерліктегі ұйымда кәсіптік құқық бар. Бұл құқық шаруашылық 

кәсіптік еріктілік принципіне негізделген. Яғни әр индивид үшін жеке шаруашылықтың 

қызметпен айналысу заңының болуы.  

Кәсіптік құқық бұл мерзімдер олардың эконикалық жүйесінің бөлінбейтін құрамын 

құрайды. Шаруашылық қызмет бойынша шектеулер кез-келген елде бар. Бір елде банкілік 

сфера қызметтерін жоспарлауда оған келісім алуы міндетті болуы керек. Ал басқаларда 

ешқандай да шектеу жоқ болады. 

Ресейде кәсіпкерліктегі қызметің заңына сәйкес заңсыз шешім қабылдауға қатаң 

жаза қолданылады. Егер кәсіпкерліктегі қызмет ешқандай адамдарды жалдамаса, онда 

индивидуалды еңбек қызметі негізінде тіркеледі. Кэсіпкерлік егер адамдар жалдайтын 

болса, онда кәсіпорын деп тіркеледі. 

Ресейде кәсіпорын - дегеніміз бұл белгілі бір заң бойынша пайда болатын 

шаруашылық субьект және де олар қоғамның тұтынушылар мен пайда алу мақсатында 

өнім өндіруі қажет. Кәсіпорын өзінің қызметтерін еркін түрде жүзеге асырады, өзінің 

шығарған өнімінен түскен пайданы өзі қолданады. Бірақ міндетті түрде салық пен басқа 

да міндетті төлемдерді өз уақытында жүзеге асыруы қажет. 

Акционерлік қоғам – бағалы қағаздар мен акцияларды сату жолымен құрылатын 

капиталды бірлестік. Алғашқы акционерлік қоғамдар Англияда (1600ж. ағылшын Ост Инд 

компаниясы) пайда болған. Акционерлік капитал капитализмнің экономикалық 

құрылымдарының маңызды құрамына айналып, капиталды жинақтау болып табылады. 

Олар өндірісті шоғырландыру және орталықтандыру процестерін жүргізудегі тұтынумен 

тікелей байланысты.  

Нарықтық экономика негіздерінің сұрақтарына жауапты Мэдешов Б.Ы. өз кіріспе 

оқулығында «Акционерлік кәсіпорындар пайда болуының материалды негізі – капиталды 

қоғамдастыру (ортақтастыру) процесі дей отырып, қоғам дамуының заңдылықты нәтижесі 

негізінде акционерлік капиталды нақтылаудалығын ың күрделілігін айтады.  

К.Маркс: “капиталдың өндірушілер меншігіне қайта айналатын, бірақ, енді 

бөлінген өндірушілердің жеке меншігіне емес, өндірушілердің ассоциацияланған 

меншігіне өтетін, яғни, тікелей қоғамдық меншікке өтетін өтпелі қажетті шарты” негізінде 

тұжырымдап өткен.  

Ал, қоғамдық кәсіпорындар сияқты, акционерлік қоғамдарда өндірушілер мен 

меншік иелерінің бірігуі болғандықтан, капитал жеке меншік капиталына қарама - қарсы 

“қоғамдық капитал” формасына ие болады (тікелей ассоциацияланатын тұлғалар 

капиталы).  

К.Маркс пайда болған (туындаған) меншіктің қоғамдық формасының 

жетілмегендігін айтып өткен.  

Сонымен қатар, капиталистік акционерлік қоғамдар мен кооперативті 

фабрикаларды капиталистік өндіріс тәсілінен ассоциацияланған өндіріс тәсіліне өту 

формасы негізінде қарастырған.  

Акционерлік қоғамның спецификалық ерекшелігінің мәні – жұмысшылар арасында 

акцияларды тарату, компания ісіне жеке қатысуының деңгейі аз болғанына қарамастан, 

біріге иемденушілік сезімін тудыру [12, 436 б]. 

Кезінде профессорлар Горфинкеля В.Я. мен Швандара В.А.: «Кәсіпорын 

жұмысшылары өздерінің жеке ұсталары мен менеджерлерінен жақсы ие бола алмайды” 

деген.  

Кәсіпорынды басқарудағы ең қиын жұмыс – бұл білінбейтін жұмыс, ал физикалық 

еңбекпен айналысатын қызметкерлер кәсіпорынды басқарудағы еңбектің жоғары 

формасымен айналысатындарға және осындай еңбекке төленетін жалақысына қызғана 

қарауына бейім болады» деп өз тұжырымын айтқан. 
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестік – тек мүліктік емес, өз салымдары бойынша 

ғана жауапкершілігі болатын қоғам қатысушыларының капиталын біріктіру формасы. 

Фирманың өндірістік қызметі: максималды арнайылылық, монополизацияға 

әкелетін факторларды ескермеу, шығындарды минимизациялау (үнемдеу) сияқты 

элементтермен сипатталды.  

Болашақта мақсатты қойылымға ілесу фирмааралық өзара қатынастарды дамытып, 

онан әрі “бәсеке - монополия” байланыстарының қайшылығын күшейтеді. Осы қарама - 

қайшы бірлікті шешу әдістерінің бірі - корпоративті кәсіпкерліктегі құру. Осындай 

жағдайларда дамитын орта - корпоративті бизнес секторы.  

“Жетілген бәсекемен” қатар, рынокқа жат монополизмнен кетуге ұмтылады. Осы 

корпоративті бизнестің мәні – рыноктық жүйеде олигополиялы ұйымына сәйкес 

жүргізілуінде. Ұдайы өндірістік аспектіде бұл порцесс келесідей: өндірістің вертикалды 

интеграциясы, өзін - өзі инвестициялау мүмкіндігі, фирманың өндірістік, инновациялық 

және технологиялық мүдделері нәтижелеріне ие болуы [13, 130 б]. 

Қазақстанда кәсіпкерліктегі субъектілері нарықтық экономиканың субъектілері 

болып табылады.  

Және де өздеріне тән артықшылықтар мен кемшіліктерге ие болады:  

1. шаруашылық жүргізу барысында жергілікті әртүрлі жағдайларға тез арада 

бейімделу, 

2. Қазақстанда кәсіпкерліктегі субъектілерінің қызмет көрсету барысында қызмет 

дербестілігінің көп болуы,  

3. шешімдерді қабылдау барысында және орындау барысында икемділік пен 

жеделдіктің болуы,  

4. салыстырмалы түрде шығындардың, соның ішінде басқару шығындарының 

төменболуы,  

5. өндіріске жедел түрде керекті өзгерістерді енгізу мүмкіндігі және т.б. 

Кәсіпкерліктегі қолдау және дамыту үшін мемлекет жағыннан қабылданған 

бағдарламаларын (1992–1994жж., 1994–1996жж.,1999–2000жж., 2001–2002жж., 2003-

2005жж.) қарастырдық.  

Оларды іске асыру Қазақстан республикада нақты секторды қалыптастыру 

барысында және даму барысында оң әсер еткенін көрсетті. Яғни тауарлар және қызметтер 

көрсетуде бәсекеге шыдайтын нарық құрылды.  

Сонымен Республикада инвесторлық өндірістің жаңаша жүйесін құру қажеттілігі 

туындады. Бұл мәселені шешу, бірлестік құрылысты құру, ал рыноктық жағдайда 

құрылыс өзі дами алатындай болуы керек. Неге десеңіз, приоритетті бағдарлама бойынша 

бірлестік бағдарламасы бірлестік жобасын жасап, таратуы қажет. Бұл форма, Ресей мен 

Қазақстан үшін өте тиімді. Қазақстанның рыноққа өту және экономиканы түрақтандыру 

кезеңдеріндегі әлеуметтік-экономикалық реформаларды тереңдету және ертеңгіге 

қалдырылмайтын антикризистік шаралардың бағдарламасы, оның соңғы мақсаты – жақын 

болашақта рыноктық механизмдерді және сонымен бірге, экономиканың әлеуметтік 

бағытталған элементтерді, және де ресейлік экономикасының тұрақтандыру туралы 

құжаттары өзара пайдалы келіссөз жүргізуге, балансталынған жолын нақтылау қажет [14]. 

ТМД Экономикалық Одағының нақты құрылуы, ең алдымен саяси уәждарға 

(мотивтерге) байланысты жақын арада өзекті мәселелелі болып тұр, ал ҚӨТ және ТҰК-ң 

жиынтығы шаруашылық жаңаша экономикалық жағдайларға жақсы бейімделуге, сонымен 

бірге жаңаша қағидаларының негізінде, тек ТМД елдері емес, СЭВ-ң де, бірыңғай 

экономикалық кеңістігін қайта құруға мүмкіндік береді.  

Қаржы-өнеркәсіптік топтардың Қазақстан үшін басымдылығын құрайтын, 

актуалдылығын қамтамасыз ететін жалпыға танымалы өнеркәсіпке бағытталған 

алғышарттар бар және олар нақтылы болып табылады. 

Лизинг - ұйым ісінің нысаны, яғни ұзақ мерзімді функционалды жабдық 

жалгерлігіне енгізделген. Ол қаржылық және оперативтік болады. Қазақстанда лизинг 
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ауыл шаруашылығында дамиды. Лизингтік қатынастарда қаржылық көзі – Азиялық даму 

банкісінің қарыз бағдарламасы болып табылады. 

Сонымен қатар Қазақстанда кәсіпкерліктегі қолдаумен дамытудың 

институтционалдық жолдары мен шаралары белгіленді. 

Т.Вебленнің көзқарасы бойынша қоғамның коллективті мүдделері еңбек 

өнімділігінің жоғарылауының кедергісіз болып және оның тиімділігін көрсетеді. 

Нәтижесінде қоғамдық мүдделерді тікелей қолдаушылар – өнеркәсіптегі инженерлер 

болып табылады. Соңғыларын ол, әлеуметтік түсінігі ысырапшылыққа шыдамсыз, 

техника мүмкіндіктерін шектеулі және кейіпсіз (кемтар) қолдануымен көрінетін біртекті 

класс деп санады. 

Технологиялық детерменизм әдісіне сүйене отырып, келешекте, Дж.Гэлбрэйт өмір 

сүру қызметтерінің негіздері мен қазіргі технология арнайылығынан, ірі ұйымның осы 

технологиямен шығарған қажеттілігінен ірі фирмалардың сипатын ашып шығарады. 

Осылайша, постиндустриалды кезеңдегі фирманың негізгі түрі негізіндегі корпорацияның 

дамуы – алғашында институционализм шеңберінде оң бағамен бағаланды.  

Сонымен қатар, шоғырланған ірі кәсіпорын негізінде корпорация артықшылығы 

постиндустриализмнің жандануына алып келді. Институционализм теориясына негізгі 

еңбегі сіңген Р.Коуз, О.Уильямсон, К.Эрроу болып саналады. 

Рынок сұраныс пен ұсынысты белгілі бір деңгейде теңестіруге көмектесетін 

қоғамдық қатынастар жүйесі негізінде анықтайды. Осы жағдайды негізге ала отырып, 

рыноктық шаруашылықтың механизмін жеткілікті деңгейде кестелі түрде (схемалы) 

көрсетуге болады: бәрі де екі шаруашылықты субъект арасындағы келісім–шартқа, яғни 

сатушы және сатып алушыға келіп тіреледі, олар сұраныс және ұсыныс ара қатынасымен 

анықталатын кейбір құндылық пропорцияларымен айырбасталынады.  

Бірақ, институционалды орта және нормалар, ережелер, формалар, құралдарсыз 

қарапайым келісім–шарт жасау мүмкін емес. Осы жерден, қазіргі рынок, шаруашылық 

формасы негізінде ұйымдастыру процесінде ғана емес, сонымен қатар, институттар 

құрылуы және дамуы негізінде ерекшеленеді. Шаруашылық институттардың кешендік 

және өзара байланыстылығы, олардың тұтастай алғандағы рыноктық және қоғамдық 

теңдей ерекше мәнге ие [15, 163 б]. 

Осылайша, институционалды теорияны жақтаушылар рыноктық 

институционализация мәселелерін зерттеу жолымен неоклассикалық экономикалық 

талдау мүмкіндіктерін кеңейтуге тырысуда.  

Сонымен қатар, олардың ойынша, маңызды институттар – рыноктар, фирмалар, 

және ең маңыздысы, рыноктық қатынастар, қатысушылар арасындағы келісімдік 

байланыстар жүйесі болып табылады. Яғни, бір жағынан, рыноктық институттарға 

ұйымдық формалар жатқызылса, екінші жағынан келісім – шарттармен көрсетілген 

шаруашылық субъектілердің өзара қызметтерінің ережелері, нормалары мен әдіс – 

тәсілдері жатады.  

Осы берілген шеңберде субъектілер арасында байланыстарды мүмкін ететін, 

белгісіздік және тәуекел деңгейін төмендететін сыртқы институттарға шаруашылықты 

бейім формасын көрсететін көптеген тікелей рыноктық (сыртқы) институттар пайда 

болады.  

Олардың құрылуы төменнен жоғарыға, ұзақ мерзім бойы, жарамдылық, тиімділік 

және шаруашылық субъектілердің мүдделеріне сай әр түрлі көптеген сынаулардан өтті. 

Ішкі институттардың қызмет етуі әрдайым екі жақты бақылау бойынша жүзеге асып 

отырды: мемлекет жағыннан – құқықтық, рынок жағыннан – экономикалық.  

Барлық көрсетілген институттар ортақ сипаттармен ерекшелінеді: олар еңбек 

бөлінісі, меншік жүйесі және келісімдік қатынастар принципі негізінде жүзеге асырылады. 

О. Уильямсон айтқандай, “бірігудің артықшылығы топтаспаған фирмалардың 

технологиялық экономия мүмкіндігінен айрылғандығында емес, оның мүдделерді 
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ортақтастыратындығында және шешім қабылдаудың тиімді процесін пайдалануға 

мүмкіндік беретіндігінде”. 

О. Уильямсон, бұл жағдайда, трансакциондық шығындарды топтастыру – ex ante 

мен ex post шығындарына, яғни келісім жасасуға дейінгі және кейінгі шығындармен 

байланыстырады. 

Еліміздің көптеген өңірлерінде кәсіпкерлердің біліктілігі және оларды уақытылы 

оқыту мәселелері, проблемалары шешілмеген күйі қалған. Осы жұмыста қарастырылған 

мәселелер бойынша, Қазақстанда кәсіпкерліктегі қолдау жұмыстарын жалғастыру керек 

екндігі көрініп тұр. 

Өткен жылдардың тәжірибелерсі қолдана отырып, жүйелі түрде экономикалық, 

құқықтық және институтционалдық, құрылымдық реформаларды жалғастыру, тереңдету 

қажеттілігін көрсеткіміз келеді. [16, 167]. 
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Резюме 

Научная статья посвящается, предпринимательству, возникновению и развитию 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Предпринимательство в 

современном Казахстане, хотя и испытывает значительные трудности, - уже 

свершившийся факт. Оно защищено законом и будет развиваться. Рыночная экономика 

без предпринимательства не может существовать и развиваться.  

 

Summary 
The scientific article is devoted to entrepreneurship, the emergence and development of 

entrepreneurial activity in the Republic of Kazakhstan. Entrepreneurship in modern Kazakhstan, 

although it is experiencing significant difficulties, is already a fait accompli. It is protected by 

law and will develop. A market economy without entrepreneurship cannot exist and develop. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


