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КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ЖƏНЕ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚҰҚЫҚ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ  И  МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО 

УДК  349. 3 (574) 

С.К.Амандыкова, А.К.Рахимберлина 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова (E-mail: amandykova@mail.ru.) 

Актуальные вопросы реформы пенсионной системы в Республике Казахстан 

В статье дан анализ пенсионных реформ, проводившихся в 1998 и 2013 гг. Путем исследования исто-
рии развития пенсионного законодательства в Республике Казахстан авторами выявлены основные 
результаты пенсионной реформы 1998 г. Представлены и изучены статистические данные по структу-
рам инвестиционного портфеля пенсионных накопительных фондов. Особое внимание в статье уде-
лено параметрическим аспектам пенсионной реформы. Авторы высказали свое мнение по поводу от-
дельных вопросов модернизации пенсионной системы, которые касаются пенсионного статуса жен-
щин в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: пенсия, накопительный пенсионный фонд, ГНПФ, пенсионная система, законода-
тельство, инвестиционный портфель, модернизация, пенсионные активы. 

 
История развития пенсионного законодательства в Республике Казахстан 
Республика Казахстан — первая из стран Содружества Независимых Государств, осуществив-

шая реформу пенсионного обеспечения населения.  
Прообразом для пенсионной системы в Казахстане послужила чилийская пенсионная система. 
С распадом Советского Союза произошло разрушение единой системы пенсионного обеспече-

ния. Был принят Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 г. № 136-I «О пенсионном обеспече-
нии в Республике Казахстан» [1]. В 1998 г. в Казахстане стартовала пенсионная реформа. C 1 января 
1998 г. все работающие граждане в обязательном порядке отчисляют 10 % своих доходов в накопи-
тельный пенсионный фонд на индивидуальные пенсионные счета. Многие эксперты из Казахстана 
отмечали, что пенсионная система страны — одна из лучших в мире. 

Разработчиками пенсионной реформы выступили Г.Марченко и Д.Сембаев. 
История реформы 
 Июль 1995 г. — в Казахстане был зарегистрирован первый Казахстанский добровольный пен-

сионный фонд. 
 Ноябрь 1996 г. — внесены первые предложения. 
 Февраль-май 1997 г. — первый концептуальный документ и общественное обсуждение. 
 Май 1997 г. — пересмотренный вариант передан на утверждение в Парламент. 
 Июнь 1997 г. — принят закон (с минимальным перевесом голосов). 
 Сентябрь 1997 г. — создан накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» 
 1 января 1998 г. — начала действовать трехуровневая система [2]. 
На начало 2013 г. количество пенсионеров в Республике Казахстан составило около 1 700 тыс. 

человек, или 10% от общей численности населения. 
На 1 декабря 2012 г. пенсионные накопления вкладчиков составили 3 116,6 млрд тенге (прирост 

17,5 %). За 11 месяцев 2012 г. сумма пенсионных взносов составила 454,4 млрд тенге, инвестицион-
ных доходов — 102,5 млрд тенге (итого 556,9 млрд тенге). Пенсионные выплаты составили 324 млрд 
тенге (прирост 38,9 %). Если учесть, что 29 млрд тенге было переведено в страховые организации, то 
остается около 200 млрд тенге, или 7,4 % к общей сумме пенсионных накоплений вкладчиков [3].  
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Прежняя реформа в Казахстане вызвана следующим: 
 крайняя чувствительность к экономическим спадам; 
 сокращение занятости в официальном секторе; 
 быстрое старение населения; 
 уклонение от налогов и пенсионных отчислений в неофициальном секторе; 
 отсутствие связи между взносами и выплатами; 
 неизбежный крах пенсионной системы.  
Коэффициент демографической нагрузки (численность населения старше 63 лет / население 

в возрасте 16 лет – 63 года): 
 2000 г. — 16,5 %; 
 2010 г. — 15,9 %; 
 2020 г. — 21,7 %; 
 2030 г. — 27,1 %. 
Результаты реформы пенсионной системы 1998 г. 
1 января 1998 г. — введение в действие новой многоуровневой пенсионной системы ЕЕТ (лати-

ноамериканская модель): 
 компонент I — распределительный (15 % ФОТ); 
 компонент II — накопительный (10 % заработной платы в обязательном порядке); 
 компонент III — добровольный (взносы до 50 долларов США в месяц освобождаются от нало-
гообложения). 

Первый компонент: 
 минимальная гарантия пенсии (принцип «наполнения»); 
 ограждает от бедности престарелых и лиц, не имеющих достаточных накоплений.  
Второй компонент: 
 ставка отчислений — 10 % фонда оплаты труда (отчисления с заработной платы носят обяза-
тельный характер); 

 работники, производящие отчисления, не дискриминируются по полу или возрасту; 
 каждый работник вправе выбирать пенсионный накопительный фонд (система персональных 
счетов); 

 переход из одного фонда в другой допускается не чаще двух раз в год.  
Институты системы: 
 пенсионные накопительные фонды (14 частных и 1 государственный); 
 компании по управлению пенсионными активами (7); 
 банки-хранители (10). 
Органы регулирования: 
 комитет по регулированию пенсионных фондов при Министерстве труда и социальной защиты 
населения в Республике Казахстан; 

 комиссия по ценным бумагам; 
 Национальный банк Казахстана. 
Конкретные факты: 
 объем средств в пенсионных накопительных фондах значительно вырос, превысив объем част-
ных вкладов в банках; 

 через 1 год после перехода к новой пенсионной системе пенсионные накопления (по состоя-
нию на конец 1998 г.) составили 281 млн долл. США (1,4 % ВВП); 

 через 2 года (конец 1999 г.) — 467 млн долл. США (3,2 % ВВП); 
 через 3 года (конец 2000 г.) — 775 млн долл. США (4,4 % ВВП). 
На 1 октября 2012 г. в стране действуют 11 накопительных пенсионных фондов. В них зарегист-

рировано порядка 8,4 млн индивидуальных пенсионных счетов. Совокупный объем пенсионных на-
коплений возрос от 23,5 млрд тенге в 1998 г. до 3031,9 млрд тенге на 1 октября 2012 г. и достиг порядка 
10 % ВВП страны [4]. 

Типичная структура инвестиционного портфеля пенсионных накопительных фондов (конец 2000 г.): 
 государственные ценные бумаги — 74,9 % (частные фонды — 65,8 %), в т.ч. еврооблигации — 

66,2 % (58,6 %);  
 негосударственные ценные бумаги — 30,9 % (только частные фонды);  
 банковские депозиты — 2,6 % (3,3 %).  
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Издержки и проблемы прежней пенсионной реформы переходного процесса  
 Пенсионные отчисления (10 %) более не поступают в бюджет.  
 Пенсии тем, кто достиг пенсионного возраста до реформ, и тем, кто не сможет сделать доста-

точных накоплений в существующей пенсионной системе, должны финансироваться из других ис-
точников (государственная распределительная система или общие бюджетные поступления).  
 Нет единого ведомства, которое несло бы полную ответственность за надзор и регулирование 

накопительной пенсионной системы.  
 Государственный центр пенсионных выплат выполняет двойную функцию: обслуживает рас-

пределительную систему и осуществляет надзор и контроль за перечислением пенсионных взносов 
в фондовый компонент системы.  
Проблемы модернизации пенсионной системы в Республике Казахстан 
Глава государства в Послании народу Казахстана от 27 января 2012 г. «Социально-

экономическая модернизация — главный вектор развития Казахстана» и выступлении на расширен-
ном заседании Правительства РК 23 января 2013 г. поручил Правительству и Национальному банку 
РК принять меры по дальнейшему развитию накопительной пенсионной системы. 

Преобразование пенсионной системы актуально для Казахстана. В настоящее время, в связи 
с убыванием солидарной пенсионной системы и низкой эффективностью накопительной пенсионной 
системы, отмечается тенденция снижения ставки замещения пенсией ранее получаемых доходов 

Казахстан одним из первых в СНГ, еще в 1998 г., начал поэтапный переход от распределитель-
ной системы социального обеспечения к накопительной. При этом, по словам Г.Марченко, в 1997 г. 
солидарная система практически обанкротилась, и задолженность по пенсиям доходила до 500 тыс. 
долларов. На данный момент в Казахстане используют и солидарную, и накопительную системы. 

Спустя 15 лет после проведенной реформы шум вокруг существующей пенсионной системы 
связан главным образом с низкодоходностью накопительных пенсионных фондов (НПФ). Уже 
на протяжении пяти лет доходность пенсионных активов находится на уровне ниже инфляции. Одна-
ко глава Нацбанка просил не делать поспешных выводов, приводя данные о том, что накопленная 
доходность НПФ в 1,5–2 раза превышает накопленную за время существования накопительной сис-
темы инфляцию. 

С 1 января этого года у вкладчиков пенсионных фондов появилась возможность выбирать не 
только НПФ, но и определенный инвестиционный портфель. Так, на данный момент фонды распола-
гают двумя портфелями — консервативным и умеренным. В 2015 г. запланировано введение агрес-
сивного портфеля. При данной модели вкладчики прямого воздействия на работу НПФ оказывать не 
будут, чего, собственно, и не требуется. 

Таким образом, реформирование пенсионной системы будет проходить на трех уровнях: пара-
метрическом, регулятивном и институциональном. 

Параметрический уровень 
Повышение пенсионного возраста, т.е.поэтапное повышение возраста женщин до уровня пенси-

онного возраста мужчин — об этом говорилось еще в Концепции реформирования системы пенсион-
ного обеспечения в Казахстане от 19.03.1997 г.: «Предельный возраст выхода на пенсию мужчин и 
женщин будет постепенно, в период до 2016 года, повышен и выровнен».  

По первоначальному варианту проекта пенсионной реформы предполагалось с 2014 г. увеличи-
вать возраст выхода на пенсию женщин и постепенно довести его с нынешних 58 до 63 лет. 

Согласно закону и решению Главы государства, поэтапное повышение пенсионного возраста 
для женщин начнется с 1 января 2018 г. 

По примеру некоторых европейских стран законодательно устанавливается взаимосвязь между 
продолжительностью жизни и возрастом выхода на пенсию. Соответственно, если продолжитель-
ность жизни растет, то и пенсионерами люди становятся позже.  

Кроме того, документом предусматривается ряд мер для повышения социальной защиты граж-
дан, в том числе будет обеспечиваться дополнительная выплата обязательных пенсионных взносов 
для работающих женщин в период нахождения в отпусках по рождению и уходу за детьми за счет 
государства. 

Повышение пенсионного возраста женщин связано с уменьшением трудового стажа работы 
на 1 января 1998 г. Более 12 % женщин, обратившихся за назначением пенсии в 2012 г., уже не имели 
полного трудового стажа, накопленного на 1 января 1998 г., а к 2018 г. полного стажа не будет у всех 
выходящих на пенсию женщин. 
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Пенсия женщин, выходящих на пенсию после 2018 г., будет включать: 
 базовую пенсию; 
 солидарную (трудовую) пенсию из бюджета, соответствующую трудовому стажу до 1 января 

1998 г. При этом со временем размер трудовой пенсии может стать ниже устанавливаемого 
ежегодно минимального размера пенсии из-за неполного трудового стажа; 

 накопительную пенсию из НПС в относительно небольших размерах, соответствующих пенси-
онным накоплениям. 

По прогнозным расчетам, размер получаемой пенсии женщин будет составлять менее 40 % 
от прежнего среднемесячного заработка уже в этом десятилетии. 

В таких условиях унификация пенсионного возраста предлагается для увеличения стажа участия 
женщин в накопительной пенсионной системе и увеличения объема пенсионных накоплений, что, 
соответственно, должно привести к повышению размера получаемой пенсии из НПС. 

Ожидается также, что к этому времени в результате проведения структурных преобразований 
в НПС и повышения эффективности управления пенсионными активами увеличатся инвестиционные 
доходы, перечисляемые на индивидуальные пенсионные счета. 

Повышение пенсионного возраста в настоящее время используют либо планируют использовать 
многие зарубежные страны. 

Предложение по повышению пенсионного возраста женщин внесено в Правительство РК меж-
ведомственной рабочей комиссией. Обсуждение начато, и рабочая комиссия открыта для предложе-
ний и замечаний по этому вопросу. 

Межведомственной комиссией при Правительстве РК предложен для обсуждения следующий 
вариант. 

В соответствии с мировой практикой и отечественным опытом, который был реализован с 1996 
по 2001 гг., повышение пенсионного возраста предлагается осуществлять постепенно, в течение 
10 лет, увеличивая пенсионный возраст по 6 месяцев ежегодно начиная с 2014 г. 

Это позволило бы: 
 во-первых, провести его безболезненно для лиц предпенсионного возраста. Например, женщи-
ны, достигшие 58 лет, будут выходить на пенсию в 58,5 года, т.е. через 6 месяцев, кому 57 лет 
— через год, или в 59 лет; 

 во-вторых, психологически подготовиться и адаптироваться к новым условиям (для поколе-
ний, которые будут выходить на пенсию в 63 года); 

 в-третьих, принять меры по расширению возможностей продуктивной занятости для женщин. 
Правительство планирует разработать и реализовать специальные меры содействия занятости 
для женщин, находящихся в отпусках по уходу за детьми, самозанятых и безработных, а также 
женщин предпенсионного возраста. 

Так как назначение пенсий из солидарной системы будет осуществляться до 2043 г., унификация 
пенсионного возраста будет касаться женщин, являющихся участниками как солидарной, так и нако-
пительной пенсионной системы. 

Повышение пенсионного возраста женщин будет сопровождаться определенными мероприятия-
ми. Во-первых, это: 

 повышение квалификации женщин — наемных работников, с отрывом и без отрыва от произ-
водства; 

 вовлечение в продуктивную занятость самостоятельно занятых женщин в рамках Программы 
занятости 2020; 

 расширение доступности микрокредитов для женщин, занимающихся предпринимательством 
или желающих открыть собственное дело; 

 обучение женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком, по выбранным ими профес-
сиям; 

  внесение изменений в Трудовой кодекс, предусматривающих ужесточение требований к рабо-
тодателю в части прекращения трудовых отношений с женщинами предпенсионного возраста; 

 субсидирование обязательных пенсионных взносов женщин, находящихся в отпусках по бере-
менности и родам, а также в отпусках по уходу за ребенком. 

Во-вторых, для женщин имеющих трудовой стаж до 1 января 1998 г., будет сохранено право 
раннего выхода на пенсию: 
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 в 53 года, при общем стаже не менее 20 лет, — женщинам, родившим 5 и более детей и воспи-
тавшим их до восьмилетнего возраста; 

 в 45 лет, при общем стаже не менее 20 лет, — женщинам, проживавшим в зонах чрезвычайно-
го и максимального радиационного риска в период с 29 августа 1949 г. по 5 июля 1963 г. не 
менее 10 лет, в соответствии с Законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне». 

Также в трудовой стаж засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними деть-
ми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей 
сложности. 

В-третьих, для участниц НПС, при достаточности пенсионных накоплений, будет сохранено 
право назначения пенсионных выплат из НПС в 50 лет. 

Мировая практика повышения пенсионного возраста женщин прослеживает адаптацию пенси-
онных систем к старению населения за счет повышения пенсионного возраста. В настоящее время это 
используют либо планируют использовать многие зарубежные страны (Великобритания, Германия, 
Франция, Норвегия, Швеция, Южная Корея, Чехия, Азербайджан, Украина, Эстония и др.). 

При этом в 18 странах ЕС пенсионный возраст женщин уравнивается с пенсионным возрастом 
мужчин уже к 2020 г., пять стран планируют сделать это позже. 

В прежнем законодательстве Казахстана предусматривалось осуществление добровольных пен-
сионных взносов вкладчиками за счет собственных средств в пользу работников, перечень профессий 
которых определяется Правительством. Ставка определялась соглашением сторон, но не должна бы-
ла превышать 10 % от ежемесячного дохода работника. Естественно, если сейчас еще далеко не все 
компании честно делают взносы в пенсионные фонды, то о добровольных и говорить нечего. Данная 
система, к сожалению, не работала, поэтому, согласно Закону «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» 
от 21.06.2013 г. общий размер выплат в накопительный пенсионный фонд будет доведен до 10 про-
центов от прежнего дохода работников. К существующим 10 % обязательных пенсионных отчисле-
ний граждан нужно ввести дополнительные пять процентов обязательных отчислений 
от работодателей. 

Поэтапно увеличатся ставки обязательных профессиональных пенсионных взносов еще на пять 
процентов. 

Как правило, повышение пенсионного возраста не имеет принудительного характера. Оно осу-
ществляется гибко, наиболее щадящим для населения образом, при сохранении возможности выхода 
на пенсию в привычном пенсионном возрасте, но за счет соответствующей корректировки размера 
пенсии. Гражданам предоставляется возможность выбора и допускается гибкий выход на пенсию 
при наличии необходимого страхового стажа или достаточности пенсионных накоплений, дается 
право получения частичной пенсии (США, Канада, Франция, Италия, Германия, Дания, Нидерланды, 
Финляндия, Швеция и др.). 

Повышение пенсионного возраста в большинстве случаев осуществляется поэтапно, с диффе-
ренциацией граждан/женщин, переводимых на новые условия, по возрасту и иным основаниям (мно-
годетность, стаж работы во вредных для здоровья и тяжелых условиях труда, инвалидность и др.). 
Уровень повышения пенсионного возраста обычно составляет от 2 до 6 месяцев в год. 

Например, в Южной Корее повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет будет осу-
ществлено в течение 20 лет, во Франции — до 62 лет за 8 лет, в Украине — до 60 лет в течение 10 лет 
и т.д. 

В отдельных случаях (Чехия) повышение осуществляется одномоментно, с установлением воз-
раста лиц, переходящих на новые условия. 

В соответствии с действующим законодательством в трудовой стаж женщин засчитывается вре-
мя ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ре-
бенком возраста 3 лет, в пределах 12 лет в общей сложности. Эта норма сохраняется и в предлагае-
мом законопроекте. 

В этой связи при выходе на пенсию женщины, проживающие на селе, не работающие и не яв-
ляющиеся участниками НПС, могут получать трудовую пенсию, минимальный размер которой соот-
ветствует 12 годам трудового стажа, а также базовую пенсию. 
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А для женщин, имеющих возможность и желающих работать в общественном производстве, бу-
дут реализованы меры по вовлечению их в продуктивную занятость как в рамках Программы занято-
сти 2020, так и в рамках региональных программ. 

Дополнительно для обеспечения непрерывности осуществления пенсионных взносов и увеличе-
ния объема пенсионных накоплений предлагается ввести субсидирование ОПВ женщин в период их 
нахождения в отпусках, связанных с рождением и уходом за детьми. 

Предусматриваются также минимальные гарантии пенсионного обеспечения для лиц, достигших 
пенсионного возраста. 

Регулятивный уровень 
Будут пересмотрены требования к уставным капиталам, ликвидности, портфелям, оценке акти-

вов, уровню комиссии доходов и т.д. 
По словам Г.Марченко, Национальный банк неоднократно предлагал снизить комиссионные, 

однако НПФ не прислушивались к их предложениям. Теперь есть большая вероятность, что макси-
мальная ставка комиссионных будет снижена принудительно. 

Институциональный уровень 
Будут внесены поправки в законодательство, которые позволят пенсионным фондам зарабаты-

вать высокие дивиденды для вкладчиков. 
Руководители НПФ объясняют низкую доходность пенсионных фондов отсутствием возможно-

сти вкладывать пенсионные активы в выгодные ценные бумаги. Они предлагают государству пере-
смотреть существующую законодательную базу и позволить НПФ стать полноправными участника-
ми фондового рынка и крупными отечественными инвесторами. 

Не так давно Всемирный Банк предложил Казахстану передать все активы пенсионных фондов 
в руки одной иностранной компании, которая будет их вкладывать в экономику других странах. Это 
предложение вызвало бурю негативных откликов со стороны казахстанских экономистов. Григорий 
Марченко также выступает против подобной модели управления пенсионными активами и говорит 
о том, что уже сейчас НПФ достаточно хорошо работают на экономику страны. Однако он не отрица-
ет возможности увеличить размер пенсионных активов, вкладываемых в ценные бумаги зарубежных 
эмитентов, с 40 до 50 %. 

Отечественные эксперты-экономисты разделились на два лагеря по данному вопросу: одни кате-
горически против накопительной системы и выступают за солидарную, другие, наоборот, не видят 
смысла возвращаться к последней. Есть и такие, кто выдвигает совершенно иные модели пенсионно-
го обеспечения. Так, казахстановед Каирбек Нугманов предлагает перейти на принципиально новый 
уровень, где дети будут делать 10 % отчисления не в какие-то непонятные фонды, а непосредственно 
своим родителям. И чем больше детей у родителей, тем выше у них пенсия. На что будут жить люди, 
по каким-то причинам не имеющие детей, автор идеи не пояснил [5]. 

Таким образом, одним из наиболее важных моментов в успешности существования системы 
пенсионного обеспечения является не только увеличение доходности НПФ, но и снижение инфляции 
в стране. Однако на этот счет мнения хоть и едины, но эффективных и приносящих немедленный ре-
зультат инструментов пока нет, как нет и точного ответа на вопрос, позволит ли очередное реформи-
рование сделать пенсионную систему Казахстана надежной и устраивающей всех казахстанцев. 

Правительство разработает комплекс мер по дальнейшей модернизации системы пенсионного 
обеспечения, а также механизмы эффективного инвестирования пенсионных активов в проекты наи-
более перспективных отраслей экономики. 

В результате всего сказанного выше можно констатировать, что кризис на мировом финансовом 
рынке оказал свое негативное влияние на деятельность накопительной пенсионной системы. Сего-
дняшняя ситуация — серьезный экзамен для накопительных пенсионных фондов. На деле проявляет-
ся надежность, которую некоторое время назад многие связывали в первую очередь с масштабами 
того или иного фонда. 
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Қазақстан Республикасы зейнетақы жүйесіндегі реформаның  
өзекті мəселелері 

Мақалада 1998 жəне 2013 жылдары жүргізілген зейнетақы реформаларына талдау жасалған. 
Авторлармен Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамаларының даму тарихын зерттеу арқылы 
1998 жылғы зейнетақы реформасының негізгі нəтижелері анықталған. Сонымен қатар зейнетақы 
жинақтау қорларының инвестициялық портфелінің құрылымы бойынша статистикалық мəліметтер 
зерттеліп, ұсынылған. Зейнетақы реформасының параметрлік аспектілеріне ерекше көңіл бөлініп, 
Қазақстан Республикасының əйелдерінің зейнеткерлік мəртебесіне қатысты зейнетақы жүйесінің 
модернизациясы бойынша жекелеген сұрақтарға өз ойын білдірген. 

 

S.K.Amandykova, A.K.Rakhimberlina 

Some issues of the pension system reform in the Republic of Kazakhstan 

In the article the authors have analyzed the pension reforms undertaken in 1998 and 2013. They are studied 
the history of the pension legislation of the Republic of Kazakhstan and identified the main results of the pen-
sion reform in 1998. Statistical data on the structures of the investment portfolio of pension savings fonds are 
presented and studied. Authors paid a special attention to the parametric aspects of pension reform. The au-
thors expressed their opinion on certain issues of modernization of the pension system, which concern the 
pension status of women in the Republic of Kazakhstan. 
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Көші-қон құқығын зерттеудің теориялық жəне əдістемелік қырлары 

Қазақстандағы көші-қон мəселесі өзінің күрделілігімен ерекшеленеді. Себебі, оған тек қана құқықтық 
сұрақтардан басқа, саяси-экономикалық, демографиялық, əлеуметтік сұрақтармен қатар, 
этногеографиялық жəне экономикадағы еңбек ресурстары мəселелері де өзектілігімен көрінуде. 
Солардың ішінде заңдық аспекті ерекше орынды иеленеді. Заң саласы көші-қон үрдісін ұйымдастыру 
мен оны реттеуде құқықтық қамтамасыз ету де маңызды ролді атқарады. 

Кілт сөздер: көші-қон, көші-қон түрлері, бағдарлаушы көші-қон, еңбек көші-қоны, этникалық көші-
қон, көші-қон саясаты жəне тұжырымы. 

 
Халықтың көші-қон феномені соңғы жылдары этноəлеуметтік жəне этносаяси бағыттарын 

айқындайтын нақты факторлармен көрініс беріп отырған күрделі жəне көп қырлы процеске айналды. 
Зерттеушілер оның теориялық жəне практикалық алғышарттары мен олардың əлемнің негізгі 
аймақтарындағы əлеуметтік-саяси процестерге тигізетін əсерлерін бөлек алып қарастырады. Бұл 
процестерге баға беру үшін көші-қонның мəн-мағынасын ашатын кейбір еңбектерге тоқтала кетейік. 

Бұл еңбектердің бірінші тобында көші-қон халықтың өзгеше бір қозғалысы ретінде, оның ел 
ішіндегі салалық, аумақтық, кəсіби жəне əлеуметтік жіктелу жағдайында көшіп-қонуы сипатталады [1]. 

Екінші топқа жататын еңбектерде көші-қон механикалық, кəсіби жəне салалық қоныс аударудың 
жиынтығы ретінде жəне осыған байланысты пайда болатын халықтың нақты аумақтық құрылымына 
қатысты жеке тұлғалардың қоныстануындағы өзгерістермен түсіндіріледі [2]. 

Үшінші топқа кіретін зерттеулердің авторлары көші-қонға жаппай бұқаралық, əлеуметтік-
демографиялық процесс ретінде баға береді [3]. 

Соңғы, төртінші, топтағы еңбектерде көші-қон кеңістіктегі кез келген көшіп-қону жəне жедел 
өзгеріске ұшырап отыратын əлеуметтік-экономикалық ахуал да халықтың жаппай қозғалысын реттеп 
отыратын барынша ширақ əдіс-тəсілдердің бірі ретінде қарастырылады. Мұндай кең көлемде 
саралану көші-қонда көп фактор болуымен түсіндіріліп, оның əр алуан елдердегі түсініктемесі нақты 
бір көріністермен белгіленеді де, бұл шетелдерде де, біздің елімізде де ғылыми тұрғыда беріледі. 
Бірінші топ жөнінде айтар болсақ, көші-қонға елдің ішіндегі көшіп-қону жəне бірыңғай, жергілікті 
дəрежеде қоныс аудару деп баға береміз. Алайда бұл жағдайда «көшіп-қону» санаты нақты жағдайда 
шынайы біліктілік қорытындысын бере алмайды. Негізінде салалық, аумақтық жəне əлеуметтік қайта 
орналастыру, айталық, бір қала немесе бір аудан, сонымен бірге тұтастай ел аймақтарында ғана 
мүмкін болады. Мұндай жағдайда жоғарыдағыдай көшіп-қонуды тудыратын себептер: өкімет 
органдарының шешімі, еңбек нарығындағы ахуалдың өзгеруі, барынша мол еңбекақы табуға ұмтылу, 
тұрған жеріне жақындық, некеге тұру жəне т.б. болуы мүмкін [4]. 

Екінші топты жан-жақты қарастыра отырып, көші-қонды демографтар арасында кеңінен 
танымал, халықтың механикалық көшіп қонуы ретінде қабылдамаймыз. Біздің ойымызша, мұндай 
көзқараспен бұл қозғалыстың нақты бір адамдардың пікірлеріне, шешімдеріне жəне ниеттеріне 
байланыстылығын жоққа шығаруға болады. Механикалық қоныс аударуды тұтас мемлекет қарауына 
алады жəне соған ғана халықтың қоныс аударуы үшін шешім шығаруына ерекше құқық беріледі. 
Сонымен қатар механикалық көшіп-қонудың кəсіби жəне салалармен қабыспауы көші-қонды 
мемлекеттік тұрғыда реттеуді жетілдіруді біліреді. Яғни, тек мемлекет қана халықтың құрылымына 
қайда жəне қандай өзгерістер енгізу қажет екенін шеше алады. 

Көші-қонның мəн-мағынасын ашатын барынша дұрыс анықтама, біздің ойымызша, үшінші 
топқа кіретін еңбектерде берілген. Расымен де көші-қон, жаппай сипаттағы, тек халықтың 
құрылымына ғана емес, сонымен бірге оның элементтері арасындағы қатынастарға да өзгерістер 
енгізеді. Көші-қонды зерттеу барысында тұңғыш рет «əлеуметтік» деген ғылыми түсініктің енгізілуі 
маңызға ие болып отыр. Бұл нақты қоғамдық процестерден пайда болатын зерттеулерге үлкен 
мүмкіндіктер тудырды. Көші-қонға əлеуметтік түсініктің берілуі көші-қон саясатының жекелеген 
рестриктивті, экспансионистік, инклюзивті көріністерінің айырмашылықтарын айқындай отырып, 
барған сайын мəн-мағынасын аша түседі. 
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Төртінші топқа кіретін еңбектердің авторлары кез келген көшіп-қонуға қоныс аудару деп 
сипаттама бере келіп, көші-қонға нақты тарихи, əлеуметтік-экономикалық, əлеуметтік-саяси мəн 
бермеуді ұсынады. Мысалы, Ə.Ысқақ көші-қон — бұл көшіп-қону, қоныс аудару, мысалы, елдің 
ішінде немесе бір елден бір елге көшіп-қонуды білдіреді, дейді. Бұған əмбебап түсінік ретінде 
келісуге болғанымен, іс жүзінде көші-қонның нақты ауқымы одан əлдеқайда кең жатыр. Мемлекеттің 
көші-қон бағдарламасында қолданылатын негізгі түсініктер мен терминдер тізімдемесінде көш-қонға 
тұрғын жайды өзгертуге байланысты халықтың аумақтық қоныс аударуын білдіретін табиғаты сан-
салалы тұтас ұғым ретінде баға беріледі [5]. 

Көші-қон құқығының бұрын қарастырылмаған, жаңа талдау жүйелерін анықтай отырып, оның 
соңғы жылдары қоғамдық өзгерістерге сəйкес келетін сапалық өлшемдерін анықтап көрелік. Ол үшін 
көші-қонның жіктелу белгілерін талдау керек. Ғылыми əдебиеттерде, заңдарда көші-қонның түрлері, 
типтері жəне нысандары кіретін жіктелу сызбасының санаттары жеткілікті көрсетілген [6]. 

Авторлардың пікірінше, көші-қон түрлерін талдау көші-қон шеңбері мен құрамын анықтау үшін 
қажет. Жоғарыда көрсетілген еңбектерде көші-қонның қайтарылмайтын, маусымдық жəне 
бағдарлаушы деп аталатын үш негізгі түрі бөліп қарастырылады. Авторлардың көзқарасы бойынша, 
олар қоғамның өндіріс күштерінің дамуына байланысты болғандықтан, елеулі маңызға ие болады 
жəне өндірістің жекелей жəне заттай факторларына қатысты болады. Одан басқа да олар еңбек 
элементтерін жан-жақты біріктіру сияқты міндеттерді де шешуге мүмкіндік береді. 

Қайтарылмайтын көші-қон бұл жағдайда аумақтық қайта қоныстандыруға əкелетін халықтың 
ауқымды қоныс аударуы ретінде түсіндіріледі. Көші-қонның бұл түрі бір мезгілде екі жағдайда 
көрініс береді: біріншіден, тұрғындар бір мекенжайдан екіншісіне көшіп-қонады, екіншіден, көшіп-
қону тұрақты мекенжайын ауыстыруды білдіреді. 

Маусымдық көші-қон ең алдымен еңбекке жарамды халықтың қайтып оралу мүмкіндігін сақтай 
отырып, уақытша жұмыс орны мен мекенжайға көшіп-қонуын айтады. Мұндай көші-қондар жұмыс 
кезеңі өндіріс уақытына сəйкес келмейтін салалары басым бірқатар аудандырдың экономикасына 
байланысты пайда болады. Нəтижесінде жұмыс көлемі көбірек салалар маусымдарда əдеттегіден гөрі 
жұмысшы күшіне зəру болады. Бұл қажеттілікті жергілікті еңбек ресурстары қанағаттандыра 
алмайтындықтан, қосымша жұмысшы күші елдің басқа аудандарынан тартылады. 

Бағдарлаушы (маятниковая) көші-қоны — бұл халықтың күн сайын немесе апта сайын 
тұрғылықты мекенжайынан əр түрлі жерде орналасқан жұмыс орындарына барып қайтуы болып 
табылады. 

Келтірілген анықтамалардан көші-қонның нақты бір түрлерінің аймақтар арасындағы 
қозғалыстарды реттеу (түрлі бағыттарда жəне əкімшілік-аумақтық өлшеммен), халықтың 
экономикасы алға басқан аудандарға орналастыру, бір аймақтағы халықтың барынша белсенді көші-
қон қозғалысын көтермелеу жəне оны басқа жерлерде тұрақтандыру функцияларын орындайтынын 
көреміз. Сол себепті ол, бір жағынан, еңбек өнімділігін төмендеуін болдырмайтын, екінші жағынан 
— аймақтарды жұмысшы күшімен қамтамасыз ететін қажеттілікке байланысты экономикалық 
міндеттерді шешуде елеулі роль атқарады. Қазақстанда бұл облыстар мен аудандар, қалалар 
арасындағы шартты сипатта болған көші-қон саясатының əр түрлі дəрежеде тұтас ел ішінде де, 
облыстар бойынша да көші-қон ауқымын бағдарлауға мүмкіндік беретін жұмысшы күшін 
топтастыруға жағдай туғызуымен түсіндіріледі. 

Бүгін белгілі болып отырғандай, бұрынғы аумақаралық көші-қон маңызды экономикалық 
проблемаларды шешу құралы ретінде өзінің маңызын жоғалту тенденциясына ие болды. Басқа сөзбен 
айтқанда, көші-қонның бұрынғы əдістеріне, формаларына, типтеріне, түрлеріне елеулі түзетулер 
енгізбей пайдалануға болмайды. Сол себепті қазіргі жағдайдағы көші-қондағы өзгерістерге 
байланысты аумақтық көшіп-қону түрлері қосымша жіктелуді қажет етеді. 

Мұндай көзқарас бұрынғы КСРО-ның одақтас республикалардың тəуелсіздік алуымен ғана емес, 
сонымен бірге қоғамның өмір сүру деңгейіне де əсер ететін, барған сайын шиеленісе түскен этно-
əлеуметтік жəне этносаяси проблемалармен түсіндіріледі. Соңғы тұжырымға көңіл бөле отырып, 
қайтарылмайтын жəне уақытша қоныс аударуды талдап көрейік. 

Қоныс аударушылардың қайтарылмайтын аумақтық көші-қонды əр алуан ұлт өкілдерінің 
шыққан жерлеріне енді қайтып оралмайтыны ескеріле отырып, мекенжайды ауыстыруы болып 
табылады. Бұл түрлі себептерге байланысты тұрақты мекенжайынан басқа аймаққа ауысып, жұмыс, 
тұрғын жай жəне əлеуметтік тірек тауып алғандарға қатысты. Мұндай жағдайда нақты бір адам, 
көптеген отбасы маңында пайда болатын əлеуметтік ахуалдың маңызға ие болатыны белгілі. 
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Қайтарылмайтын аумақтық қоныс аудару, келешекте бəрінен бұрын, белгілі бір аймаққа тұрақты 
қоныс аударғандардың ұрпақтарының жаңа əлеуметтік жағдайға толық бейімделіп, тіпті белгілі бір 
ұлттық ортаға сіңісіп, бұрынғы тұрған жерлеріне қайтпай қалуына əкеледі. Қазақстан Республикасы 
үшін аумақтық қоныс аударудың мұндай түрі келешекте негізгі мəнге ие болуы мүмкін. Жеке 
тұлғаның негізгі құқығына өзіне-өзі қамқорлық жасау құқығы жатады. Нəтижесінде жағдайдың 
өзгеруіне байланысты жеке тұлға өзінің мекенжайы мен айналысатын жұмыс түрін өзі таңдап 
шешеді. Əр түрлі аумақтарда өзге ұлт өкілдерінің қысымына ұшыраған қайтарылмайтын көші-
қонның жағдайы бұл процеске ұлттық саяси сипат беретін тəуелсіз мемлекеттердің мемлекеттік 
органдарының тікелей қатысуымен айқындалады. Қайтарылмайтын көші-қон процесінің едəуір 
уақытша шеңбері жəне жеткілікті ірі көлемі болады. Адамдардың едəуір бөлігі қайтарылмайтын 
көші-қонға бет түзеген жағдайында бұл процестің негізгі құрамдас бөлімдері көші-қон дағдарысы, 
əлеуметтік бейімделу жəне мінез-құлық болып табылады. 

Соңғы бөлімі əрқашан көші-қонның бастапқы жəне кейінгі кезеңдерінде орын алатын 
жағдайларға парапар келе бермеуі мүмкін. 

Ал уақытша аумақтық қоныс аударуға келер болсақ, онда олардың кейбір маусымдық көшіп-
қонуға ұқсастықтарын ескермесек (құрылыс, ауылшаруашылығы жəне т.б. жұмыстарға маусымдық 
көшіп-қону, сонымен бірге туризм, емделу, оқуға бару жəне т.б.), бұл процесс үшін белгілі бір 
уақыттың аяқталуына байланысты (бір айдан бірнеше жылға дейін) қайтып келетін адамдардың 
тұрақты мекенжайда тұруының азаюы тəн болып келеді. Бұл, ең алдымен, белгілі бір ұлтаралық 
шиеленіс орын алған аймақтарда пайда болады жəне жергілікті ұлтаралық қақтығыстарға ұласып 
отырады. Мұндай жағдайда жаппай ұлтаралық шиеленіс — бұл уақытша, тез жойылатын құбылыс 
дегенге бағытталады. Алайда уақытша қоныс аударудан кейін де əлеуметтік-саяси ахуалдың өзгеріп 
кетуіне байланысты тыныш өмірге деген үміттің ақталмай қалуы мүмкін. Бұған 95 жылдарғы 
оқиғалардан кейін Ресейдегі Кавказдағы қақтығыстардан кейін Қазақстанға уақытша қоныс аудару 
мысал бола алады. Бірақ та жағдайдың өзгермеуі, Ресейдегі өзге ұлт өкілдерінің арасындағы қайтадан 
қуғындаудың басталуы уақыт өткен сайын бір республикадан екіншісіне бағыт түзеген көші-қон 
ағымдарының қалыптасуына əкелді. 

Жоғарыда айтылғандарды жинақтай келіп, көші-қон көптеген жағдайда қоғам барысындағы 
процестерге сəйкес келеді жəне өзінің негізгі белгілерімен оның мəн-мағынасын айқындайды. Ал бұл 
өз кезегінде ең алдымен кейбір ресми құжаттар мен ғылыми еңбектерге байланысты оның 
типологиясын анықтауға мүмкіндік береді. 

Онда негізгі сипаты жағынан халықты əкімшілік-аймақтық шекараларын анықтап отыратын 
көші-қонның типологиясы айқын белгіленеді. Осыған байланысты бұрын елді əкімшілік жағынан 
бөлудің ертеректе қалыптасқан иерархиясына көпшілік жағдайда сəйкес келетін халықтың ауылдық 
кеңестер ішіндегі, ауданаралық жəне ауданішілік, мектепаралық жəне мемлекетішілік көші-қонына 
назар аударылатын. Ал мұндай типологияның көптеген əдістері қазір ескіріп қалғаны белгілі. Басқа 
еңбектерде бірі сыртқы, ал екіншісі ішкі көші-қон болып бөлінетін тек мемлекетаралық жəне 
мемлекетішілік көші-қон түрлері ғана қарастырылатын. Сыртқы көші-қон бір елдің азаматарының 
басқа аумақтарға қоныс аударуын көздейді. Мұндай қоныс аудару азаматтықты ауыстырумен қоса 
жүріп отырады. Ішкі көші-қон тек сондай құбылыстың бір бөлігі — халықтың тұрақты мекенжайын 
ауыстыруды білдіретін аумақаралық жəне ішкі қоныс аударуды білдіретін көші-қон болып табылады. 

Сыртқы жəне ішкі көші-қонның қазіргі ғылыми жорамалы біріншісінің де, екіншісінің де ерікті, 
еріксіз, қайтарылатын жəне қайтарылмайтын деп бөлінуіне əкеледі. 

Келтірілген типологиялар мен зерттеу мазмұнының елеулі сипаттарын ескере отырып, бүгінгі 
күнгі қоғамдық құбылыстар жағдайында оны зерттеудің негізі болып табылатын көші-қонның 
мынадай түрлерін бөліп қарастырамыз: 

1) ішкі көші-қон белгілі мемлекеттік стратегиялық саясатқа байланысты болып тұрады (олардың 
санына байланысты болмайды), яғни, Елорданың Астанаға көшірілуі, Алматы, Ақмола, ШҚО жəне 
Қостанай, Қарағанды обылыстарына басқа бұрынғы Семей, Торғай, Жезқазған облыстарын біріктіруі, 
орталықтарын ауыстыруына байланысты. Сондай-ақ еліміздің экологиялық ауыр аймақтардан 
халықтың өздеріне қолайлы мекенге көшіп-қонуын жатқызуға болады; 

2) ұлтаралық көші-қон түрлі ұлт өкілдері мекендейтін аумақтардан тыс жерлерде жүзеге асады. 
Мұндай жан-жақты типология бүгінгі күн шындығына сəйкес келіп, көші-қонның əр алуан 

қырларын талдай отырып зерттеуге мүмкіндік тудырады. Бұл нақты көзқарас ұлтаралық көші-қонға 
тəн — нақты бір адамдардың қоныс аударуы жəне оның дайындығы болып табылатын этникалық 
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топтарды басқа аумақтарға көшіру жатқызылатын қосымша түрлерін бөліп қарастыруға мүмкіндік 
береді. 

Қоныс аударған адамдар этноəлеуметтік жəне этносаяси қатынастардың субъектілері бола 
отырып, бірқатар жағдайларда өздерінің қоныс аудару ниеттерінің жүзеге асуына əр түрлі деңгейдегі 
билік органдары өкілдерімен де, қоныс аудару процесіне қатысты əлеуметтік топ өкілдерімен де 
қарым-қатынас жасау арқылы мүмкіндік алады. Қоныс аударған адамдарды жаңа аумақтарға 
орналастыру оларды қабылдайтын аймақтардың мүмкіндігі жəне қоныс аударушылардың өздерінің 
жаңа өмір сүру жағдайына бейімделу мүмкіндігі ескеріле отырып, жүргізіледі. 

Кейінгі жылдардың тəжірибесі көрсеткендей, қоныс аударушыларды орналастыру процесі өте 
күрделі жəне жаңа жерге келгендердің барлығының бірдей көңілінен шыға бермейді. Ол үшін былай 
жасау керек, мысалы, Қазақстан Республикасы, басқа шет елдердегі сияқты, өз аумағындағы қоныс 
аударушыларды орналастыруды бақылауға алуды көздеп, аймақтарда алғашқы қабылдау пункттерін 
ашып, шет елдерден көшіп келген адамдарды бірыңғай орналастыруға мүмкіндік тудыру қажет. 
Мұндай тəжірибе мемлекетке қоныс аударушыларға келешекте уақытша мекенжайды белгілеп 
беруде басымдыққа ие болуға жəне осыған байланысты оларға белгілі бір көмек түрлерін көрсетіп, 
бейімделу процесін реттеп отыруға мүмкіндік береді. Сонымен бірге ТМД елдерінен қоныс 
аударушылар Қазақстан аумағында өздерінің келешек мекенжайларын өздері тауып алатын 
тəжірибелер де кездесіп тұрады. Мұндай жағдайда қоныс аударушылар кооперация негізінде қандай 
да бір өндіріс орындарын ұйымдастырып, өздеріне бірыңғай қоныстану жағдайын жасап алады. 

Көші-қонды реттеуде мына жағдайларға мұқият болу керек, қоныс аударушылардың кейбір 
топтары өздерінің жақын туыстарына өз беттерімен көшіп келуі қоныстанудың алғашқы екі 
нұсқасына сəйкес келмейді де, тиісті мемлекеттік қызметтегі нақты əріптестер ретінде олардың 
тарапынан қатаң бақылауға алынбайды, ал тұрмыстық жағдайларының қалыптасуы билік 
органдарының шешімдеріне байланысты болмайды. 

Қоныс аударушыларды орналастырудың мынадай да бір маңызды жағы бар — қоныс аударған 
этникалық топтарды бірыңғай орналастыруда олардың бұрынғы əлеуметтік байланыстары мен 
қатынастары ұзақ уақыт сақталып, олар жаңа əлеуметтік мəртебеге ие болып жəне басқа да 
əлеуметтік жағдайларға байланысты өзгеріске ұшырап отыруы да мүмкін. Көші-қон процесіндегі 
уақыт ағымында қоныс аударушылардың бір бөлігінің немесе ұйымдасқан түрде басқа аумаққа 
көшіп-қонулар кездесіп отырады. Тұрақты қоныстанып алған соң, этникалық топ өкілдері бұрынғы 
əлеуметтік байланыстарын жоғалтып, объективті түрде жаңа, бірақ өзге ұлт өкілдері мен басқа өмір 
сүру дағдысы қалыптасқан ортаға енуге мəжбүр болады. 

Шетелдерден келген қазақтарды жеке тұлға ретінде, əр алуан этникалық топ өкілдері тұратын 
жаңа аумақтарға орналастырудың олардың əлеуметтік қатынастарға (оның ішінде ұлттық құрамы мен 
саяси көзқарасы бойынша) кіре отырып, оларды қоршаған нақты адамдар жайлы өздерінің де, 
басқалардың да пікірлерін туғызатынын ескеру аса маңызы болар еді. Одан басқа, қоныс аударушы 
немесе қоныс аударушылар олардың мінез-құлықтарына елеулі түрде ықпал етуі мүмкін бұрынғы 
мекенжайын тастап шығуға əсер ететін факторлардың үнемі жетегінде болады. Жаппай сипат алатын 
ұлтаралық көші-қонды реттеп отыру қиынға соғады, сол себепті бүгінгі күні қоныс аударушыларды 
орналастыру, əлбетте, ірі қалаларда немесе соларға тиісті аудандарда, климаттық жағдайы тəуір 
аймақтарда, экономикалық базасы барынша тұрақты елді мекендерде жүргізіледі. Сонымен қатар, 
жоғарыда айтылып өткендей, қоныс аударушылардың əлеуметтік байланыстары үзілмей, олардың 
ұлттық, мəдени белгілері сақталып қалады да, өмір сүру дағдыларынан да, тіпті жаңа жағдайда еңбек 
ету үрдістерінен де көрініп отырады. Алайда бұл уақыт ағымында қоныс аударушылардың ұлттық 
жəне саяси белгілерінің, əсіресе өзге этникалық ортада өзгерістерге ұшырамайды деген сөз емес. Егер 
қоныс аударушылар, қандай да бір ұлт өкілдері оларды орналастыру нəтижесінде, өзара əлеуметтік 
байланыстарын жоғалтса, онда олардың жеке белгілерінің өзгеруіне байланысты процестер жаңа бір 
байланыстар нəтижесінде, бірақ басқа ұлт өкілдерімен байланыс жасауда жеделдеуі мүмкін. 

Көші-қонның ұйымдасқан жəне ұйымдаспаған деп аталатын екі ерекше түрін бөліп көрсету 
орынды. 

Көші-қонның қарастырылған түрлері мен типтерін назарда ұстай отырып, ТМД мен Балтық 
мемлекеттерінің əлеуметтік жəне саяси жүйелерінің өзгеруін, ұлтаралық қайшылықтардың өршіген 
жағдайында көші-қон саясатын қалыптастыру үшін маңызы бар түрлерін анықтаймыз. 

Мұндай жағдайда өздерінің ұлттық ерекшеліктерін, өмір сүру дағдыларын толық сақтап қалу 
мүмкін емес. Міне, сондықтан да жеке тұлға үшін əлеуметтік бейімделу жолы көп қиындық келтіреді. 
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Жоғарыда айтылғандар тек түрлі ұлт өкілдерінің өзге этникалық ортадағы əлеуметтік, саяси, 
географиялық, климаттық, экономикалық факторлары ескеріле отырып, қайтарылмайтын аумақтық 
қоныс аударушыларда орын алады деп тұжырым жасауға болады. 

Ұйымдасқан көші-қон мемлекеттердің жүргізіп отырған саясаттарына байланысты халықтың бір 
жерден екіншісіне қоныс аударуына елеулі түрде ықпал етеді. Кез келген мемлекет көші-қон 
процестерінің адамдардың жаппай бастапқы шыққан жерлеріне қарамастан, жалпы ұлттық 
мүдделерге қайшы келмеуін қарастыруға тиісті. Осыған сəйкес мемлекеттік бағдарламалар əзірленіп 
(мысалы, Қазақстан Республикасының 2009–2011 жылдарға арналған «Нұрлы көш» бағдарламасы [7], 
Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2007–2015 жылдарға арналған тұжырымдамасы) жəне 
т.б. да тиісті заңдар қабылдануда, басқа елдермен келісім-шарттар жасалып, бұл процесті жүргізуге 
арналған қызмет түрлері құрылуда, көші-қон үлестері енгізіліп, материалдық жəне басқа да ресурстар 
бөлінуде [8]. 

Бұлардан басқа да ұйымдасқан көші-қон мемлекетаралық өзара келісім-шарттарға сəйкес, 
арнайы органдар бақылауымен азаматтардың мақсатты қоныс аударуын жүзеге асырады. Мұндай 
бірлескен жұмыспен басқа аймақтарға өз бетінше қоныс аудармақ болғандарға кездесетін 
қиындықтарды болдырмауға болады. Осы айтылғандарға нарық жағдайындағы кəсіпорындарға, оның 
ішінде жеке кəсіпорындарға да ұйымдасқан көші-қонға тəн, басқа елдерден мамандар жалдап алу 
құқығын да беретінін қосып айтқан жөн. Еңбекке жарамды жастағы бұрынғы Одақтың көптеген 
тұрғындары берілген мүмкіндікті пайдалана отырып, еңбек келісім-шарттарын жасасып, Қазақстан 
Республикасының халық шаруашылығы, өндіріс, құрылыс объектілерінде жұмыс істейді. Осылайша 
қоныс аударушылар жұмысшы күшінің қатарын толықтыра отырып, əлбетте, бұрынғы мекен-
жайларында қалған жақын туыстарының көшіп келуін қамтамасыз ету үшін нақты бір аймақтарда 
тұрақтап қалу мүмкіндігіне ие болады. 

Бұл жерде жарияланған демократиялық қағидалар барлық жерде бірдей өмір нормаларына 
айнала алмайтындықтан, біз мұндай оқиғаларға тоталитарлық менталитет тұрғысынан баға беруші 
болып қана қала береміз. 

Ұйымдаспаған көші-қон мемлекеттік институттар қатысуымен іске асып отырса да, 
азаматтардың барынша еркін жүріп-тұруын білдіреді. Бір жағынан, бұның жақсылығы болғанымен, 
екінші жағынан — кемшілігі де бар. Жақсылығы — адамдар бір жерден екінші жерге қоныс 
ауыстыра отырып, келешектегі тұрғылықты мекенжайы мен жұмыс орнын жеке шешу құқығына ие 
болады; өздерінің тілектерінің жергілікті тұрғындармен жəне билік органдарымен арада қалыптасқан 
этникалық жəне саяси қатынастарға сəйкес келмеген жағдайда не істеу керектігін шешуге ерікті 
болады. Мұндай жағдайда олардың əрқайсысы (егер мүмкіндік болса) жаңа орынға көшіп-қонып, сол 
жерде ғана өздерінің проблемаларын шешуге əрекет етуіне құқылы. 

Көші-қонның мұндай нысанының елеулі кемшілігі–адамдардаң уақытылы əлеуметтік 
қорғалмауы жəне олардың азаматтық құқықтарының əр кезде толық көлемде қамтамасыз етілмеуі. 
Одан басқа, ұйымдаспаған көші-қонға қатысушылар негізінде өздеріне немесе өздерінің жақын 
туыстарына сүйенуі керек. Ал ең басты қиындық, біздің ойымызша, көші-қон процесіне 
қатысушылардың барған жерлерінде этникалық жəне саяси қысымға ұшырауына байланысты өз 
мақсат-мүдделерін жүзеге асыруға жеткілікті уақыттарының болмауынан туындайды. Бұл, мысалы, 
оларға өз мүліктерін сатуға немесе келешекте тұратын аймағына жіберуге мүмкіндік бермейді. Тіпті, 
ондай кезде адамдар өзінің өмірін, өзіне жақын адамдардың өмірін сақтау үшін қашып құтылуға 
мəжбүр болып, қандай да бір мүліктерін жинауға да уақыттары болмай жатады. Əйтсе де ұлтаралық 
проблемалардың əлеуметтік-саяси сипатын ескере келіп, бүгінгі күннің көші-қон ағымдарында 
ұйымдаспаған көші-қон түрі басымырақ деп қорытынды жасауға болады. 
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А.Божкараулы  

Теоретические и методические аспекты исследования  
миграционного права 

В статье проблема миграции в Казахстане показана как особо сложная, так как в ней переплетены не 
только правовые вопросы, но и вопросы социологии, демографии, политической экономии, этногео-
графии, трудовых ресурсов в экономике. Автором отмечена, особая значимость юридического аспекта 
решения проблем, поскольку от надлежащего правового обеспечения, регулирования и организации 
процессов миграции зависит решение других вопросов, имеющих существенное значение для жизне-
деятельности общества. 

 

A.Bozhkarauly 

Theoretical and methodical aspects research of the migratory law 

The problem of migration is characterizing with special complexity, as it covers not only legal aspects, but al-
so the problems of sociology, demograthy, political economy, ethnogeography, the problems of labor re-
sources in the economics. The legal aspect have the special important place, because the migration  is closely 
connected with the legal security, regulation and organization of migration processes, from which depends 
other problems of essential value for living conditions of the society. 
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Вопросы конституционного закрепления института собственности  
в Республике Казахстан и странах СНГ 

В статье дана характеристика теоретическим основам роли и места института собственности в жизни 
общества. На основе анализа трудов ученых-конституционалистов раскрыты сущность и значение 
данного института с точки зрения науки конституционного права. Автором сделан подробный анализ 
эволюции закрепления отношений собственности в конституционном законодательстве Республики 
Казахстан и стран СНГ, рассмотрены основные тенденции развития законодательства, регулирующие 
отношения собственности в странах СНГ.  
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Конституционное установление института собственности как исходного момента правового ре-

гулирования экономических отношений создает незыблемую основу для развития ее различных форм 
и признания многообразия форм собственности необходимым условием функционирования экономи-
ки. В этой связи важно отметить, что собственность не может существовать без формы как выраже-
ния ее принадлежности к индивиду, общности или государству. Поэтому наличие различных форм 
собственности вытекает из самой ее сущности и природы. В этой связи нельзя не согласиться с мне-
нием, что «собственность покоится на различении моего и твоего. Любой тип и любая форма собст-
венности, как бы высок в том или ином конкретном случае ни был уровень обобществления или, что 
то же самое, уровень коллективизации собственности, могут существовать лишь при условии, что 
кто-то относится к условиям и продуктам производства как к своим, а кто-то как к чужим. Без этого 
вообще нет собственности» [1; 357]. 

Система отношений собственности, присущая каждому исторически определенному типу обще-
ства, всегда предполагает наличие в ней нескольких разновидностей (форм) собственности. Ни одно 
известное истории общество не существовало на базе только одной формы собственности. Развитой 
товарной экономике свойственно разнообразие (плюрализм) форм собственности. Идея о множест-
венности свободно существующих форм собственности практически общепризнана в новейшей тео-
ретической литературе и нашла законодательное закрепление.  

На конституционном уровне это находит отражение в нормах о признании многообразия форм 
собственности. Так, ст. 53 Основного Закона Узбекистана гласит: «Основу экономики Узбекистана, 
направленной на развитие рыночных отношений, составляет собственность в ее различных формах». 
Конституция Молдовы (п. 1 ст. 9) устанавливает: «Собственность может быть публичной и частной». 
Конституция России (п. 1 ст. 8) провозглашает: «В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности».  

Необходимо сказать, что конституционное признание в странах СНГ права частной собственно-
сти стало отправным моментом в становлении новой экономической модели, основанной на рыноч-
ных отношениях с социальной ориентацией, так как именно частная собственность является крае-
угольным камнем эффективной рыночной экономики.  

Важнейшей конституционной гарантией сосуществования различных форм собственности явля-
ется закрепление их равного статуса и равноправия в правовой защите. Государственная и частная 
собственность защищаются равным образом (ст. 6 Конституции РК), ни одна форма собственности не 
обладает преимуществами (ст. 29 Конституции Азербайджана). Такое конституционное положение, 
представляется, связано не только с необходимостью обеспечить равные условия и возможности 
для развития всех форм собственности, но, прежде всего, с необходимостью установления правовых 
гарантий для институционализации частной собственности, без которой невозможны свободная эко-
номическая деятельность и частное предпринимательство. Особенно отчетливо это проявляется в 
конституциях ряда государств Центральной Азии. Так, Конституции Туркменистана (ст. 9), закрепля-
ет: «Туркменистан утверждает право частной собственности на средства производства, землю, иные 
материальные и интеллектуальные ценности». Конституция Таджикистана (ст. 12) устанавливает: 
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«Государство гарантирует… равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе 
и частной», а Основной Закон Узбекистана (ст. 53) определяет: «Частная собственность, наряду с 
другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством».  

С расширением сферы частной собственности в экономике непосредственно связана государст-
венная политика по осуществлению разгосударствления и приватизации предприятий, проводимая 
в бывших советских республиках, которая привела к появлению класса собственников.  

Таким образом, общим для всех государств стран СНГ является конституционное признание ча-
стной собственности, чего не было ни в одной конституции советского периода, признание многооб-
разия форм собственности в виде государственной, частной, а в некоторых странах муниципальной, 
а также их равноправия [2]. 

Особенностью Основных Законов Кыргызстана (п. 1 ст. 4) и России (п. 2 ст. 8) является наличие 
нормы, допускающей существование не только частной, государственной, муниципальной, но и иных 
форм собственности. На наш взгляд, такая норма обеспечивает конституционные гарантии появления 
других форм собственности, которые возникают в процессе совершенствования текущего законода-
тельства и хозяйственной практики.  

По мению В. Гошуляк, касательно «закрепления в конституциях и уставах субъектов РФ права 
собственности, то следует учесть, по крайней мере, два обстоятельства. С одной стороны, право соб-
ственности относится к естественным правам человека и в демократических государствах оно явля-
ется действующим, независимо от того, закреплено оно в законе или нет. Другими словами, нормы 
о праве собственности, исходя из естественно-правовой доктрины прав и свобод человека и гражда-
нина, не учреждаются государством, а принадлежат каждому от рождения и являются неотчуждае-
мыми. С другой стороны, защиту прав и свобод человека и гражданина Конституция РФ отнесла 
к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов» [3]. 

В ряде стран СНГ принято и действует специальное законодательство о собственности, которое 
развивает конституционное положение о разнообразных формах собственности, их равноправии 
и равной защите, детальной регламентации их правового статуса и режима. Так, Закон Азербайджана 
«О собственности в Азербайджанской Республике» от 9 ноября 1991 г. устанавливает правовые осно-
вы возникновения и функционирования собственности. Особо выделяется п. 4 ст. 4 этого Закона, со-
гласно чему государство обязано создавать условия, необходимые для развития разнообразных форм 
собственности, и обеспечить их защиту; не допускается установление ограничений или преимуществ 
в осуществлении права собственности в зависимости от формы собственности. Закон Узбекистана 
«О собственности в Республике Узбекистан» от 31 октября 1990 г. допускает существование любых 
форм собственности, способствующих эффективному функционированию экономики и росту народ-
ного благосостояния, гарантирует неприкосновенность и равные условия для развития всех форм 
собственности. Названный выше закон (п. 1 ст. 32) не допускает ограничения роста имущества и при-
нудительного его изъятия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.  

Первое упоминание о разделении собствености на определенные виды в законодательстве Кыр-
гызской Республики находится в утратившем силу в 1996 г. Законе КР «О собственности» от 14 апре-
ля 1990 г., где собственность административно-территориальных образований (коммунальная собст-
венность) относится к государственной собственности. Согласно этому Закону в состав коммуналь-
ной собственности входили имущество органов власти и управления административно-
территориального образования, средства местного бюджета, жилищный фонд и жилищно-
коммунальное хозяйство местного кенеша, а также могли входить предприятия сельского хозяйства, 
торговли, бытового обслуживания, транспорт, промышленные, строительные и другие предприятия и 
комплексы, учреждения народного образования, культуры, здравоохранения и иное имущество, не-
обходимое для экономического и социального развития и выполнения других задач, стоящих перед 
соответствующими административно-территориальными образованиями. 

В соответствии с поправками от 17 декабря 1992 г. к Закону КР «О местном самоуправлении 
и местной государственной администрации» от 19 апреля 1991 г. коммунальная собственность также 
признавалась частью государственной собственности. В связи с этим управление коммунальной соб-
ственностью осуществляется местными кенешами и местными государственными администрациями 
в соответствии с установленным законодательством КР разграничением их полномочий и компетен-
ции. Что касается права распоряжения коммунальной собственностью, то предусматривалось, что 
разгосударствлением и приватизацией коммунальной собственности занимается Фонд Госимущества 
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совместно с местными государственными администрациями в соответствии с действующим законо-
дательством КР. 

Однако впервые определение понятию «коммунальная собственность» было дано не в законах, 
а в Указе Президента «Об основах организации местного самоуправления в КР» от 22 сентября 
1994 г. № 246: «Коммунальной собственностью местного самоуправления является имущество, нахо-
дящееся на праве собственности местного сообщества и объединения местных сообществ в соответ-
ствии с законодательством. Распоряжение и управление коммунальным имуществом осуществляет 
орган местного самоуправления». В Конституции КР данное понятие отсутствовало вплоть до 1996 г. 
Согласно изменениям, внесенным 16 февраля 1996 г., «органы местного самоуправления могут иметь 
в своем владении, пользовании и распоряжении коммунальную собственность». Таким образом, Кон-
ституция КР исключила из перечня органов, уполномоченных управлять и распоряжаться комму-
нальной собственностью, местные государственные администрации и ФГИ. Гражданский кодекс КР, 
принятый 8 мая 1996 г., в свою очередь, дает понятие коммунальной собственности как «казны мест-
ного сообщества, а также имущества, закрепляемого ими за органами местного самоуправления и 
другими юридическими лицами». Управление и распоряжение коммунальной собственностью, со-
гласно Гражданскому кодексу КР в соответствии с Конституцией КР, осуществляет орган местного 
самоуправления, имеющий права юридического лица. Наконец, 21 октября 1998 г. в Конституцию КР 
были внесены изменения о том, что отныне коммунальная собственность является самостоятельной 
формой собственности, имеющей на равных основаниях с государственной собственностью право на 
существование. «В Кыргызской Республике признаются и защищаются государственная, коммуналь-
ная, частная и иные формы собственности. Кыргызская Республика гарантирует разнообразие форм 
собственности и их равную правовую защиту. Земля может находиться в государственной, комму-
нальной, частной и иных формах собственности». 

Как мы видим из изложенной выше хронологии событий, связанных с введением коммунальной 
собственности в Кыргызской Республике, теоретически коммунальная собственность существует уже 
10 лет. Однако первостепенное значение для органов местного самоуправления она приобрела с мо-
мента признания ее самостоятельной формой собственности. Тем не менее, несмотря на то, что 
с 1998 г. прошло уже достаточное время, до сих пор не все законодательные и подзаконные акты 
приведены в соответствие с Конституцией КР, что значительно затрудняет органам местного само-
управления осуществлять права собственника на коммунальное имущество. Неустраненными проти-
воречиями в законодательстве, касающемся коммунальной собственности, в настоящий момент поль-
зуются, и довольно успешно, органы государственной власти, считая коммунальную собственность 
частью государственной собственности до сих пор и, таким образом, настаивая на своем праве распо-
ряжаться ею по своему усмотрению. 

Так, например, с 1998 г. были приняты 5 Законов Кыргызской Республики «О внесении измене-
ний и дополнений в ГК КР», однако п. 1 ст. 223 так и остается неизменным: «Имущество может на-
ходиться в собственности граждан и юридических лиц, а также в собственности государства. При-
знаются частная и государственная собственность». Упоминания о коммунальной собственности как 
одной из равноправных форм собственности, признаваемых в Кыргызской Республике, нет. В той же 
мере это относится и к ст. 233-1: «Земельный участок может находиться в собственности граждан, 
юридических лиц и государства». Налицо прямое противоречие положениям Конституции КР. 

Несмотря на то, что Конституция КР имеет высшую юридическую силу и прямое действие 
в Кыргызской Республике, органы государственной власти продолжают руководствоваться теми 
нормативными правовыми актами, которые толкуются в их пользу и дают им право на распоряжение, 
а именно на приватизацию объектов коммунальной собственности. 

Кроме того, что право распоряжения коммунальной собственностью органами местного само-
управления ставится под сомнение некоторыми органами государственной власти, существуют раз-
личные дополнительные косвенные ограничения, наложенные подзаконными актами, например, за-
крепление за объектом целевого назначения, такого как сохранение за объектом коммунальной соб-
ственности социальной направленности (запрет на реализацию детских садов) или запрет на пере-
профилирование кинотеатров. При передаче таких объектов в коммунальную собственность данные 
моменты должны были быть заранее выявлены и устранены. 

Сравнительный анализ норм конституций государств, посвященных институту собственности, 
выявляет и другое общее для них конституционное положение, призванное обеспечить защиту 
и охрану частной собственности в целях ее становления и развития в условиях формирующихся ры-
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ночных отношений. Так, Конституция Азербайджана (п. IV ст. 29) гласит: «Никто без решения суда 
не может быть лишен своей собственности. Полная конфискация имущества не допускается. Отчуж-
дение собственности для государственных или для общественных нужд может допускаться только 
при условии предварительного справедливого возмещения ее стоимости». Конституция Грузии (п. 3 
ст. 21) устанавливает, что «лишение собственности для необходимых общественных нужд допускает-
ся в прямо предусмотренных законом случаях, по решению суда или при возникновении неотложной 
необходимости, установленной органическим законом и только при соответствующем вознагражде-
нии». Основной Закон Туркменистана (ст. 9) запрещает конфискацию собственности, за исключени-
ем собственности, приобретенной способом, запрещенным законом. Конституция Узбекистана 
(ст. 53) определяет, что собственник может быть лишен собственности только в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом.  

Обращает на себя внимание то, что в Основных Законах некоторых государств Содружества за-
крепляется конституционный запрет использовать собственность в ущерб правам и свободам других 
лиц, интересам общества и государства, а также в ущерб окружающей природной среде. Так, Консти-
туция Армении (ст. 8) гласит: «Реализация права на собственность не должна наносить ущерба окру-
жающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, общества и государства». Консти-
туция Молдовы (п. 2 ст. 9) устанавливает, что «собственность не может быть использована в ущерб 
правам, свободам и достоинству человека». Конституция Узбекистана (ст. 54) определяет, что «ис-
пользование имущества не должно причинять ущерб экологической среде, нарушать права и охра-
няемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства». 

Основные Законы Казахстана (п. 2 ст. 6) и Украины (ст. 13) содержат схожие положения о том, 
что «собственность обязывает». Однако если Конституция Украины в развитие этого положения го-
ворит о недопустимости использования собственности «во вред человеку и обществу», то Конститу-
ция Казахстана налагает обязанность — «служить общественному благу». На наш взгляд, позитивная 
направленность целевого использования собственности, содержащаяся в Основном Законе Казахста-
на, призвана заложить необходимую основу не только для создания и развития социально ориентиро-
ванной рыночной экономики, но и показать истинное предназначение института собственности.  

Таким образом, конституционно-правовая институционализация категории собственности, как 
основополагающего фактора жизнедеятельности общества и государства, присуща Основным Зако-
нам всех стран бывшего Советского Союза. Институт собственности признан не только стержнеобра-
зующим элементом экономической системы, но и одной из фундаментальных общественных ценно-
стей. Изложенный сравнительно-правовой анализ конституционных норм, регулирующих институт 
собственности, позволяет сделать следующие выводы.  

Во-первых, конституции закладывают основы для становления рыночной экономики. Разнообра-
зие форм собственности придает экономике этих стран многоукладный характер. 

Во-вторых, конституционные гарантии равноправия и равной защиты всех форм собственности 
направлены, прежде всего, на укрепление частной собственности как новой формы собственности, 
на которую возлагаются большие надежды на развитие и укрепление экономики и, следовательно, 
на рост народного благосостояния этих стран.  

В-третьих, собственность, независимо от формы, не может быть использована в ущерб правам 
и свободам других лиц, законным интересам общества и государства. Такое конституционное поло-
жение закреплено в Основных Законах Азербайджана, Армении, Молдовы, Узбекистана, Украины, 
а Конституция РК выказывает весьма оригинальную формулировку, которая призвана направить соб-
ственность на служение общественному благу.  

Конституции стран Содружества (кроме Армении, Грузии, России, Туркменистана) устанавли-
вают перечень объектов исключительной государственной собственности, что отражает тенденцию 
в современном конституционном регулировании института собственности. Так, Конституция Белару-
си (ст. 13) устанавливает, что «недра, воды, леса составляют исключительную собственность госу-
дарства». Конституция Кыргызстана (п. 2 ст. 4) гласит: «Земля, ее недра, воздушное пространство, 
воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются собственностью 
Кыргызской Республики, используются как основа жизни и деятельности народа Кыргызстана и на-
ходятся под особой охраной государства». Основной Закон Казахстана (п. 3 ст. 6) также провозгла-
шает, что «земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы нахо-
дятся в государственной собственности». Аналогичные по сути нормы содержатся в конституциях 
других стран Содружества. Следует особо отметить, что из этого ряда выпадает Российская Консти-
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туция (п. 2 ст. 9), демонстрируя своеобразие в регулировании вопросов, связанных с отнесением тра-
диционных объектов исключительной собственности государства к той или иной форме собственно-
сти. Так, указанная конституционная норма гласит: «Земля и другие природные ресурсы могут нахо-
диться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности». В данном случае 
речь идет о конституционно установленной возможности нахождения стратегически важных объек-
тов экономики в иных (не только государственной) формах собственности. Данное конституционное 
положение развивается в текущем законодательстве России. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (ст. 213 и 215) определяет, что граждане и юридические лица, а также муниципальные образо-
вания могут быть субъектами собственности на природные ресурсы.  

В Гражданском кодексе РК закреплены и понятия государственной и частной собственности.  
Частная собственность выступает как собственность граждан и негосударственных юридических 

лиц и их объединений (п. 1 ст. 191 ГК РК). Следовательно, частная собственность выступает в двух 
видах — собственность граждан и собственность негосударственных юридических лиц и их объеди-
нений. Почему здесь говорится только о негосударственных юридических лицах, понятно: государст-
венным юридическим лицам (государственным предприятиям и учреждениям) имущество на праве 
собственности не принадлежит, оно находится в государственной собственности и, следовательно, 
к частной собственности относиться не может. Государственная собственность выступает в виде рес-
публиканской и коммунальной собственности (п. 1 ст. 192 ГК РК). Гражданский кодекс Кыргызской 
Республики при закреплении частной собственности придерживается общих традиций, сложившихся 
в странах СНГ, и в ст. 224 частную собственность закрепляет как «право собственности граждан и 
негосударственных юридических лиц». 

Динамика правового регулирования отношений публичной собственности в последние пять лет 
во многом оказалась обусловленной новыми представлениями о конституционных принципах, 
и прежде всего о конституционном принципе о признании и защите равным образом частной, госу-
дарственной, муниципальной и иных форм собственности. Новое прочтение законодателем данного 
принципа означает, что государственная собственность стала пониматься как единство 
государственной и муниципальной собственности. Она рассматривается законодателем как единый 
имущественный комплекс государства в целом, как материальная основа государства, что должно 
отвечать государственной целостности любого государства и подкреплять единство системы госу-
дарственной власти [4; 345]. В ходе всестороннего анализа субъектов, объектов и содержания госу-
дарственной собственности, с учетом современных условий развития российского законодательства, 
можно сказать, что в качестве признаков государственной собственности, как особой формы собст-
венности, в странах СНГ выступают: 1) цель: обеспечивает реализацию публичных (государст-
венных) интересов; 2) территориальность: осуществляется в границах территории государства и(или) 
субъекта федерации; 3) особенность субъектов: от имени народа непосредственно осуществляют пра-
во государственного собственника федеративное государство и субъекты федерации, которые как 
специфические собственники объединяют качества традиционного собственника и управляющего 
всем комплексом государственного имущества; 4) особенность объектов: наиболее значимые, уни-
кальные ресурсы с точки зрения обеспечения власти народа, суверенности государства и самостоя-
тельности власти государственных образований выступают в качестве объектов государственной 
собственности. Наряду с этим можно считать, что с конституционно-правовой точки зрения совокуп-
ность государственного имущества следует рассматривать как единый комплекс, который вовне 
представляется совокупностью взаимосвязанных объектов государственной собственности. При этом 
в качестве особой категории государственного имущества должно выделяться национальное достоя-
ние. Эта совокупность материальных и нематериальных объектов наиболее тесно связана с понятия-
ми общественного блага многонационального народа, так как обусловливает и обеспечивает уни-
кальность развития этой конституционной категории. Государственной форме собственности присущ 
ряд особенностей, где государство: 

 в лице органов власти в законодательном порядке само устанавливает законодательство о пра-
ве собственности; 

 государство, как официальный представитель общества, способно вырабатывать и приводить 
в жизнь определенную экономическую политику в масштабах всей страны; 

 государственная собственность имеет особый правовой режим; 
 государство располагает специальным аппаратом охраны и защиты института собственности, 
обладает монополией на осуществление принуждения в этих целях. 
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В Казахстане республиканская собственность состоит из государственной казны и имущества, 
закрепленного за государственными республиканскими юридическими лицами в соответствии с за-
конодательными актами (ч. 1 п. 2 ст. 192 ГК РК). Следовательно, все имущество, не закрепленное 
за государственными республиканскими юридическими лицами, составляет государственную казну 
Республики Казахстан. Коммунальная собственность состоит из местной казны и имущества, закреп-
ленного за коммунальными юридическими лицами в соответствии с законодательными актами. Сред-
ства местного бюджета и иное коммунальное имущество, не закрепленное за государственными 
юридическими лицами, составляют местную казну (п. 3 ст. 192 ГК РК). Коммунальная собственность 
подразделяется по уровням местного государственного управления на областную (города республи-
канского значения, столицы) и районную (городов областного значения). 

Отсюда вытекает важный принцип правового режима собственности, проявлением чего является 
закрепленное в Конституции равенство государственной и частной собственности. Необходимость 
закрепления данной нормы связана с тем, что государство, помимо того, что является собственником, 
еще выступает и в виде властного суверена, имеющего возможность своими законами и действиями 
создать преимущества и предоставить льготы государственной собственности. Норма п. 1 ст. 6 Кон-
ституции становится преградой этому стремлению государства и его органов. Это положение играет 
важную роль при разработке и принятии законов. Многие нормы принимаемых законов подвергались 
в процессе принятия существенной корректировке, в случае если они нарушали принцип равенства 
государственной и частной собственности. Неоднократно вмешивался в этот процесс Конституцион-
ный Совет РК. В ряде постановлений он активно проводил в жизнь принцип равенства государствен-
ной и частной собственности, давал понимание этого равенства. Например, в постановлении от 3 но-
ября 1999 г. № 19/2 «Об официальном толковании пункта 2 статьи 6 и подпунктов 1) и 2) пункта 
3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан» при ответе на постановленный Правительством РК 
вопрос, позволяют ли нормы Конституции предусмотреть в законе особенности правового положе-
ния государственных учреждений, заключающиеся в ограничении распоряжения ими деньгами и их 
ответственности в пределах утвержденной сметы, регистрации гражданско-правовых сделок, Консти-
туционный Совет указал: «Содержание пункта 2 статьи 6, подпунктов 1), 2) пункта 3 статьи 61 Кон-
ституции Республики Казахстан позволяет закрепить в законе как особенности правового режима 
государственной собственности, так и ограничить государственные учреждения в их правосубъект-
ности, в том числе установить ограничения их права распоряжаться деньгами, равно как и преду-
смотреть регистрацию сделок, заключаемых государственными учреждениями [5]. В соответствии со 
ст. 204 Гражданского кодекса Республики Казахстан собственник определяет юридическую судьбу 
учреждения и содержание его деятельности, т.е. собственник может ограничить круг сделок, заклю-
чаемых своими учреждениями, установить контроль за заключаемыми сделками. Что касается воз-
можности ограничения ответственности государственных учреждений размером утвержденной им 
сметы, то такое ограничение противоречит положению статьи 6 Конституции Республики Казахстан 
о равной защите государственной и частной собственности, поскольку этим ущемлены права и за-
конные интересы не государственных учреждений, а их договорных и иных контрагентов. Создание 
односторонних преимуществ в полном возмещении убытков или ограничении в этом хозяйствующих 
субъектов какой-либо формы собственности недопустимо. Принцип равной правовой защиты собст-
венности заключается не только в одинаковых процессуальных возможностях отстаивать каждому 
из собственников свои интересы в суде, но и в одинаковой мере имущественной ответственности хо-
зяйствующих субъектов друг перед другом по своим договорным обязательствам, независимо от пра-
вового режима собственности, в котором они находятся. 

Право собственности означает право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Это означает, что собственник свободен в осуще-
ствлении этих правоотношений. Тем не менее в законодательстве существуют пределы и ограниче-
ния осуществления собственником своих прав. Они основываются на положении Конституции: 
«Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу». 
В Гражданском Кодексе и других законодательных актах закреплен ряд норм, развивающих и кон-
кретизирующих данное положение Конституции. В Конституциях Армении и Грузии вообще не ус-
танавливается исключительная государственная собственность. Основной Закон Туркменистана 
(ст. 9) определение объектов исключительной собственности государства отсылает к текущему зако-
нодательству, что доказывает принцип равенства всех форм собственности в обществе. В этой связи 
следует сказать, что институт исключительной государственной собственности был известен и совет-
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ским конституциям. Однако государственная форма выражения и функционирования общенародной 
собственности все более полно ассоциировалось с «ничейным» положением, которое означало, что 
ни один объект государственной собственности не имел конкретного, персонального, индивидуали-
зированного собственника (в виде отдельного лица или группы отдельных лиц). В этой конструкции 
субъекта социалистической собственности господствовал принцип абстрактной всеобщности; госу-
дарство как субъект собственности было политической абстракцией общества, народ, как субъект 
собственности, — это абстрактные, не индивидуализированные «все» [6]. 

Резюмируя все отмеченное выше, можно сказать, что установление конституционного строя 
начинается с определения принципов организации государства в его соотношении с личностью 
и гражданским обществом. Общество свободных людей (гражданское общество) как бы указывает 
государству на его обязанность служить человеку и предъявляет определенные требования 
в отношении организации и пределов государственной власти. Из содержания норм, касающихся 
основ конституционного строя, прежде всего следует обязанность государства охранять 
общественные устои, вытекающие из свободы людей. Таким образом, не государство регламентирует 
общественную жизнь, становясь над ней, а общество предъявляет требования к государству. 
Из суммы подобного рода норм-принципов обычно складывается ответ на вопрос, является ли то или 
иное государство конституционным или нет. 

Во многих законодательных и иных нормативных правовых актах, в том числе 
и в постановлениях Конституционного Совета РК, в отношении к государственной и частной 
собственности применяется термин «формы собственности». В силу его распространенности с этим 
термином можно примириться, хотя, строго говоря, его применение нельзя признать вполне точным. 
У собственности вообще-то не должно быть форм, собственность едина, и правовой режим 
собственности должен быть единым. Деление собственности в конституциях и законодательствах на 
государственную (и далее — на республиканскую и коммунальную) и частную (и далее — на 
собственность граждан и негосударственных юридических лиц) осуществляется по определенным 
признакам [7]. По таким признакам может быть выделено множество видов собственности: 
корпоративная, кооперативная, кондоминиум, общая и т.п. Так, в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики определено: «В Кыргызской Республике признается разнообразие форм соб-
ственности и гарантируется равная правовая защита частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности», что порождает необходимость принятия дополнительных 
законодательных актов, регламентирующих функционирование и управление данными видами 
собственности. В связи с этим в Республике дано отдельное определение муниципальной 
собственности в соответствии с Законом КР «О муниципальной собственности на имущество» в 
следующей редакции: «Муниципальная собственность — собственность местных сообществ, нахо-
дящаяся во владении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления, служащая ис-
точником получения доходов местного самоуправления и необходимая для осуществления функций 
местного самоуправления, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики». Кроме 
этого, дополнительно был принят Указ Президента КР от 9 декабря 2008 г. «Об усилении защиты 
прав собственности и ее неприкосновенности в Кыргызской Республике», где государство 
регламентирует защиту различных форм собственности. 

Анализ конституционного законодательства европейских государств показал, что во многих 
конституционных судах Западной Европы конституционно-правовое понятие права частной 
собственности трактуется шире, чем гражданско-правовое, с широким спектром имущественных 
прав, включающих и права на накопление в пенсионных фондах, и требования об уплате доходов, 
утраченных в связи с посягательством на доброе имя. Европейский суд по правам человека указал 
в деле Jatridis: «Концепция «собственности» в статье 1 Протокола № 1 к Конвенции имеет 
автономное содержание, которое определенно не ограничивается правом собственности на 
физические вещи: некоторые другие права и выгоды, образующие имущество, могут быть также 
рассмотрены как «права собственности» и, таким образом, как «собственность» для целей указанного 
положения». По концепции Европейского союза право собственности не сводится к праву 
собственности на физические вещи и не зависит от формальных квалификаций по внутреннему 
праву: некоторые другие права и выгоды, образующие имущество, могут быть также рассмотрены 
как «права собственности» и, таким образом, как «собственность» для целей, указанных в положении 
[8; 156]. 
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Что касается возможности ограничения ответственности государственных учреждений размером 
утвержденной им сметы, то такое ограничение противоречит положению ст. 6 Конституции 
Республики Казахстан о равной защите государственной и частной собственности, поскольку этим 
ущемлены права и законные интересы не государственных учреждений, а их договорных и иных 
контрагентов. Создание односторонних преимуществ в полном возмещении убытков или 
ограничении в этом хозяйствующих субъектов какой-либо формы собственности недопустимо. 
Принцип равной правовой защиты собственности заключается не только в одинаковых 
процессуальных возможностях отстаивать каждому из собственников свои интересы в суде, но 
и в одинаковой мере имущественной ответственности хозяйствующих субъектов друг перед другом 
по своим договорным обязательствам, независимо от правового режима собственности, в котором 
они находятся. 

Право собственности означает право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться 
и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Это означает, что собственник свободен 
в осуществлении этих правоотношений. Тем не менее в законодательстве существуют пределы 
и ограничения осуществления собственником своих прав. Они основываются на положении 
Конституции: «Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить 
общественному благу» [7]. В ГК и других законодательных актах закреплен ряд норм, развивающих 
и конкретизирующих данное положение Конституции. В соответствии с п. 4 ст. 188 ГК РК 
«Осуществление собственником своих правомочий не должно нарушать прав и охраняемых законом 
интересов других лиц и государства. Нарушение прав и законных интересов может найти выражение, 
наряду с иными формами, в злоупотреблении собственником своим монопольным или иным 
доминирующим положением. Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб 
здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав». 

В нынешних условиях природные ресурсы перестают быть объектом права собственности абст-
рактного субъекта. Ушла в прошлое «ничейность» государственной собственности. Государство 
в отношении к собственности приобретает новые качества, превращаясь из абстрактного субъекта 
в юридический. 

Существенно изменилась роль государства-собственника. Из исключительного собственника 
природных объектов, по сути, оно превращается в гаранта обеспечения благоприятной окружающей 
среды, оставляя в своих руках только контрольные функции. Прежняя система законодательства 
в области природопользования и охраны окружающей среды отражала интересы административно-
командной системы, ориентировалась на интересы министерств и ведомств, управляющих эксплуа-
тацией природных ресурсов. Теперь она должна отражать общеэкологические требования 
к природопользованию и охране окружающей среды для всех субъектов природопользования, неза-
висимо от формы собственности.  

На протяжении всей истории человечества земля была и остается одним из самых жизненно 
важных объектов собственности, из-за которой возникали коренные противоречия противоборст-
вующих общественных сил, которые порой приводили к великим социальным потрясениям. Земель-
ная проблема особенно актуальна для постсоветских стран СНГ, на себе испытавших все негативные 
последствия проводимых тоталитарной командно-административной системой реформ в сфере зе-
мельных отношений вообще и в вопросе о собственности на землю в частности. 

Как уже было сказано выше, в странах СНГ земля как стратегически важный объект экономики 
находится в исключительной собственности государства (за исключением, как было показано, Рос-
сии). Как отмечается в правовой литературе, «существуют две правовые концепции, связанные с зем-
лей: собственническая и держательская. В последнем случае есть «верховный собственник» и подчи-
ненные ему. В современных условиях верховным собственником всегда является государство». Такая 
концепция принята в странах Содружества.  

Однако конституции ряда стран СНГ предусматривают право частной собственности на землю 
(Казахстан, Россия, Кыргызстан, Туркменистан). Так, Конституция Казахстана (п. 3 ст. 6) устанавли-
вает, что «земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пре-
делах, установленных законом». Конституция Кыргызстана (п. 3 ст. 4) гласит: «Земля также может 
находиться в частной, муниципальной и иных формах собственности». Основной Закон Туркменистана 
(ст. 9) провозглашает: «Туркменистан утверждает право частной собственности … на землю».  

Особо следует сказать о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Ска-
жем, Основной Закон Белоруссии (ст. 13) однозначно определяет, что «земли сельскохозяйственного 
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назначения находятся в собственности государства», а в Законе Кыргызской Республики «О пастби-
щах» указано, что «пастбища находятся в исключительной собственности Кыргызской Республики», 
тогда как конституции других стран Содружества умалчивают об этом.  

Между тем, основываясь на конституционном положении о допустимости права частной собст-
венности на землю, законодательство в сфере земельных отношений стран, в которых это установле-
но, учреждает право частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Земельный 
Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. (п. 1 ст. 24) устанавливает, что земельные участки 
сельскохозяйственного назначения «могут предоставляться физическим и юридическим лицам … 
на праве частной собственности…». При этом оговаривается, что «земли сельскохозяйственного на-
значения на праве частной собственности предоставляются гражданам Республики Казахстан для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства и негосударственным юридическим лицам Республики 
Казахстан для ведения товарного сельскохозяйственного производства и лесоразведения. Земельный 
Кодекс Кыргызской Республики от 30 апреля 1999 г. (ст.ст. 29 и 30) предусматривает возможность 
передачи в частную собственность земель сельскохозяйственного назначения. Однако преимущест-
венным правом получения в собственность таких земель обладают граждане Кыргызской Республи-
ки, проживающие на территории данного аильного кенеша. Земельный Кодекс Украины от 25 октяб-
ря 2001 г. (п. 3 ст. 22) также устанавливает право собственности граждан Украины и сельскохозяйст-
венных предприятий на земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного крестьянского 
хозяйства и товарного сельскохозяйственного производства. 

Согласно Земельному Кодексу Кыргызстана (п. 1 ст. 6), «право на земельный участок является 
особым объектом гражданских прав и может быть предметом купли-продажи, дарения, мены, ипоте-
ки и других сделок». Земельный Кодекс Казахстана (ст. 25) предоставляет собственникам право со-
вершать в отношении своего земельного участка любые сделки, не запрещенные законодательством, 
а собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения вправе совершать граждан-
ско-правовые сделки с соблюдением установленных условий. Земельный Кодекс Украины (ст. 90) 
также предусматривает право собственников земельных участков совершать гражданско-правовые 
сделки с принадлежащими им земельными участками. 

Основываясь на отмеченном выше, можно сказать, что земельное законодательство Казахстана, 
Кыргызстана и Украины нацелено, прежде всего, на создание рыночных отношений в сфере граждан-
ского оборота земли. 

В законодательстве Узбекистана и Таджикистана закреплено право пожизненного наследуемого 
владения землей граждан. Некоторые авторы высказываются о сходстве права пожизненного насле-
дуемого владения землей с правом собственности на землю [9; 71]. По нашему мнению, нельзя согла-
ситься с такой позицией, поскольку между указанными правами существует принципиальное разли-
чие: правомочием по распоряжению землей как объектом собственности обладает только полноправ-
ный собственник, что делает юридически возможным включение земли в гражданский оборот.  

Необходимо отметить, что проблема собственности на земли сельскохозяйственного назначения 
решается в странах СНГ по-разному, что связано, на наш взгляд, как с социально-экономическими 
факторами, так и со спецификой земельных отношений. Так, к примеру, узбекский исследователь 
Ю.А.Жураев полагает, что для введения частной собственности на землю в Узбекистане существуют 
определенные препятствия, прежде всего экономического характера. «Экологические последствия 
введения частной собственности, — пишет он, — могут оказаться непредсказуемыми, ибо изменится 
целевая направленность использования сельскохозяйственных земель» [9; 76]. Земельное законода-
тельство Туркменистана не предусматривает частной собственности на землю, но передачу собствен-
нику земли в бессрочное пользование, а гражданам — пожизненное пользование с правом наследова-
ния (ст.ст. 8, 57 Земельного Кодекса Туркменистана). Эту особенность республик Центральной Азии 
некоторые авторы связывают с тем, что признание частной собственности на землю неизбежно по-
ставит вопрос о признании частной собственности на воду, как показывает исторический опыт рес-
публик Центральной Азии в связи с проведением земельно-водной реформы в 1925–1927 гг. и 1927–
1930 гг. То есть в земельном законодательстве Туркменистана получили отражение исторически 
сформировавшиеся традиционные национальные формы землепользования. На Украине широко об-
суждались возможности введения разных форм собственности на земли сельскохозяйственного на-
значения, такие как индивидуальная, индивидуально-трудовая и частная. Однако, как было показано 
выше, земельное законодательство Украины пошло по пути признания института частной собствен-
ности на землю сельскохозяйственного назначения. Земельный Кодекс России от 28 сентября 2001 г. 
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предусматривает возможность передачи земли сельскохозяйственного назначения только в собствен-
ность юридических лиц, тогда как граждане могут получить их только в пользование. 

Таким образом, изложенный анализ конституционных норм и земельного законодательства 
стран СНГ позволяет сделать следующие выводы. 

Ряд стран Содружества признает только исключительную государственную собственность 
на землю, в том числе и на земли сельскохозяйственного назначения. Казахстан, Кыргызстан, Украи-
на и Россия (с некоторыми оговорками), опираясь на опыт развитых стран, пошли по пути создания 
и развития рыночных отношений в земельной сфере, что, в конечном счете, должно повлечь появле-
ние слоя собственников земли и рост товарного сельскохозяйственного производства. Радикальное 
реформирование земельно-правовых отношений в этих странах во многом происходит благодаря 
огромной политической воле, проявленной законодательной и исполнительной ветвями власти, кото-
рым удалось преодолеть сопротивление социальных и политических сил в обществе. Здесь, на наш 
взгляд, также проявилось характерное для этих государств в постсоветский период развития стрем-
ление заимствовать позитивный опыт демократических стран с высоким уровнем развития рыночной 
экономики.  

Выше отмечалось, что все страны СНГ в своих Основных Законах закрепили многообразие форм 
собственности, которое составляет основу экономики этих стран, а признание права частной собст-
венности и ее равноправие с другими формами собственности служат задачам создания рыночной 
модели экономики.  

Право собственности обладает свойством упругости или эластичности. Это значит, что ему при-
суща способность восстанавливаться в прежнем объеме, как только связывающие его ограничения 
отпадут. 

По своему характеру собственность делится на два вида: публичную и частную. Публичная соб-
ственность отличается своей неделимостью. Напротив, частная собственность делима. 

Субъектом права публичной собственности могут быть государство, субъект федерации (штат, 
провинция и т.п.), самоуправляющаяся местная территориальная общность (регион, город, община 
и т.п.), а в ряде случаев — общественное формирование (политическая партия, церковь и др.). На-
пример, поселившееся в городе лицо автоматически включается в число собственников городского 
имущества, а покидая город, чтобы поселиться в другом городе, столь же автоматически утрачивает 
это качество, без права забрать свою долю. 

Публичная собственность всегда коллективна. Коллективность же предполагает равный для всех 
собственников объем прав на имущество.  

Субъектом прав отдельных собственников на общее имущество может быть равным и неравным, 
может зависеть, в частности, от размера доли, выступающей в форме пая, акций и др. Следует особо 
отметить, что государство, город и иные так называемые корпорации публичного права могут быть 
субъектами и частной собственности, владея, например, пакетом акций какой-либо частной фирмы. 

Положением п. 1 ст. 6 Конституции Республики Казахстан признаются и равным образом защи-
щаются государственная и частная собственность. Это конституционное положение о признании и 
равной защите государственной и частной собственности регулируется Гражданским Кодексом Рес-
публики Казахстан (общая часть), принятым Верховным Советом 27 декабря 1994 г. В статье 188 ГК 
РК даются понятие и содержание права собственности. Право собственности есть признаваемое 
и охраняемое законодательными актами право субъекта (собственника) по своему усмотрению вла-
деть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Значит, собственнику принад-
лежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. По мнению конституционно-
го Совета, признание указанных прав и свобод человека абсолютными означает их распространение 
на каждого человека, находящегося на территории Республики Казахстан, независимо от его принад-
лежности к гражданству. Раскрывая категорию неотчуждаемости прав и свобод человека и гражда-
нина, Конституционный Совет полагает, что неотчуждаемость прав и свобод означает, что установ-
ленных Конституцией прав и свобод человек не может быть лишен никем, в том числе и государством, 
кроме случаев, предусмотренных Конституцией и принятыми на ее основе законами [10; 4]. 

Анализируя содержание государственного правового института собственности, необходимо от-
метить его влияние на содержание пограничных с ним правовых институтов, охватываемых иными 
отраслями права, в особенности гражданским правом. Как отметил В.С. Якушев, в ходе дискуссий о 
предмете гражданского права в нашей стране постепенно формировалось представление о нем как об 



Вопросы конституционного закрепления… 

Серия «Право». № 4(72)/2013 27 

имущественных отношениях, обусловленных использованием товарно-денежной формы связанных с 
ними личных неимущественных отношений. Имущественные отношения, непосредственно выра-
жающие отношения собственности, в этот исторический период регулировались правовыми норма-
ми, входящими в состав государственного права. 

Завершая государственно-правовую характеристику института собственности в современном го-
сударстве, необходимо отметить, что: 

1) этот институт формируется под влиянием крайне противоречивых тенденций и продолжает 
находиться под значительным влиянием политического валюнтаризма и необъективных оценок, ис-
ходящих от органов государственной власти; 

2) несмотря на объективно-необъективный характер рыночных преобразований в стране, частная 
собственность не получила еще всеобщего признания и поддержки населения, одна из причин чего 
кроется в отсутствии объективных разумных ограничений правомочий собственника, установленных 
конституцией и законами. 

3) отмена закона о собственности привела к размыванию критериев соотношения публичной 
и частной собственности, отсутствию государственно-правовой характеристики их взаимодействия. 
Последние обстоятельства можно рассматривать как ослабление воздействия государственного права 
на правовое регулирование вопросов собственности по сравнению с советским периодом его разви-
тия. Вместе с тем государственно-правовое содержание института частной собственности может 
быть сформулировано с учетом его соотношения с иными конституционными правами и свободами, 
так как основой любой экономической системы является институт собственности. 
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Г.С.Базарова 

Қазақстан Республикасы мен ТМД елдеріндегі меншік институтының 
конституциялық бекітілу мəселелері 

Мақалада меншік институтының мəні мен қоғамдағы орнына теориялық тұрғыдан сипаттама беріліп, 
қазіргі заманғы мемлекет өміріндегі маңыздылығына конституциялық құқық ғылымында қалыптасқан 
көзқарастарға сай талдау жасалған. Автор Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерiндегі меншікке 
байланысты қатынастардың конституциялық заңнамада бекітілу эволюциясына сүйене отырып, ТМД 
елдеріндегі меншік қатынастарын реттейтін заңнаманың даму тенденцияларын анықтаған. 
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G.S.Bazarova  

Questions of constitutional entrenchment of property in the Republic  
of Kazakhstan and the CIS countries 

The article describes characteristic of the theoretical foundations of the role and place of the institution of 
property in the society. Based on the analysis of works of scientists constitutionalists reveals the essence and 
importance of the institution in terms of the science of constitutional law. Based on a detailed analysis of the 
evolution of property relations in securing the constitutional laws of the Republic of Kazakhstan and the UIS 
describes the main trends in the development of legislation regulating property relations in the UIS countries. 
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МЕМЛЕКЕТ  ЖƏНЕ  ҚҰҚЫҚ  ТЕОРИЯСЫ  МЕН  ТАРИХЫ 
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Образование, структура и полномочия правительства Казахстана  
в условиях Советской автономии 

В статье рассматривается история становления и развития правительства Казахской Советской авто-
номии. Показаны природа и принципы государства диктатуры пролетариата, где игнорировались ос-
новополагающие начала создания демократического общества. Авторами отмечено, что в результате 
этого законодательные функции были переданы в руки исполнительных органов власти. В статье 
определено, что однопартийность, подавление элементарных прав и свобод граждан вели к деформа-
ции политическую систему страны и к сращиванию партийного аппарата с государственным. 

Ключевые слова: Совет Народных Комиссаров, Центральный Исполнительный Комитет, государст-
венный аппарат, Наркомат, КазАССР, РСФСР. 

 
С приходом к власти большевиков в России в 1917 г. и к моменту образования Казахской авто-

номии осенью 1920 г. прошло достаточно времени, чтобы апробировать органы Советского государ-
ства. К высшим исполнительным учреждениям, как известно, в России относился Совет Народных 
Комиссаров, который возглавлялся В.И. Лениным. Органы власти и управления по типу Российской 
Федерации стали распространяться на национальные окраины, в частности и на Казахстан. 

По законодательству КазАССР Совет Народных Комиссаров Республики являлся не только ис-
полнительным органом власти, но и имел законодательные правомочия. В решении Всеказахского 
Учредительного съезда Советов, который стал правовой базой для советского законодательства рес-
публики, отмечалось, что правительство издает законы и само же исполняет их. Такое перемещение 
власти в сторону укрепления исполнительных структур было «на руку» большевикам в той полити-
ческой ситуации. 

СНК формировался Центральным Исполнительным Комитетом автономной республики. Факти-
чески же созыв съездов Советов, создание КазЦИК и СНК Казахстана осуществлялись областным, 
а позднее краевым Комитетом РКП(б). Специально для проведения съезда и формирования прави-
тельства Казахстана при областном бюро РКП(б) было сформировано Политбюро [1; 36]. Особое 
внимание Политбюро уделяло структуре, социальному и партийному составу формировавшихся ор-
ганов власти и управления Казахской автономии [2; 3–3 об.]. 

Поэтому не случайно, что главой правительства Казахстана стал председатель областного бюро 
РКП(б) В.А. Радус-Зенькович, а членами правительства — члены областного бюро Коммунистиче-
ской партии большевиков. 

Биография председателя правительства КазАССР в целом не отличалась от жизнедеятельности 
других революционеров-большевиков. Виктор Алексеевич Радус-Зенькович родился 12 января 
1878 г. в семье служащего ссыльного революционера — участника польского восстания 1863 г. По-
сле получения начального образования В.А. Радус-Зенькович в 1896 г. поступает на медицинский 
факультет Московского университета. С 1898 г. Виктор Алексеевич был членом партии большеви-
ков. В период учебы осуществлял активную революционную деятельность, за что был привлечен 
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к уголовной ответственности и в 1902 г. выслан в Иркутскую губернию. Позднее из Сибири 
В.А. Радус-Зенькович бежал за границу [3; 188].  

По решению ЦК РСДРП в 1903 г. он был направлен в город Николаев для подпольной партий-
ной работы. Вернувшись в Россию, Радус-Зенькович работал в различных легальных и нелегальных 
организациях РСДРП. В 1908 г. в числе других революционеров подвергся преследованиям за уча-
стие в Московской организации РСДРП и был осужден на 6 лет каторги с последующим поселением 
в Сибири. Освободившись после Февральской революции 1917 г., Радус-Зенькович становится одним 
из активных деятелей Саратовской организации большевиков. Его избирают членом первого Совета 
рабочих и солдатских депутатов и т.д. После прихода коммунистов к власти вследствие Октябрьско-
го государственного переворота 1917 г. В.А. Радус-Зенькович был вызван в Москву и назначен заве-
дующим отделом социального страхования Народного комиссариата труда. В 1918 г. он стал замес-
тителем Народного Комиссара труда. В 1919 г. был направлен в Саратов уполномоченным ВЦИК и 
Комиссариата продовольствия в Южном Поволжье. Во второй половине 1920 г. Радус-Зенькович на-
правляется на работу в Казахстан. ЦК РКП(б) рекомендует его на должность председателя областно-
го бюро РКП(б) и председателя Казревкома. После Всеказахского Учредительного съезда Советов, 
прошедшего в октябре 1920 г., Радус-Зенькович был избран председателем правительства Казахской 
АССР. На этом посту он проработал до октября 1921 г. [3; 207]. 

Наркоматы Казахстана в первые годы образования автономной республики возглавлялись сле-
дующими Народными Комиссарами: Мурзагалиевым (Нарком внутренних дел), Байтурсыновым 
(Нарком просвещения), Алибековым (Нарком юстиции), Калашниковым (Нарком финансов), Арган-
чеевым (Нарком социального обеспечения), Харловым (Нарком земледелия), Шамовым (Нарком 
здравоохранения), Авдеевым (Нарком Военного Казахского комиссариата), Заромским (Нарком труда), 
Баландиным (Нарком рабоче-крестьянской инспекции) и т. д. [4; 32–36]. 

Коммунисты привлекли к руководству автономной республикой представителей казахской ин-
теллигенции, ранее входивших в правительство «Алаш-Орда». Большевики осознавали, что казахская 
интеллигенция обладает большим авторитетом у коренного населения и без ее помощи проведение 
реформ в Степных областях невозможно. В отчете за 1920 г. председатель СНК Радус-Зенькович пи-
сал: «Признано, что киргизская интеллигенция, на ¾ состоящая из бывших алашординцев, буржуазно-
националистична… . С ней следует не коалироваться, а использовать как техническую силу» [5; 2].  

Однако со временем от представителей местной интеллигенции, взгляды которых противоречи-
ли официальной линии партии, избавлялись, на их место выдвигались выходцы из рабоче-
крестьянской среды. Так, например, 26 августа 1928 г. в газете «Советская Степь» было опубликова-
но постановление бюро Казрайкома ВКП(б) «О состоянии выдвижения и ближайших задачах». В по-
становлении отмечалось, что задачей партийных органов автономной республики является выдвиже-
ние на руководящие должности, как в правительство, так и в органы управления на местах, 
«…рабочих от станка и крестьян от сохи». Только в этом случае Казахстан будет обеспечен верным 
ему рабоче-крестьянским правительством [6; 2]. Таким образом, признак социально-классового про-
исхождения государственных руководителей и их верность коммунистическим идеалам ставились 
выше профессиональных, деловых и человеческих качеств. 

В соответствии с законодательством к ведению СНК Казахской автономии относилось общее 
руководство по управлению республикой на основе законодательных актов Союза ССР, РСФСР 
и КазАССР. Правительство республики осуществляло также руководство деятельностью отраслевых 
органов управления — Народных Комиссариатов, рассматривало единый план развития народного 
хозяйства республики и т.д. 

К компетенции Совета Народных Комиссаров относилось рассмотрение сметы общегосударст-
венного и местного бюджета КазАССР и отчетов по их исполнению. Кроме того, СНК рассматривал 
бюджеты автономных и объединенных Народных Комиссариатов и отдельных ведомств с после-
дующим их вынесением на утверждение Президиума КазЦИК. 

Правительство Казахской Советской автономии, как отмечалось ранее, имело право издавать за-
конодательные акты, которые были обязательны для исполнения на всей территории республики. 
К числу подобных нормативных документов относятся, например, Декрет СНК КазАССР «О брачном 
праве казахов», изданный 17 января 1921 г. [7; 15–15 об.], Декрет «Об актах гражданского состояния» 
от 5 марта 1921 г. [7; 7–10 об.], Декрет «О натуральном налоге на мясо и другие продукты», приня-
тый 2 августа 1921 г. [7; 78]. В этом же году вышли Декреты «О народном нотариате», «О нака-
зуемости многоженства» и т.д. Часто законодательные акты издавались совместно ЦИК и СНК Ка-
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захской автономии. Отдельные инструкции и правила СНК могли издаваться в развитие соответст-
вующих законодательных актов.  

Совет Народных Комиссаров руководил деятельностью всех органов власти по реализации по-
становлений Всероссийского, позже Союзного, а также Всеказахского съездов Советов, их ЦИК 
и Президиумов. Поскольку все решения съездов Советов повторяли партийные директивы съездов 
РКП(б) и их конференций, то правительство КазАССР исполняло уже принятые ранее партийные 
решения. Поэтому говорить о какой-либо самостоятельности правительства Казахской автономии, 
как, впрочем, и правительства Российской Федерации, нет оснований.  

Формально Совет Народных Комиссаров КазАССР был подотчетен Всеказахскому съезду Сове-
тов и Казахскому Центральному Исполнительному Комитету, а между съездами — его Президиуму 
[8; 90, 91]. Но высшее партийное руководство было заинтересовано в таком органе власти, в котором 
сосредоточивались бы законодательные, исполнительные и контролирующие функции. Поэтому 
Декреты СНК КазАССР, как и Российской Федерации, вступали в законную силу со дня их опубли-
кования в официальных изданиях, что регламентировалось Декретом СНК РСФСР от 17 (30) ноября 
1917 г. «О времени вступления в силу Узаконений и распоряжений правительства» [9; 103]. 

Заседания Совета Народных Комиссаров были очередными и чрезвычайными. 
Очередные заседания в соответствии с «Положением о Совете Народных Комиссаров Казахской 

автономной республики» от 27 марта 1927 г. проходили еженедельно, в заранее определенные дни и 
часы. На заседаниях присутствовали члены Совнаркома с правом решающего или совещательного 
голоса. Правом совещательного голоса обладали члены КазЦИК и кандидаты в него, а также члены 
коллегий Наркоматов, председатели Комитетов и Комиссий при КазЦИК и СНК, представители гу-
бернских и областных комитетов, юрисконсульт КазСНК и другие лица по особому приглашению 
правительства [10; 41]. 

В закрытых заседаниях Совета Народных Комиссаров Казахской автономии принимали участие 
только члены правительства и их заместители. Решение об участии других лиц принималось Предсе-
дателем СНК. Доклады о вопросах, вынесенных на обсуждение в СНК КазАССР, представлялись ру-
ководителями Народных Комиссариатов. С докладами по вопросам, инициируемым председателями 
центральных исполнительных комитетов и СНК других республик, выступали Наркомы СССР 
и РСФСР. Если к обсуждению предлагались вопросы, поставленные губернскими и областными ис-
полкомами, то их презентацию осуществляли председатели или члены президиумов соответствую-
щих органов, в случае отсутствия представителей названных выше органов — управляющие делами 
Совета Народных Комиссаров [10; 41]. 

Чрезвычайные заседания Совета Народных Комиссаров созывались Председателем правительст-
ва Казахской автономии. 

Принятию того или иного решения правительством КазАССР предшествовало обсуждение во-
проса на уровне Комиссариатов и Управлений. Иерархичность в рассмотрении политико-
экономических проблем Казахской автономии была перенята у Совета Народных Комиссаров РСФСР 
и именовалась «Большой и Малый Совнаркомы». Подобный порядок ведения дел действовал и в Ка-
захском Центральном Исполнительном Комитете — так называемые «Большой и Малый Президиу-
мы КазЦИК».  

Данная практика была введена правительством Советской России. Дифференциация круга обсу-
ждаемых проблем была призвана освободить правительство от решения текущих вопросов. Поэтому 
в СНК стали практиковаться совещания заместителей Народных Комиссаров. Как правило, «Малый 
Совнарком» проводился под руководством заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров 
[11; 207, 208]. 

В соответствии с Законодательством наиболее крупные Наркоматы, как, например, Наркоматы 
продовольствия, путей сообщения, финансов и другие, находились в подчинении одноименных рос-
сийских министерств. Кроме объединенных комиссариатов, существовали и автономные, к которым 
относились Комиссариаты внутренних дел, юстиции, просвещения, здравоохранения, социального 
обеспечения и земледелия.  

Централизация управления ключевыми отраслями экономической и общественно-политической 
жизни Степного края в руках федерального правительства давала возможность строго контролиро-
вать национальные окраины и использовать их природные ресурсы и промышленный потенциал 
по усмотрению правительства Советского Союза.  
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Даже статус Союзной республики не обеспечил правительству Казахстана непосредственное 
руководство местными органами власти. Согласно Конституции 1937 г. Правительству КазАССР 
подчинялись только четыре Наркомата — Комиссариат просвещения, Комиссариат коммунального 
хозяйства, Комиссариаты местной промышленности и социального обеспечения. Остальные Нарко-
маты находились в союзном или двойном подчинении [12; 427]. 

Народные Комиссариаты возглавлялись Наркомами и их заместителями, имели свою внутрен-
нюю структуру, делились на отделы и подотделы, в ведении которых находилось решение конкрет-
ных задач той или иной области управления государством. 

Внутренняя структура Народных Комиссариатов, их цели и задачи определялись специальными 
Положениями, которые принимались в ЦИК и СНК КазАССР. Например, Наркомат юстиции дейст-
вовал в соответствии с «Положением об организации Народного Комиссариата юстиции КазАССР», 
принятым 24 марта 1921 г. В нем, в частности, отмечалось, что при Комиссаре юстиции под его пред-
седательством образуется коллегия в числе трех лиц. На коллегию юстиции возлагались такие обя-
занности, как составление общего плана работы, выполняемой комиссариатом, руководство и наблю-
дение за этой работой, предварительное рассмотрение предложений законодательного характера, вы-
рабатываемых отделами комиссариатов, и т.д. [13; 14, 15]. 

При правительстве Казахской автономной республики были созданы различные государствен-
ные управления, например: Центральное статистическое управление, Казахское промышленное бю-
ро, Госплан, Экосо, Совет труда и обороны и т.д. Так, например, в 1925 г. было учреждено Казах-
станское Центральное статистическое управление. Оно являлось прототипом ЦСУ СССР, созданного 
постановлением СНК СССР от 4 марта 1924 г. В ведении данного специализированного учреждения 
находились сведения о составе и деятельности органов народного хозяйства и правительственных 
учреждений. 

Одним из важнейших управлений являлся Совет труда и обороны — СТО. После окончания 
гражданской войны и иностранной интервенции функции обороны, выполняемые СТО, в ноябре 
1921 г. были переданы Реввоенсоветам. Совет труда и обороны в условиях мирного времени был 
призван координировать работу Наркоматов по ремонту старых и созданию новых железных дорог. 
Например, в 1922–1923 гг. СТО курировал строительство Петропавловско-Кокчетавской железной 
дороги Акмолинской губернии [14; 5]. В этот же период под началом Совета труда и обороны осуще-
ствлялся ремонт южно-сибирской телеграфной линии протяженностью 1810 верст. Также под руко-
водством СТО была начата радиофикация республики, как в крупных городах, являющихся област-
ными центрами, так и в отдаленных районах [14; 4]. 

Кроме прочего, Совет труда и обороны содействовал развитию промышленности и торговли, для 
чего были созданы специальные управления, такие как «Казрыба», «Казшерсть», «Кожуправление», 
«Хлебопродукт», «Казгосторг», «Казпромторг», «Казсольпродукт» и т.д. [14; 12, 13].  

В период проведения новой экономической политики функции данного учреждения были рас-
ширены. В число задач, решаемых СТО, вошли организация потребительской кооперации, улучше-
ние товарообмена между городом и деревней, содействие государственному кредитованию и т.д. 

Многие государственные учреждения не могли в полной мере реализовать поставленные перед 
ними задачи в связи с отсутствием всесторонней поддержки государства. Например, руководство 
«Казцентрсоюза», осуществляющего контроль над организацией и проведением сельскохозяйствен-
ных заготовок, в докладе Совету труда и обороны от 23 сентября 1921 г. выражало озабоченность не-
хваткой денежных средств, выделенных государством на реализацию плана по мясо- и хлебозаготов-
кам. В частности, сообщалось, что на получение запланированных 1250000 пудов мяса на сумму 
62 млрд 500 млн рублей и заготовку хлеба и других продуктов на 6 млрд рублей от государства полу-
чено всего 2 млрд 390 млн рублей. В докладе отмечалось, что решение возникшей проблемы путем 
обмена промышленной продукции на продовольствие также невозможно, поскольку отсутствует ас-
сортимент промышленных товаров [15; 3]. 

В соответствии с действующим законодательством правительство КазАССР было уполномочено 
утверждать заместителей Народных комиссаров, членов коллегий наркоматов по представлению На-
родных комиссаров. Фактически утверждение как Народных комиссаров и их заместителей, так 
и членов коллегии осуществлялось комитетом партии.  

Так, например, пленум Казахского областного комитета РКП(б), состоявшийся 21 октября 
1922 г., утвердил коллегию Наркомата внутренних дел в составе Айтиева, Лобанова, Демме, Бабико-
ва, Тюленева и Хангиреева; коллегию Наркомюста — в составе Атаниязова, Пелявского, Нурмакова 
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и Беремжанова; коллегию Наркомпроса — в составе Залиева, Тахтубаева, Шейнсон, Богачева, Ары-
станбекова, Лазова; коллегию Наркомпрода — в составе Саматова, Райхман, Костылева и других 
[16; 34]. 

В Казахском областном бюро РКП(б) с 1920 г. шла специальная   регистрация ответственных ра-
ботников-коммунистов по различным Наркоматам СНК КазАССР, ЦИК и местных органов власти. 
Так, например, на учете Наркомата просвещения, кроме Народного Комиссара Ахмета Байтурсынова, 
зарегистрированного 12 октября 1920 г., состояли еще пять заведующих отделами и все члены коллегии. 

Начиная с этого времени партийные органы практически полностью регулировали кадровую по-
литику как в Наркоматах, так и в Ведомствах и Управлениях правительства КазАССР.  

Следует отметить, что правительственный аппарат был малоподготовлен и не способен опера-
тивно осуществлять организационно-управленческую деятельность. Секретарь Крайкома Ф.И. Голо-
щекин на V Всеказахской партийной конференции в 1925 г. отмечал, что Центральный аппарат 
управления в республике очень слаб, бюрократичен, не экономичен и мало связан с регионами. Од-
ной из главных причин подобного положения дел являлось отсутствие квалифицированных специа-
листов на местах. Профессиональные кадры, по мнению Ф.И. Голощекина, стремятся работать в цен-
тральных органах управления, в Казахстан же приезжают временно и за большими заработками, при-
чем «…этот «грех» есть в советских органах всех республик» [17; 18]. 

Глава Советского правительства В.И. Ленин осознавал серьезность последствий, вызванных дея-
тельностью подобного государственного механизма. В трудах последних лет жизни, таких как «Луч-
ше меньше, да лучше», «Как нам реорганизовать Рабкрин?» и т.д., опубликованных в 1923 г., лидер 
партии большевиков писал, что «дела с государственным аппаратом у нас до такой степени печаль-
ные, что нам необходимо срочно решить, каким образом бороться с его недостатками». Подводя пя-
тилетний итог деятельности правительства и всего государственного аппарата, Ленин признавал 
их работу неудовлетворительной. Глава Советского правительства считал, что для выхода из сло-
жившейся ситуации необходимо обновить деятельность рабоче-крестьянской инспекции путем слия-
ния ее с Центральной контрольной комиссией ЦК партии. Кроме этого, лидер государства советовал 
максимально сократить аппарат РКИ — до 300–400 работников. По мнению Ленина, обновление и 
слияние ЦКК и РКИ может дать новый импульс в развитии правительственного аппарата Советской 
России. 

Обращаясь к XII партийному съезду, Ленин предлагал реорганизовать, в первую очередь, рабо-
че-крестьянскую инспекцию, а через нее и весь государственный аппарат. 

Но, как показала жизнь, планы Ленина не были реализованы, поскольку глава правительства 
в начале 20-х годов отошел от политических дел в связи с тяжелой болезнью, а после его смерти 
функции контроля за органами власти были переданы правоохранительным органам. 

Таким образом, наделяя исполнительные органы власти законодательными полномочиями, 
большевики создали условия для перемещения власти от съезда Советов в руки правительства. 
По мере развития Советского государства изменялся и усложнялся его государственный аппарат. 
Деятельность Народных Комиссариатов, их структура, полномочия, цели и задачи в системе управ-
ления регулировались специально издаваемыми Положениями. 

Однако осуществлять управление огромным Российским государством и его национальными 
окраинами профессионально не подготовленный к подобной деятельности рабочий класс — пролета-
риат оказался не в состоянии. Советское руководство было вынуждено привлечь в систему управле-
ния специалистов дореволюционной России. Как известно, эти управленческие кадры сделали многое 
для организации и укрепления правительственных структур новой власти. В то же время к предста-
вителям дореволюционной интеллигенции большевики относились с большим недоверием, поэтому 
в неудачах коммунистического руководства государством в первую очередь обвинялись так называе-
мые «старые» специалисты, которых причисляли к контрреволюционным элементам. 

Следует отметить, что на национальных окраинах Советского Союза создание правительства 
осуществлялось путем привлечения к государственному управлению национальных кадров. Без уча-
стия национальной интеллигенции, имеющей авторитет у местного населения, было невозможно 
проведение реформ, экономическое и культурное развитие регионов. 
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Создавая рабоче-крестьянское правительство, В.И. Ленин и его соратники надеялись, что орга-
нов государственного управления Советской республики, избранных трудящимся народом и состоя-
щих из его представителей, не коснутся явления, характерные для буржуазного общества, такие как 
злоупотребление служебным положением, коррупция, бюрократизм и т.д. Однако опыт Советской 
власти доказал несостоятельность этих взглядов руководителей большевистской партии.  

Бюрократический аппарат, увеличиваясь из года в год, требовал огромных финансовых затрат, 
подрывал бюджет страны, оставаясь при этом громоздким и малоэффективным государственным ме-
ханизмом. Попытка «оживить» деятельность правительства путем создания объединенного наркома-
та Центральной контрольной комиссии ЦК партии и рабоче-крестьянской инспекции не принесла 
положительного результата, вследствие чего сталинское руководство стало осуществлять контроль 
над правительством с помощью карательных учреждений и высших партийных органов. 

В середине 20-х годов процесс сращивания партийного и государственного аппарата, иницииро-
ванный Председателем Совнаркома В.И. Лениным, активизировался. Руководящие должности в пра-
вительстве России и национальных республик со временем стали частью партийной номенклатуры 
и назначались Центральным Комитетом Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков. Сра-
щивание партийно-бюрократической машины с государственным аппаратом и советскими учрежде-
ниями, в конечном итоге, определило зависимое от центральных партийных органов положение пра-
вительства. 
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Ғ.З.Қожахметов, Р.Б.Ботағарин 

Кеңес автономиясы жағдайындағы Қазақстан үкіметінің құрылуы,  
құрылымы жəне өкілеттіктері 

Мақалада Қазақ Кеңес автономиясы үкіметінің қалыптасуы мен даму тарихы қарастырылды. 
Демократиялық қоғам құрудың негізін салушы бастамалары ескерілмеген, пролетариат диктатурасы 
мемлекетінің табиғаты мен қағидалары көрсетілген. Осының нəтижесінде заң шығарушылық 
функциясы атқару билігі органдарының қолына шоғырланды. Бірпартиялылық, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын аяқ асты ету елдің саяси жүйесін деформациялауға жəне партия 
аппаратын мемлекетпен тұтастыруға алып келді.  
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G.Z.Kozhakhmetov, R.B.Botagarin 

The form, structure and powers of the government of Kazakhstan  
in the conditions of the Soviet autonomy 

In article considered the history of formation and development of the government of the Kazakh Soviet 
autonomy. The shown nature and the principles of the state of dictatorship of the proletariat where the 
fundamental beginnings of creation of democratic society were ignored. As a result of it, legislative functions 
were transformed to hands of executive bodies of the power. One-party membership, suppression of the 
elementary rights and freedoms of citizens conducted to deformation political system of the country, and 
to merging of the party device with the state. 
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Құқық нормасын талқылаудың жүйелік жəне тарихи əдістері 

Мақалада құқықтық нормаларды талқылау əрекетінің мақсаты заңдық нұсқауларды біртектес дұрыс 
түсінуді жəне оларды қолданудың орны мен өзгешеліктерін қарастыру болып табылады. 
Қарастырылған мазмұны, олардың əлеуметтік сұрақтардың бағытталғандығы, құқықтық реттеу 
жүйесіндегі ролі құқық нормасының басқа онымен логикалық байланыстағы нормаларға бағынады. 
Нормалардың арасындағы байланысқа мəн бермеу талқыланып жатқан норманың мағынасын дұрыс 
түсінбеуге əкеледі. Ал нормалардың арасында пайда болатын байланыстар сан алуан болуы мүмкін, 
сондықтан оларды жүйелік жəне тарихи əдістердің көмегімен зерттеудің ерекшелігі ұсынылады. Дəл 
қазір қазақстандық заң ғылымы жəне жеке жалпы теориялық құқық алдында мемлекеттің барлық 
құқық қолдану субъектілеріне арналған құқық нормасын талқылауда ерекше талап ету 
құндылықтарының жаңа жүйесін құру барысында қандай құқықтық концепцияны ұстану керектігі 
жөнінде мəселе туып отыруымен ерекшеленеді. 

Кілт сөздер: құқық нормасы, құқықтық талқылау, жүйелік əдістер, құқықтық мемлекет, объект, 
субъект, интерпретатор. 

 
Құқық нормаларын талқылау — құқық актілерінде орын алатын құқық нормаларының мазмұнын 

ұғыну жəне түсіндіру. Талқылау барысында нормативті нұсқаудың мазмұны, олардың əлеуметтік 
бағытталғандығы, құқықтық реттеу жүйесіндегі ролі мəселелері шешіледі. Талқылау заңдық 
нормалардың реттеу жүйесіндегі абстрактілігіне, арнаулы терминологияға, құқық шығармашылық 
əрекеттің ақаулығына байланысты болуы қажет. Құқықтық нормаларды талқылау əрекетінің мақсаты — 
заңдық нұсқауларды біртектес дұрыс түсіну жəне оларды қолдануды қамтамасыз ету. 

Талқылаудың екі жағы танылған: мазмұнын субъектінің өзінің ұғынуы; өзгелерге түсіндіру. Ішкі 
интеллектуалды процесс ретіндегі норма талаптарын ұғыну мен құқық мазмұны туралы өзіндік 
тұжырымдарын құқықтық актіні қалай түсіну қажеттігін көрсету мақсатында сыртқа шығару 
құқықты талқылау ұғымына бірігеді.  

Құқықты талқылау мəселелері құқық қолдану мен құқықты жүзеге асыру көлемінен асып кетуде. 
Себебі ол мемлекеттік-құқықтық өмірді ғылыми жəне кəдімгі тану процесінде дербес мағынаға ие. 
Сондай-ақ қолданыстағы құқықтың мазмұны туралы нақты түсініктің болуы құқықшығармашылық 
əрекетінің барысында да аса қажет. Онсыз жаңа құқықтық акт қабылдау немесе бар актілерді 
жүйелендіру мүмкіндігі болмай қалады. Талқылау объектісі болып заңдар жəне заңға бағынышты 
актілер саналады. Оларда бекітілген нормалар ғана емес, актілердің преамбуласы да, өзге 
де бекітілген ережелері маңызды болып табылады.  

Талқылау пəні заңда көрініс тапқан заң шығарушының тарихи еркі танылады. Заңды қолдану 
уақытындағы заң шығарушының да еркі ескеріледі, себебі талқыланған актілерден кейінгі 
шығарылған құжаттарда алдыңғы актінің мазмұны тікелей немесе жанама түрде бұзылуы мүмкін. 
Əрине, бұндай жағдай заңдылықтың қатаң режимі сақталған жəне құқықтық тəртіп орнатылған 
жағдайда орын алуы тіпті де мүмкін емес.  

Талқылау белгілі бір табиғи немесе қоғамдық құбылыстарды тануға бағытталған үрдіс. 
Талқылау деп тар мағынасында берілген формулаларды, белгілерді, ережелерді, т.б., яғни заңның 
табиғи жəне жасанды тілді, түсіндіруді айтамыз. Осыған орай талқылауды екі түрлі тұрғыда 
қарастырамыз: 

1. Талқылау — ол белгі  жүйесін түсіндіруге бағытталған ойлау үрдісі.  
2. Алдында көрсетіліп кеткен ойлау үрдісінің нəтижесі, яғни белгі жүйесіне белгілі бір мағына 

беруі.  
Заң ғылымдарында жəне тəжірибеде «құқықты талқылау» (немесе заңды) термині қолданылады. 

Мұнда да анықталған ойлау үрдісі нормалардың мазмұнын ашуға бағыттала отырып, ондағы 
терминдердің, анықтамалардың негізгі мағынасы мен түсінігін береді, яғни нəтижеге жетеді.  

Талқылау — танымды жүйелеу. Құқық нормалары — бұл адамның көру, есту, ұстап білу сияқты 
сезімдері арқылы қабылданбайтын объект болып табылады. Құқық нормасын зерттеуге, белгілі бір 
құралдарға қойып өлшеуге, микроскоп астына қойып қарауға келмейді. Құқық нормасы жалпылау 
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мен абстракциялаудың нəтижесі бола тұра, ойлаудың, яғни оның ұғым, пікір, ой қорытындысы 
сияқты формаларының, объектісі болады [1].  

Құқық нормаларын талқылау ойлаудың бір түрі ретінде қарастырылады. Оның нəтижесінде 
жалпы ойдан басқа, яғни құқық нормаларының мазмұны жөніндегі, ойлар туындайды. Талқылау 
тілмен байланысты жүйелік танымның формасы ретінде қарастырылса, онда «қандай білімдердің 
жүйеленуі негізінде құқық нормасының мазмұнына тереңірек үңілуге болады?», «қандай жаңа 
ойларды қорытуға болады?», «құқық нормаларының нақты мазұнын қалай ашуға болады?» деген 
сұрақтар туады. Əрине, мұндай білімдердің қатарына өмірдің жоғарғы формалары туралы білімдер 
жатады, яғни олар құқық нормаларымен жүйеленетін жəне сезімдік қабылдауға жататын білімдер 
болуы керек. Өмір жөніндегі құқық нормалары əр түрлі формаларда жүйеленеді жəне басқа 
құбылыстармен жан-жақты байланыста болады. Интерпретатор талқылау үрдісінде, нақты өмір сүру 
формаларындағы құқық нормасының қолданылуын ескере отырып, құқық формаларының нақты 
мазмұнын бекітеді. Нақты құқық формаларының сыртқы байланысы мен оның қолданылу 
формаларын анықтау, талқылау үрдісі мен əдістерінің ерекшеліктерін көрсетеді. Алдымен, олардың 
ішіне тілдік форманы жатқызамыз, екіншіден, құқық нормалары анықталған жүйенің ішінде өмір 
сүреді, құқық жүйесінің бір бөлігі болып табылады, əрбір жекелеген құқық нормасы басқа құқық 
нормаларымен байланыста болады. Бұл байланыстар жеке нормалардың мазмұнына əсер етеді жəне 
талқылау кезінде олар ескерілуі тиіс. Үшіншіден, құқық нормаларының өзінің генезисі, яғни 
генетикалық байланысы, болады. Нормалардың арасындағы генетикалық байланыс нақты байланыс 
болып табылады. Құқық нормаларының бұл генетикалық байланыстары жөнінде білу олардың пайда 
болуын түсіндіреді жəне құқық нормаларын тану үрдісі кезінде қолданылады. Келесі айтылатын, ол 
іс-əрекет нəтижесінде белгілі бір анықталған əлеуметтік ортадағы адамдардың тəртібі нəтижесінде 
құқық нормаларының пайда болуы.  

Сəйкесінше, құқық нормасының «өмір сүруінің» бірден бір формасы — ол осы нормалармен 
реттелетін адамдардың іс-əрекеті, тəртібі. А.М. Яковлев: «Құқық нормалары өздерінің мазмұны 
нақты іс-əрекеттер мен нақты анықталған адамдардың актілерінде ашады», — деген. Оның ойынша, 
құқық нормалары (басқа да əлеуметтік нормалар) «жасанды түрде» де, яғни формалды норма түрінде, 
сонымен қатар нақты анықталған тұлғалардың іс-əрекеттерінде де, яғни нақты нормаларда да, көрініс 
табады.  

Талқылау барысында интерпретатор келесі ұғымдарды пайдалана отырып, құқық нормалардың 
нақты мазмұнына жетеді. Олар: 

 құқық нормасы құрылған тілді білу; 
 интерпретацияланған нормалардың басқа нормалармен байланысын, яғни құқық жүйесін білу; 
 құқық нормаларының генетикалық байланысы жөнінде білу; 
 құқық нормаларының жүзеге асуының міндеттемелері, басқа əлеуметтік құбылыстармен 
қызметтік байланысы жөнінде жəне олардың негізгі шарттары туралы білу. 

Құқық нормаларының бір белгісі ретінде олардың жалпы жəне абстрактілі (нормативті) 
мағынада болуын, яғни олардың субъектілер мен оқиғаларға кең ауқымда əсер етуін айтамыз. Құқық 
нормалары нақты субъектілердің іс-əрекеттерінде жүзеге асады жəне нақты оқиғаларға қолданылады. 
Сондықтан құқық нормаларын жүзеге асыру кезінде олардың мазмұнындағы элементтерді нақты 
көрсету керек, сондай əрекеттерден кейін құқық нормасының мазмұны нақты оқиғаларға жақынырақ 
болады.  

Талқылау барысында жалпы жəне абстрактілі нормалар түсінікті, нақты анықтамалар беретін 
тілге ауыстырылады. Бұл талқыланып жатқан норманың заңдық тұрғыда шешуді талап ететін оқиғаға 
байланыстылығын көрсетеді. Əрбір құқық нормасы қоғамдық қатынастардың анықталған түрін 
реттейді. Құқық нормасымен реттелетін нақты қатынастар сан алуан, олар берілген қатынастарға тəн 
белгілерді сақтай отырып жеке өздерінің ерекше қасиеттері болады. Құқық нормаларын жеке 
қатынастарға қолдану құқық нормаларының мазмұнына байланысты көптеген сұрақтар туғызады. 
Бұл сұрақтарға жауапты тек талқылау арқылы ғана алуға болады.  

Заң қабылданған кезде жаңадан пайда болып келе жатқан немесе мүлдем болмаған қатынастар 
мен оқиғалар болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда заңшығарушы оларды абстрактілі түрде құқық 
нормаларымен реттейді. Жалпы нормалар мен жаңадан пайда болған қатынастарды реттеудің өзі 
əр түрлі сұрақтар туғызады. Бұл сұрақтарға талқылау актілерінің көмегімен жауап беруге болады. 
Алдында айтылып кеткен қатынастар қазіргі кезге тəн. Себебі өмірде бұрын құқық нормаларымен 
реттелмеген жаңа экономикалық, саяси, əлеуметтік, ұлттық қатынастар пайда болуда [2]. 
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Жаңадан қабылданып жатқан заңдарда көптеген жетімсіздіктер мен ақаулықтар бар. Бұл 
ақаулықтарды тек бұрын қолданылған нормаларды дұрыс талқылау арқылы ғана түзетуге болады. 
Заңдағы көптеген жетімсіздіктердің пайда бола бастауы заңшығарушыны жаңа «заңмен тыйым 
салмағанның барлығына рұхсат» деген қағиданы енгізуіне əкелді.  

Құқық нормаларын талқылаудың ерекшелігі олардың тілдік-логикалық, «заңдық» сипаты болып 
табылады. Сондықтан құқық нормаларын талқылау кез келген тілді талқылау қажеттілігі сияқты 
маңызды болады.  

Құқық нормасы, құқық субъектілерінің туындауы мүмкін мінез-құлқы жөніндегі 
заңшығарушының ойын білдіреді.  

Материалдық негізсіз қандай да болмасын ой өмір сүре алмайды. Ол бір адамнан басқа бір 
адамға сөз немесе кез келген іс-əрекет арқылы беріледі, соның нəтижесінде ол құрылады. Тіл арқылы 
ой материалды, сезімдік қабылдау формасына келеді, сол арқылы жазып, естіп, көріп, оқып отырған 
адамға нақты ой береді.  

Құқық нормаларын құрған кезде заңшығарушы əр түрлі сөздерді, терминдерді, күрделі 
сөйлемдерді қолданады. Сөйлемдер мен құқық нормалары тығыз байланыста бола тұра, сөз бен ұғым 
сияқты əр түрлі түсініктерді береді.  

Құқық нормасы (нақты немесе пайда болуы мүмкін мінез-құлық жөніндегі ой) тілдік форманың 
астында жасырын болады, яғни кез келген сөйлемнің формасында бола алады. Нормативтік 
анықтамалар сырттай нормативтік мəнге ие емес сөйлемдердің астарында болуы мүмкін. Құрамында 
құқық нормасы бар сөйлемдерді құру тағы да талқылауды қажет ететін мəселелердің қатарына кіреді.  

Құқық нормалары қоғамдық қатынастарды бір-бірінен оқшауланған түрде емес, анықталған 
жиынтықта, байланыста реттейді, яғни олар қатынастарды реттеуде өздеріне берілген қызметтерді 
бөліп алады. Құқық нормасының негізгі мəні, мазмұны басқа онымен логикалық байланыстағы 
нормаларға бағынады. Басқа нормалар, талқыланып жатқан нормамен байланысты нормалар, оның 
мағынасын тарылтады немесе кеңітеді. Нормалардың арасындағы байланысқа мəн бермеу 
талқыланып жатқан норманың мағынасын дұрыс түсінбеуге əкеледі. Ал нормалардың арасында пай-
да болатын байланыстар сан алуан болуы мүмкін.  

Құқық нормаларын талқылау — мемлекеттің құзыретті органдарының қызметі, жəне ол 
қоғамдық ұйымдардың, жекелеген азаматтардың шын мəнісіндегі құқық нормаларының мазмұнын 
түсінуге арналған. Талқылау процесінде норма əрекеттерінің жағдайы, құқықтық қатынастың 
мүшелерінің заңды құқықтары жəне міндеттері белгіленеді, сонымен бірге құқық нормаларының 
ұйғарымын бұзғаны үшін заңды жауапкершілік мөлшері көрсетіледі.  

Талқылау құқық нормаларының іске асырылуын толық жəне жан-жақты жүргізу, атқару 
органдарының қызметінде, сот жəне прокуратура органдарында, азаматтардың жəне ұйымдардың 
өздерінің, заңды құқықтары мен міндеттерін орындау кезінде қамтамасыз етілу қажет болады. Соған 
байланысты талқылау құқық нормаларының барлық əрекет ететін аумағында бір жақты түсінуге жəне 
қолдануға ықпал жасайды, əр түрлі қоғамдық өмір аясындағы заңдылықты жəне біркелкі құқықтық 
тəртіпті қамтамасыз етеді.  

Құқық нормаларын талқылаудың, екі түрі бар: анықтау (өз түсінігі) жəне түсіндіру (басқаға 
түсіндіру). Құқық нормаларының мəнін анықтау — оның талабын дұрыс түсінуге қажетті алғышарт. 
Құқық нормаларын түсіндіру тек сол кезде, яғни түсіну процесінде, оның мазмұнында түсінбеушілік 
кездессе. Ондай жағдайда құқық нормаларының мəнін шын мəнісінде қосымша түсіндіру қажет бо-
лады. Барлық құқық нормалары анықталады, ал сөйлеу жөніндегі дəлдік туралы, не болмаса құқық 
нормаларын күнделікті істе пайдалану туралы келіспеушіліктер болса, қосымша түсіндіру қажеттігі 
туады. Сонымен, құқық нормаларын анықтау, барлық жағдайда оның мазмұнын түсіндіру емес. 
Талқылау зияткерлік (интеллектуалды) қызметке жатады, ол процесс кезінде ғылыми тұрғыдан 
құқықтың тереңірек қасиеті білінеді, объективті жəне жетімді тұрғыдан құқық нормаларындағы 
ұйғарым баяндалады. Талқылаудың тиімділігі талқылаушының құқықтық санасының деңгейіне бай-
ланысты болады. Құқықтық сана деңгейі жоғары адам түсінсе, құқық нормаларының мазмұнын 
түсіндірсе, соған сай құқық бұзушылар аз болады, жеке адамның құқығы мен бостандығы толығырақ 
қанағаттандырылады [3]. 

Талқылауда ерекше роль арнайы заңгерлік дайындығы бар, заң ғылымдарының жетістіктерін 
терең меңгерген жоғары заңдылық мəдениеті бар адамдарға беріледі. Заңгерлердің кəсіби 
дайындықтарының деңгейінен көп жағдайда құқықты түсіндіру жұмысының сапасы көрінеді, 
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тұрғындар шын мəнісінде құқық нормаларының мəнін, олардың ұйғарымдарының дəл іске асыры-
луын қажет екендігін түсінеді.  

Талқылаудың негізгі тəсілдері құқық нормаларының мазмұнын анықтауға арналған. 
Грамматикалық талқылау — құқық нормаларының мəнін грамматикалық тəсілде қолданып, оның 
мəтінін (түпнұсқасын) талдап түсіну. Мұндай талқылаудағы қажеттілік, қандай сөздерде, 
сөйлемдерде құқық нормаларының гипотезасы (болжал), диспозициясы жəне санкциясы 
құрылғандығын білуіміз керек. Ол үшін жекелеген сөздердің маңызы белгіленеді, олардың 
грамматикалық нысаны түсіндіріледі, бір-бірінің арасындағы байланыстар белгіленеді, содан кейін 
норманы құрайтын сөйлемнің грамматикалық жəне мəндік құрамы түсіндіріледі. Құқық нормасын 
грамматикалық талқылауда, жекелеген атаулардың маңызын білуге арнайы тоқтау қажет. Дегенмен, 
заңда кейбіреулеріне ерекше мəн беріледі (мысалы, лауазымды адам, кінəсіз жəбірленуші, 
дəлелдемелер т.б.). Ондай атауларды түсіндіру көп жағдайда заңдардың өзінде жəне басқа 
нормативтік-құқықтық актілерде түсіндіріледі. Құқық нормаларын қолдану кезде əр түрлі маңыздағы 
көп пайдаланылатын атаулардың тікелей құқықтық-шығармашылық органның өзімен белгіленген 
шын мəнін білу қажет. Онсыз заңда істерді теріс шешуге əкеліп соғуы мүмкін. Нормативтік-
құқықтық актілерде арнайы атаулар кең пайдаланылады, олар əр түрлі техника, ғылым, өнер салала-
рынан болады. Оларды дұрыс түсіну үшін сөздіктерге жəне мамандардың көмегіне сүйену қажет [4]. 

Жүйелі талқылау дегеніміз — құқық нормаларының мазмұнын басқа нормалармен салыстыру 
арқылы түсіндіру жəне оның солармен байланысын анықтау. Əрбір құқық нормалары құқық 
жүйесінің бір бөлігі жəне басқа нормалармен бірігіп əрекет етеді. Сондықтан белгілі құқық норма-
лармен мазмұнын түсіну үшін оның басқа нормалармен логикалық байланысын түсіну қажет. Ең ал-
дымен, мазмұны жағынан талқылайтын нормалармен байланысты талдау белгіленеді. Ойға айтатын 
нəрсе, қандай нормативтік-құқықтық актіде, ол қандай орын алады. Егер ол норма қосымша заң 
актілерінде болса, оның заңға не болмаса басқа, үлкен заңдылық күші бар актіге сай екендігіне көз 
жеткізу қажет. Əр түрлі құқық салаларының нормаларымен салыстырылуы мүмкін.  

Құқық нормаларын қолданатын органдар үшін, жүйелі талқылаудың үлкен маңызы бар. Ол 
заңды істерді дұрыс бөлуге қажетті жағдай жасайды. Мысалы, арнайы əскери машинаны жүргізу 
тəртібін бұзғандықтан, қылмыстық жауапқа тарататын норманы қолдану үшін, қандай тəртіп 
бұзылғанын белгілеу (анықтау) қажет. Ол үшін басқа нормативтік актілерге қараймыз, себебі оның 
мəні сонда көрсетілген. Жалпы алғанда, жүйелік талқылау қарым-қатынаспен бір-біріне тəуелді, 
құқық нормаларымен реттелген, қоғамдық қатынастармен қамтамасыз етілген.  

Тарихи-саяси талдау — құқық нормаларының мақсатын-міндетін, сол өздері қабылдаған 
кезеңдегі, тарихи жағдайларды зерттеу арқылы түсіндіру. Тарихи-саяси түсінуде қажетті нəрсе — 
оның тереңге кететін əлеуметтік бағытын жəне құқық нормаларының мақсатын зерттеу керек, оның 
нақты қабылданған жағдайын білу қажет. Мұндай жағдай, норма олардың əлеуметтік-саяси мəнін 
ашып көрсетуге мүмкіндік береді, оның негізін, адамгершілік мазмұнын көрсетеді. Тарихи-саяси тал-
дау құқық нормаларын дəл жəне дұрыс іске асыруға көмектеседі, қолдану кезіндегі заңдылық 
бұзылуына тежеу болады. Құқық нормаларын түсінуде барлық көрсетілген тəсілдерді пайдалану 
қажет. Оларды біріктіріп қолдану талқылайтын құқық нормаларының мəні дəл жəне дұрыс түсінуге 
жағдай жасайды.  

Құқық нормаларын талқылаудың нəтижелері. Құқық нормаларына шек қоятын жəне таратушы 
талқылаулар. Құқық нормаларының мазмұнын түсіну, олардың толық жəне дəл іске асырылуына 
əкелуі міндетті. Талқылаудың нəтижесінде құқық нормалары толық түрдегі анықтықта жəне мəні 
белгілі болуы қажет. Мағынаның айқындығы — норманың мазмұнын терең тусіну, талқылаудың 
нəтижесіндегі əр түрлі сенімсіздіктің жоқтығы. Мағынаның белгілілігі — жасалған 
қорытындылардың негізінде, бір, не бірнеше шешім шығаруға жол бермейтін, құқық нормаларының 
мазмұндарының нақтылығы [5]. 

Талқылдаудың нəтижелері мəтіндегі нормалардың көрiнісімен (заңның сөзі) жəне оның шын 
мəнісіндегі мазмұндарының (заңның рухы) арасындағы қатынастарға байланысты түрлерге бөлінеді. 
Көбінесе шын мəніндегі құқық нормаларының мəнін сөз арқылы түсінуге болады, норманың анық 
түрдегі мəтініне сай болу қажет. Ондай талқылдауды сөзбе-сөз талқылау деп атайды. Сөзбе-сөз 
талқылауды құқық нормалары толығымен оның мəтінінің мазмұнына сай келеді (заңның сөзімен ру-
хы бір-біріне дəл келеді).  
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Егер түсіну нəтижесінде шын мəнісіндегі мазмұнын оның мəтіндегі көрінісінен кемдеу болса, 
талқылауды шек қоюшы деп атайды. Шектеуші талқылауда норманың мəтіндері оның мазмұнымен 
толық сəйкестендіріледі.  

Егер түсіну нəтижесінде нормалардың шын мазмұны оның мəтінінде кеңдеу болса, оны тарату-
шы талқылау деп аталады. Бұған мысал ретінде Конституцияның бабын айтуға болады, онда соттар 
тəуелсіз, тек заңға бағынады делінген, Конституцияның бұл бабындағы шын мəніндегі шын 
атауының мазмұны, оның сөздік көрінісінде қарағанда кең.  

Сонымен, шектеу жəне тарату талқылаулары шын мəніндегі құқық нормаларының мазмұнын 
толық сəйкестендіреді жəне нормативтік-құқықтық баптың мəтінінде дəл жазылады. Құқық нормала-
рын ресми жəне ресми емес, нормативті жəне казуальді талқылау.  

Заңға қосымша актілер. Құқық нормаларын түсінуде, жоғарыда көрсетілгендей, олардың 
мазмұнының анықтығы, белгілілігі толық еместігін байқаймыз. Ол əр түрлі себептермен 
түсіндіріледі. Мысалы, азаматтардың заңмен таныстығының жетімсіздігі көп жағдайда құқық норма-
ларын түсіндіруде қиындық туғызады, мысалға, кейбір кездегі кездесетін iс жүзіндегі құқық 
қолданудағы қайшылықтарды айтуға болады. Сондықтан қажетті жағдайға жататындар құқық норма-
ларын талқылау — түсіндіру жəне оларды дəл асыруды қамтамасыз ету, iс жүзіндегі, əсіресе оларды 
қолдану процесіндегі қателікті жібермейді.  

Еліміздің Ата Заңында «мемлекеттік тіл — қазақ тілі» деп айқын көрсетілгені бəрімізге аян. 
Сондықтан да мемлекетіміздің, қоғамымыздың тіршілігіндегі қарым-қатынас нормаларының 
жүргізілуі, яғни, заң саласына қатысты құжаттар (нормативтік актілер, заң жобалары, ережелер т.б.) 
түрлеріне тəн синтаксистік қүрылымдардың қолданыс ерекшелігін анықтау, жүйелеу, саралау, екшеу 
сияқты өзекті мəселелерді көтеру — өмір қажеттілігінен туындаған заңды құбылыс. Заң шығару, сот 
ісін жүргізу, əкімшілік-шаруашылық салаларында сөйлеу тілінің табиғаты екі жақты: оның мазмұны 
нақты болғанмен, сол мазмұнды бейнелеудің құралдары дерексіз. Кезінде бұл туралы лингвист 
Шарль Балли былай деп жазды: «Əкімшілік тілінің мəні мынадан көрінеді: оның негізі ғылыми си-
патта болады, сонымен бірге күнделікті өмірмен үйлесіп жатады (Ш. Балли. Француз лингвистикасы. 
— М., 1961). Өмірдің түрлі құбылыстары іс жүргізу стилінде белгілі бір қалыпқа түскен 
жағдайлардың, терминденген сөздердің (сауалнама, анықтама, нұсқаулық, қаулы-қарар, хаттама, 
бұйрық, заң т. б.), сондай-ақ тұрақты тіркестердің шектеулі мөлшеріне сыйғызылып беріледі.  

Соған орай заң шығармашылық саласына тəн құжаттар түрлерінде қолданысқа түсетін 
синтаксистік құрылымдарды зерттеудің мынадай екі жақты маңызы бар: 

1. Синтаксистік құрылымдардың заң шығарушылық стилінде қолданыс ерекшелігін анықтау.  
2. Түрлі синтаксистік құрылымдардың заң шығарушылық стиліндегі коммуникативтік 

мүмкіндіктерін танып-білу. Демек, заң саласына тəн құжаттар стилінің ерекшеліктерін, синтаксистік 
сипатын тану тек осы стиль үшін ғана құнды емес, қазақ тілінің синтаксистік жүйесі үшін де 
маңызды. Себебі ресми іс жүргізу стилі əлеуметтік сананың ерекше формасы — қүқықтық санамен 
сəйкеседі. Адамдарды басқару заңдар, ережелер, жарғылар негізінде, сондай-ақ моральдық-этикалық, 
ұйғарымдар мен тыйымдар негізінде жүргізілетіндіктен, басқарушы үшін құқықтық жəне моральдық 
нормаларды білу ерекше мəнге ие болады [6]. 

Заң салаларына тəн құжаттар жанрларының түрлерінде стилистикалық ерекше амал-тəсілдері 
мен синтаксистік құрылымдар кездесуі мүмкін. Тіпті бір ғана арыз бен актілердің немесе баптардың 
стилі қысқа əрі нұсқа болып келсе, екіншілерінікі біртұтас мазмұнда байланысқан мəтінде бірнеше 
шешім, тұжырымдар, бөлімдер, бөлімшелерге, тармақтарға бөлініп келуі арқылы ерекшеленіп отыра-
ды. Мазмұны мен құрылысына сəйкес мүлдем əр алуан синтаксистік құрылымдардың ұшырасуы осы 
стильдің негізгі ерекшелігі болып табылады. Заң құжаттары тілінің синтаксистік құрылысы деген 
ұғымды қазақ əдеби тілінің синтаксисінен бөлек құбылыс екен деп қорытпау керек. Тілдік 
құрылымның басқа салаларда жазба тіліміздің, соның ішінде заң құжаттары тілінің синтаксистік 
құрылысы да ресми хат-хабарлар тілінің жалғасы ретінде үнемі дамып, өзгеріп отыратыны белгілі. 
Сондай-ақ өзінің атқаратын қызметіне лайық терминологиялық жағынан ерекшеленіп, саралануыда 
оның синтаксистік құрылысының дамуынан да көрінеді.  

Сол себепті бұл форма «қимыл есімі» деген атпен де мəлім. Мысалы, «Қазақстан 
Республикасының Конституциясынан» үзінді келтірейік: «Заңдардың жобаларын қарауға қабылдау 
жəне қарау». Республика Парламенті қабылдаған заңдарға Қазақстан Республикасы Президентінің 
қарсылықтары бойынша ұсыныстар əзірлеу. Республика Президентінің ұсынысымен Республиканың 
Орталық сайлау комиссиясының төрағасын, төрағасының орынбасарын, хатшысы мен мүшелерін 
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сайлау жəне қызметтен босату. Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау жəне оның ке-
зектен тыс сайлауын тағайындау.  

Сөз болып отырған жағдай осы форманың жаңа функциясын туғызған, яғни, мемлекеттік 
тіліміздегі барлық салада кеңінен қолдану үшін іс қағаздарының қазақ тіліндегі үлгісі ретінде жаңа 
заман ағымы, өмір талабына сай туындаған қажеттілік деп есептейміз.  

Қандай да бір халықтың тілі болмасын сан ғасырлық тарихы бар, миллиондаған адамдарға 
қызмет етіп отырған тілдің тарихы, дамуы, қалыптасуы негізсіз, тақыр жерден шыға салмайды.  

Ал, бұл күнде мұндай абстракты есім-терминдер қосымшасымен жасалған тұйық етістікпен 
беріледі: айыптау, қаралау, жазалау, мойындату, мойындау т.т. Бұл грамматикалық категориялық 
қолданыс өрісі көбінесе қаулы-қарарларда, ережелерде заң баптарында жиі кездесетіні, яғни 
заңшығарушылық стиліне тəн болуы, оның көркем əдебиет, публицистикалық, ғылыми жəне ауызекі 
стиль тармақтарынан ажыратылып саралануына жəне заң саласына тəн құжаттар стилінің бірізділікке 
түсіп, жүйелеуі қазақ тілінің стилі үшін ғана емес, синтаксистік жүйесі үшін де маңызды. Сөйтіп, 
қазақ лингвистері тарапынан айтылған барлық пікірлерді саралай келе, қимыл есім жасайтын тұлғалы 
форманың сонау тарихи көне жазбаларда жиі көрініп, бұл форманың қалыптасу процесі барлық 
дəуірлерде əр түрлі дəрежелерде дамып, қазіргі қазақ тілінде етістіктен қимыл есім жасайтын 
грамматикалық мағынасымен, формасымен, құрылысымен ерекшеленгенін салыстыра отырып, 
бұлардың арғы тегі бір екен деп тұжырымдадық. 

Құқықтық нормаларды қолдану үшін оның мазмұнын азаматтар, бірлестіктер, органдар жақсы 
білуі керек. Егерде қоғамның құқықтық сана-сезімі төменгі дəрежеде болса, нормативтік актілер 
дұрыс қолданылмайды, заңсыздыққа жол береді. Құқық нормаларының маңызды ерекшеліктерінің 
бірі — олардың жалпылама қиялдық (абстракты) сипаты. Бұл нормаларды қолдану барысында 
нақтыландыру, талқылау, түсінік беру қажеттігі туады [7]. 

Сондықтан мемлекеттік органдар жаңа құжатты бекітсе, оған жан-жақты түсінік беру қажеттігі 
туады. Түсінік берудің негізгі мақсаты — жаңа норманы халық оқып, біліп сол арқылы оның дұрыс 
қолдануын, іске асуын қамтамасыз ету. Түсінік бергенде норманың өмірге келу себебі, оның қолдану 
тəсілі, жолдары, ондағы құқық пен міндеттердің орындалуы, жауапкершіліктің түрлері көрсетіледі.  

Құқықтық нормаларға түсінік берудің екі бағыты болады: біріншісі — жеке адамдардың норма-
ны өздері оқып, білуін қамтамасыз ету; екіншісі — үгіт-насихат арқылы халыққа жаңа норманың 
мазмұнын, мақсатын түсіндіру. Түсінік беретін мемлекеттік органдардың қызметкерлер өте сауатты, 
тəжірибелері мол болу керек. Сонда ғана олар түсінікті жоғарғы дəрежеде бере алады. Сонымен, 
жүйелік талқылау — нормаларды жүйе жүйеге, сала салаға бөліп, салыстырмалы түрде түсінік беру.  

Негізгі заңды анықтау, қосалқы нормаларды салыстыру. Мысалы: жол ережесін бұзуда қандай 
негізгі норма, қандай қосалқы нормалар бар соны жан-жақты оқып, түсініп барып қолдану керек. Ал 
тарихи талқылау деп норманың өмірге келуінің уақыты, ол кездегі саясаттың мазмұны оның оның 
алдына қойған мүдде-мақсаты. Оның бəрі жан-жақты талқыланып, қорытынды жасалу керек.  

Бұл талқылау əдісі құқықтық норманың құрылымдық қасиеті сияқты жүйелік талқылаудан негіз 
алады. Құқық нормалары қоғамдық қатынастарды бір-бірінен ажырамас, бір-бірімен байланыстырып 
жүзеге асырады. Бұл қатынастар талқылау кезінде ескерілуі тиіс. Құқық қолдану тəжірибесі үшін 
құқық нормалары арасындағы құрылымдық талдау жасау — маңызды құбылыс.  

Осындай қатынастың бірі — терминнің мағынасын ашатын нормативтермен талқыланған 
нормалардың ара қатынасы. Тілдік талқылау ережесінен терминдерге арнайы мағыналы заңдық 
анықтама бергеніне сүйену қажет. Мысалы, ҚР ҚК 7-бабында қылмыстың түсінігі берілген, ҚР ҚАК 
21-бабында 28 терминнің заңдық (ҚАК-де кездесетін) анықтамасы беріледі. Ал ҚР «Тауар биржасы 
туралы» Заңының 1-бабында 7 терминге анықтама берілген.  

Сонымен қатар кейбір заң шығарушы актілер заңдарда қолданылатын терминдерге анықтама 
бермейді. Мысалы, ҚР «Шаруашылық серіктестіктер» жəне «Акционерлік қоғам туралы» 
Заңындарында «сенім серіктестігі» термині қолданылады. Бұл терминді тек тар мамандандырылған 
адамдар түсінеді, бірақ бұл заң адамдардың кең көлемді тобына арналып жасалады. Біздің ойымыз-
ша, осындай терминдерге заңда түсініктеме беру керек.  

Талқыланып жатқан норма басқа шұғыл, тез арада қабылданатын нормалармен ара қатынасы 
маңызды болып табылады. Бұл көрсетілген байланыс құқық нормасын талқыланғанда міндетті түрде 
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ескерілуі қажет. Шұғыл мерзімде қабылданатын нормалар əдеттегі нормативтік əрекет жағдайынан 
ажыратылуы керек немесе қоғамдық қатынастарды реттейтін жаңа топтар не болмаса əрекеттің жаңа 
мерзімдік күшіне сай кеңейтілуі, яғни таратылуы, тиіс. Бұл ара қатынасты қалыптастыру норманың 
уақыт, кеңістік, тұлға шеңберінде нақты жəне дұрыс анықтауға көмектеседі.  

Келесі ара қатынас талқыланып жатқан бап пен актілерді, сол норма құрамын өзгерту немесе 
толықтыру жəне нақтылау үшін қарастырылады. Осындай қатынастарды өткізіп алу құқық нормала-
рын бұрыс талқылап, тіпті заңның құрылуына əкеліп соғуы мүмкін. Енді сілтемелік баптарға 
тоқталсақ. Заңшығарушы экономикасы мақсатында, артық қайталану болмас үшін (заңшығарушы 
кейде құқықтық норманың барлық элементін көрсетпейді), басқа баптарға сілтеме жасайды. Бұған 
мысал ретінде ҚР ҚК 93-бабында ҚР ҚК 88-бабының 1-бөлігіне сілтеме жасайды [8]. 

Сонымен, сілтемелік баптардан бланкеттік нормалардың айырмашылығы сол, бланкеттікте 
нақты нормативтік акт, нақты бап көрсетілмейді. Олар əдетте белгілі бір нормаға сілтеме жасайды 
(қайнар көзін көрсетпей). Мысалы, ҚР ҚК 217-бап («Жол ережесін бұзу»), ҚР Əкімшілік құқық-
бұзушылық кодексінің 134-бабы.  

Тарихи талқылау əдісі. Тарихи талқылау құқық нормаларының мағынасы оның шығу тарихына 
байланысты болады. Бұл əдісте талқылау құқықтан тыс, тарихи аспектілерге сүйенеді.  

Нақты тарихи аспектілерге сүйену кезінде əр түрлі құжаттар, тарихи зерттеулер ескерілуі 
мүмкін. Заң шығару үрдісіне тікелей қатысты ету үшін, көп жағдайда қайнар көзден бастау алады; 
нормативтік актілердің жобасын талқылау; түсіндірме қағаздарының болуы; органдар отырысының 
хаттамалары; заңдардың жалпы халықтық талқылаудан өткізген ұсыныстар; органдардың заң 
шығаруға тікелей қатысты баяндамалары мен ұсыныстарын қабылдау.  

Қазақстанның тəуелсіздігін алғаннан кейінгі кезеңдегі экономикалық, саяси жəне қоғамдық 
өмірдің түпнегізді өзгеруін республиканың өзінің құқық жүйесін өңдеу керектігін ұсынып отыр.  

Дəл қазір қазақстандық заң ғылым алдында жəне жеке жалпы теориялық құқық алдында сот 
органдарының, прокуратураның, құқық қолдану практикасының жаңа жүйесін құру барысында 
қандай құқықтық концепцияны ұстану керектігі жөнінде сұрақ туып отыр.  

Қазіргі таңда республикамызда бүкіл заңнаманы жаңарту процесі іске асып жатыр. Бірақ 
экономикалық тұрақсыздық, əлеуметтік қатыстығы тұрақсыздық жəне нақты заңшығарушылық акт 
қабылдау — оңай іс емес, бұл ғалымдардың үлкен талпынысы ғана емес, сонымен қатар ірі қаражат 
бөлуді де талап етеді.  

Осылай Конституцияны талқылау процедурасы оның заңдық əзірленуі, мемлекет жəне 
демократиялық қоғамның қамына сай талқылаудың басқа критерийлерінен кем емес рөл ойнайды; сөз 
мағынасы, грамматикалық конструкция, Конституция мен заңның мағыналық байланысы, Негізгі Заң 
жағдайының мағынасын анықтау үшін жəне оны құқықты жүзеге асырушы бүкіл субъектілердің 
адекваттық түсінуі объективтік мақсат жəне тарихи контекстегі реттеу мақсаттарының кезеңі болып 
табылады.  
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М.Ш.Какимова, А.И.Бирманова  

Системный и исторический методы толкования норм права 

В статье рассматриваются вопросы и особенности однообразного правильного понимания, примене-
ния и толкования правовых норм. Дан анализ содержания нормативных предписаний, а также показа-
на их роль в механизме правового регулирования. Отмечено, что сущность, содержание правовой 
нормы зависят также от других логически взаимосвязанных с ними норм права, так как недостаточное 
внимание к взаимосвязи норм права может привести к неправильному их толкованию. Предлагается 
изучить с помощью системного и исторического метода взаимосвязь между нормами и формами пра-
ва. Авторы утверждают, что на современном этапе развития казахстанской юридической науки есть 
необходимость разработки новой правовой концепции, в которой будут представлены приоритетные 
требования толкования норм права как особой стадии реализации норм права для всех субъектов пра-
воприменительной деятельности государства. 

 

M.S.Kakimova, A.I.Birmanova  

Systems and historical methods interpretation of laws 

This article discusses issues and particularly monotonous proper understanding, application and interpretation 
of legal norms. The article analyzes the content of the legal prescriptions, their role in the mechanism of legal 
regulation. The main essence of the content of the legal norm also depends on other logically connected with 
it the rule of law as well as a lack of attention to the relationship of the law can lead to an incorrect interpreta-
tion of the content of legal norms. It is proposed to study using the system and method of the historical rela-
tionship between the rules and the forms of law. In this regard, at the present stage of development of Ka-
zakhstan's jurisprudence there is a need to develop a new legal concept, which will be presented to the priori-
ty requirements of the interpretation of the law as a distinct stage of implementation of the law for all subjects 
of law enforcement activities of the state. 
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Заңдылық пен құқықтық тəртіпті жетілдіру 

Мақалада заңдылық пен құқықтық тəртіптің атқаратын қызметі олардың қоғамдық қатынастардың 
құқықтық реттелуіндегі орны мен өзгешеліктері қарастырылды. Заңдылық пен құқықтық тəртіп 
құқықтық мемлекеттің қажетті элементтері болып табылғандықтан, мемлекет мызғымас заңдылық пен 
құқыққа негізделген қалыпты деңгейдегі тəртіп жағдайында ғана құқықтыққа айналатын анықтай 
отырып, оның орны мен ролі, заңнаманы жетілдіру мəселесінің көкейтестілігіне байланысты заңдық 
себептері анықталды. Заңдылық жəне құқықтық тəртіп мəселелері, əр уақытта ғалымдардың жəне іс 
жүзіндегі қызметкерлердің көңілін өзіне аударады, себебі жеке адамның құқығы мен еркі қоғамның 
саяси тəртібін анықтаудың тікелей нысаны. Мəселе шегінде қазіргі заңдылықтың түсінігін белгілеу 
кезінде үлкен көңіл аударатын сұрақ, мемлекеттің заңдарында жəне заңға қосымша нормативті 
шығармашылықта, шын мəніндегі құқықты көрсете білу идеясы олардың мемлекеттік-құқықтық 
дамуына ықпалының көлемі мен бағыттылығына байланысты ерекшеленеді. 

Кілт сөздер: заңдылық, құқықтық тəртіп, демократия, құқықтық мемлекет, мемлекеттік билік, 
субъект, реформа. 

 
Тəу етер тəуелсіздігімізді алып, егеменді ел болған жылдар ішінде жас мемлекетіміз буыны 

бекіп, қалыптасуының күрделі кезеңін басынан өткерді. Осы уақыт аралығында азаматтардың жеке 
бас, əлеуметтік-экономикалық, саяси жəне мəдени құқықтары мен бостандықтарын бекітуде, 
қалыпты əлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ету мен заңдылық қағидасының орнығуына 
қатысты көп мəселе шешімін тапты. Елдегі заңдылықтың қалыптасуына байланысты аз еңбек 
жасалмағанымен, оны болашақта жетілдіре түсу қоғамдық жəне мемлекеттік ұйымдардың қызметі 
уақыт талабына жауап беріп, елде өткізіліп жатқан құқықтық реформалар үрдісінің бүгінгі қадамдары 
жəне тенденцияларымен санасуымен тығыз байланысты. 

Қандай елде болмасын құқықтық мемлекетті қалыптастырудың бұлжымас шарты жəне құралы 
заңдылық пен құқықтық тəртіпті нығайту болып табылатындықтан, əуелі оның теория мен тəжірибе 
үшін маңызды мағынаға ие мəселесін қолға алу керек. Мұндай мəселені туғызатын жағдайлар ішінде 
заңдылықтың қағидалары мен талаптарының шегін анықтау елеулі роль атқарады.  

Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының 2-тармағына сəйкес «Конституцияның 
ең жоғары заңдық күші бар деген ереже», «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР Заңының 3-бабының     
1-тармағында, ҚР Əкімшілік құқықбұзушылықтар туралы кодексінің 9-бабында жəне тағы басқа 
заңдарда бекітілген заңдылық қағидалары осының көрінісі. Бұл нормалармен заңның жоғарылығы, 
заңдылықтың бірлігі, шынайылығы жəне ақылға сыйымдылығы сияқты заңдылық қағидаларының 
мазмұндары анықталған. 

Заңдылық мазмұнын білдіретін негізгі идеялары болып табылатын заңдылық қағидалары жəне 
сақталуы, орындалуы құбылысты заңды ететін жалпы түрде қалыптастырылған заңдылық 
талаптарының айырмашылығы сол — соңғысы тек белгілі бір субъектілердің жекелеген қызмет 
түрлерімен ғана байланысты. Мысалы, белгіленген тəртіпте құқықтық актілер шығару талабы тек 
мемлекеттік органдарға қатысты. Бұл жерде көріп отырғанымыздай, заң ережелері құқық 
нормасының мазмұнымен негізделген бағытын көрсетуі керек. Осылайша, құқықтық мемлекеттің бір 
шарты болып табылатын заң мен құқық арасының алшақ болмауы қамтамасыз етіледі.  

Құқықтық ретінде орныққан мемлекеттің заңдылық қағидалары мен талаптарының ара қатынасы 
туралы айта отырып, төмендегідей қорытынды жасауға болады: 

 əрбір заңдылық қағидасы оның заңдылық талаптарының жинағына тармақтала алады. Мысалы, 
заңның жоғарылығы қағидасы — барлық заңдардың Конституцияға сəйкестігі, заңға 
бағынышты актілердің заңға сəйкестігі талаптарына; 

 бұл талаптардың өз кезегінде заңда тікелей көрсетілген немесе оның мəтінінен шығатын 
ережелерге тармақтала алады. Мысалы, судья сот төрелігін іске асыру кезінде тəуелсіз жəне 
Конституция мен заңға ғана бағынады (ҚР Конституциясының 77-бабының 1-тармағы) [1]. 

Жоғарыда көрсетілген əдіспен біз заңдылық қағидаларынан оның талаптары арқылы нақты 
құқықтық нұсқауларға өте аламыз. Бұл заңдылықтың талаптарының қатарын нақты анықтауға жəне 
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нормативті түрде бекітіп, нақтылануын жүзеге асыруға септігін тигізеді. Ал ол өз кезегінде заңдылық 
пен құқықтық тəртіптің нығайтылуы үшін қосымша мүмкіндік туғызады.  

Əсіресе мұндай тармақталу əдісіне мемлекеттік билік деңгейлерінде баса назар аударылуы 
қажет. Мəселен, Қазақстандағы заңдылық жағдайына жасалынған талдау жағымсыз 
тенденциялардың экономикалық аумақта асқына өршігендігін көрсетеді. Мұндағы заңдылықтың 
бұзылуына барлық мемлекеттік билік деңгейінде жол берілген. Əр жерде бос бұйдалық, өз 
мүдделерін алдыға қою, қызметін пайдалану фактілері орын алып отыр. Атап айтсақ, 2011 жылы 
прокуратурамен Үкіметтің заң талаптарына сəйкес келмейтін 35 актісі анықталған. Олардың көбісі 
жеткілікті талдаусыз, үстірт қабылданған. Министрлік пен ведомстволарда мұндай актілердің 96-сы, 
облыстық жəне аудандық акиматтарда екі мыңнан астамы тіркелген. Ал сол жылы прокуратурамен 
барлығы 29 мыңнан астам заңсыз актілер анықталған. Олардың ішінде екі мыңдайы нормативтік 
сипатта болған. 

Мемлекет үшін заңдылық пен құқықтық тəртіптің атқаратын қызметі олардың қоғамдық 
қатынастардың құқықтық реттелуіндегі орнымен анықталады. Қоғамды басқарудың идеологиялық, 
саяси, экономикалық, ұйымдық жəне т.б. əдістері мен құралдарын қолдана отырып, мемлекет 
солардың қатарында қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуге де баса назар аударуы қажет. Оған 
сəйкес, мемлекет құқықтық нормалардың шығуы мен орындалуын, сақталуын, яғни заңдылықты 
жүзеге асыра отырып, құқықтық тəртіп орнатады [2].  

Заңдылық пен құқықтық тəртіп құқықтық мемлекеттің қажетті элементтері болып 
табылғандықтан, мемлекет мызғымас заңдылық пен құқыққа негізделген қалыпты деңгейдегі тəртіп 
жағдайында ғана құқықтыққа айналады.  

Заңдылықты қамтамасыз ету бейберекет қалыптаспайды. Ол қоғамдық қатынас субъектілерінің 
жүріс-тұрысына мақсатты түрде бағытталған ықпал етуді талап етеді, яғни басқарушылық үрдіс 
болып табылады. Бұл үрдістің сəтті жүргізілуі үшін жеке адам мен қоғамға əсер ететін əлеуметтік, 
экономикалық, саяси, мəдени, психологиялық, құқықтық факторларын ескеру қажет. Өйткені осы 
факторлардың тікелей немесе жанама əсерінен құқықтық сана қалыптасып, оған сəйкес жүріс-тұрыс 
сипаттары пайда болатыны сөзсіз. 

Осылайша, заңдылықтың нығаюы мəселесі комплекстік сипатқа ие жəне əлеуметтік өмірдің 
көптеген құбылыстары мен үрдістерімен тығыз байланысты. Сондықтан аталмыш мəселе елдегі 
жағдайдың жалпы тұрақтану кезінде ғана мүмкін болады.  

Жоғарыда айтылғандарда ескере отырып, құқықтық мемлекетті қалыптастыру жағдайындағы 
заңдылықтың дамуы бойынша төмендегідей болжам жасауға болады.  

Ең əуелі заңдылықтың пəндік жəне субъектілік жағынан өзгерістер орын алуы мүмкін. Мұнда 
заңмен реттелмеген жəне тыйым салынбаған құбылыстарға қатысты объектілер жəне адамдардың 
жүріс-тұрыстары, құқықты жүзеге асыру актілері заңдылық қасиетке ие болады. Қоғамдық 
қатынастардың барлық субъектілері заңдылықтың сақталуына байланысты шынайылығы 
абсолюттілікке дейін өсе түсетін құқықтар мен міндеттерге ие болады.  

Екіншіден, заңдылықтың нормативтік жағы жетіліп, заңшығармашылықтың құрылымы 
түбірімен өзгеріске ұшырайды. Мұнда заңнама мазмұны қоғамның дамуының шынайы шарттарына 
сəйкес болады. Бұл үшін демократияландыру жолымен құқықтық актілердің қабылдануы 
жетілдіріледі. Сонымен қатар құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде тікелей əрекет ететін, яғни, 
ешқандай толықтырма жəне нақтылаушы қосымша актілерді қажет етпейтін заңдардың қалыптасуы 
заңдылықтың аса маңызды қағидасы — заңның жоғарылығын жүзеге асыруға септігін тигізеді. 

Елдегі конституциялық заңдылықтың жай-күйі көбінесе қолданыстағы заңдардың сапасы мен 
ұлттық нормативті-құқықтық базаның тұрақтылығына байланысты болып келеді. Конституциялық 
бақылау материалдары кейбір заңдардың тиісті түрде тұжырымдамалық дайындықсыз 
қабылданатынын, бір-біріне қайшы келіп жататынын, ал оларға негізсіз жиі енгізілетін түзетулер 
қолданыстағы заңнама мен құқық қолдану практикасының тұрақсыздығын туындатанын айғақтайды [3].  

Үкімет бастамашылық жасаған жекелеген заң жобаларын қарай отырып, депутаттар олардың 
тұжырымдамалары шегінен шығып ғана қоймай, құқықтық нормалармен толықтырып та отырған. 
Бұл нормалар, Конституциялық Кеңестің есептеуінше, Конституцияда жəне өзге де заңнамалық 
актілерде көзделген барлық рəсімдерді сақтай отырып (негіздеме жасау, қаржы-экономикалық 
есептеу жəне ғылыми сараптама жүргізу, заңдық жəне əлеуметтік салдарына болжам жасау жəне т.б.) 
енгізілетін өз алдына бөлек заң жобасының нысаны болуға тиіс еді.  
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Одан тыс, заң жобаларын əзірлеу жəне заңдарды қабылдау кезінде Парламенттің 
Конституцияның 54-бабы 1-тармағында жəне 61-бабы 3-тармағында белгіленген заң шығару 
өкілеттігінің шегі сақталғаны жөн. Соған орай Конституциялық Кеңес Республика Үкіметінің, 
Парламентінің жəне заң шығару процесінің өзге де қатысушыларының өзара іс-əрекет жасау 
рəсімдерін жетілдіру, заң шығармашылығы қызметінің нəтижелерін жəне қолданыстағы заңнаманың 
тиімділігін ұдайы құқықтық тұрғыдан бақылаудың жүйесін қалыптастыру жөнінде заңнамалық 
шаралар қабылдау қажет деп пайымдайды.  

Конституциялық Кеңестің осы құқықтық көзқарасы құқық бұзушылық құрамдарының белгілерін 
айқындайтын нормалардың кемшіліктерін тауып, жою мақсатында заң алдындағы жауаптылық 
шараларын көздейтін заңнамалық актілерге тексеру жүргізу үшін негіз болып табылады.  

Негізгі заңның үстемдігін қамтамасыз етуге қатыса отырып, Конституциялық Кеңес өзінің 
нормативтік қаулылары арқылы қолданыстағы құқық нормаларын жасайды, сондай-ақ мемлекеттік 
билік тармақтарының конституциялық негізде өзара келісіп іс-əрекет етуіне, конституциялық 
заңдылықты нығайтуға, адамның жəне азаматтың Конституциямен кепілдік берілген құқықтары мен 
бостандықтары қорғалуына септігін тигізеді [4].  

Алайда, «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» ҚР Конституциялық 
заңының, Конституциялық Кеңес мүшелерінің қызметіне қандай болса да араласуға, сондай-ақ оларға 
қандай түрде болса да қысым жасауға немесе басқадай ықпал етуге жол берілмейді жəне бұл заң 
бойынша жауапкершілікке əкеп соғады деп белгілейтін нормасы (11-б. 1-т.) осы уақытқа дейін 
заңнамада іске асырылмады. Конституциялық Кеңес мұндай жауапкершілікті сотты құрметтемегені 
үшін белгіленген жауапкершілікпен ұқсастыра отырып енгізген жөн деп пайымдайды, ал бұл 
Мемлекет басшысының Конституциялық Кеңестің беделін көтеру жəне оның Негізгі Заңды 
қорғаудағы мүмкіншіліктерін күшейту қажет екендігі туралы тапсырмаларына сəйкес келеді («Нұр 
Отан» Халықтық-демократиялық партиясының VII съезінде сөйлеген сөзі). 

Елдегі конституциялық заңдылықтың жай-күйін бағалай отырып, Конституциялық Кеңес 
Республиканың құқықтық жүйесі тұтас алғанда Конституция негізінде жəне халықаралық құқықтың 
жалпыға бірдей танылған принциптері мен нормаларына сəйкес сəттілікпен дамып, жетіліп келе 
жатқанын атап көрсетеді. 

Заңдылықты, қоғамдық тəртіпті жəне тəртіпті көтеру Қазақстан Республикасында 
демократиялық, тəуелсіз, құқықтық мемлекет құрудың маңызды шарты.  

Заңдылық, қоғамдық тəртіп жəне тəртіп: 
 қоғамдағы тəртіп негізі, ядросы; 
 демократияның шарты жəне қажетті элементі; 
 негізгі жалпы адамзаттық құндылықтар, құқықтық жəне мəдениеттің маңызды бөлігі. 
Заңдылық пен құқықтық тəртіпті нығайту құқықтық мемлекет қалыптастыру шарты мен құралы. 

Құқықтық мемлекетте: 
1. Заңдылықтың пəндік жағы кеңейе түседі. Адам əрекетінің əр түрлі заңға сəйкестігі арта 

түседі. 
2. Заңның субъективті жағы өзгереді. Субъект шынайы түрде заңдылықты талап ете алады. 
3. Заңдылықтың нормативті жағы жетіле түседі: а) заң мазмұны шынайы жағдайға, қоғам 

дамуының прогрессивті бағытына сəйкес келеді; ə) құқық шығармашылық процесі жақсара түседі, ол 
демократиялық, қоғам мүшелерінің кең қатысуы, ғылыми базаның жақсару нəтижесінде жүзеге 
асады; б) заңнама құрылымы түбегейлі өзгеруі керек. Заң құқықтың негізгі нысанына айналуға тиісті [5]. 

Заңдылық, құқықтық тəртіп жəне демократия. Қатаң заңдылық пен құқықтық тəртіпсіз, 
тəртіпсіз жəне ұйымшылдықсыз шынайы демократияның болуы мүмкін емес. Демократия кез келген 
түсініктемесінде құқықтық өлшемдерге, «құқықтық жабынға» ие, ендеше, тек қана құқықтық өрісте 
сəтті дамып, қызмет ете алады. Біздің алдымызда — конституциялық пен биліктің тұтастығы. Кез 
келген тəртіп бостандықтың жалғасы, ал құқықтық тəртіп тіпті солай. Біздің алдымызда — 
көрсетілген үш категорияның тұтастығы. 

Демократия — барлығына рұқсат ету емес, ол қоғамды басқарудың мұқият жөнге келтірілген 
жүйесі, халықты билеу түрі. Құқық, заңдар, тəртіп — демократияның ажырамас элементтері, оларсыз 
ол орнықсыз жəне осал нəрсеге айналып кетер еді. «Шексіз», құқықтық шекарадан тыс демократия — 
бұл аласапыран, анархия, апат. Заңдылық — демократияның іргетасы, онсыз ол құмға салынған үй 
сияқты қирап қалар еді. Сондықтан «Құқық пен заңдылық арқылы демократия үшін!» деген үндеу 
ортақ ұранға айналуы керек. 
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Демократия — бұл халық билігі екендігі белгілі. Заңсыз билік толыққанды емес жəне тиімділігі 
нашар. Өз кезегінде, заң, егер ол билікке сүйенбесе, дəрменсіз. Сондықтан заң мен билік белгілі 
мағынада — синонимдер, олар бір-біріне қажет жəне бірінсіз бірі мүмкін емес. Сот өз үкімін тиісті 
заңның негізінде мемлекеттің (биліктің) атынан шығарады, ол осылайша олардың бірігуін, 
ажырамастығын кейіптейді. Билік заңның сақталуын қамтамасыз етуге міндетті, ал заң билікті өз 
аясында ұстап тұрады жəне өктемдіктен, жүгенсіздіктен сақтандырады. Демократия — бұл заң мен 
заңдылықтың салтанаты. 

Бүгінде ел басшылығының бағдарламалық мəлімдемелерінде былай деп жарияланады: «Біздің 
басты проблемамыз — қатаң жəне жалпыға міндетті ережелердің болмауы. Кез келген адам сияқты 
қоғам да оларсыз өмір сүре алмайды. Ал мемлекеттегі ережелер — бұл заң, бұл Конституция, бұл 
тəртіп. Бұл жерде мемлекет өзінен бастауы керек. Ол тең ережелерді белгілеп қана қоймай, оларды 
сақтауы да керек. Заңмен белгіленген ортақ тəртіп нормаларын əркімнің орындауына осылай ғана қол 
жеткізуге болады... тəртіптің болмауын шынайы демократия деп ұғымдарды шатастыруға 
болмайды».  

Кейбір əлеуметтанушылардың пікірінше, Ресейде бүгінде тəртіптен гөрі бостандық көп, ал 
Батыста бостандық тəртіптің шегінен тыс емес, оның шегінде орналасқан. Демократия жөнінде де 
соны айтуға болады — ол құқықтық өріспен сəйкес бола бермейді.  

Заңдық нормалар демократияның «біріктіргіші» ретінде қолданылады, бұл «біріктіргіштер» 
қаншалықты сенімді болса, аталмыш институт та соғұрлым баянды жəне тұрақты болады. Жас 
ресейлік демократияның көптеген қиындықтары, шығындары оның қатаң құқықтық негіздерінің, 
құқықтық дəстүрлерінің болмауынан болып табылады. Осыдан — жаңа Ресейде азаматтар мен 
олардың бірлестіктерінің алдында айқара ашылған мүмкіндіктерге көптеп қиянат ету туындайды. 
Əрине, заңнаманың өзі мəні жағынан демократиялық болуы тиіс. 

Алайда (жəне бұл кері байланыс) заңдылық пен құқықтық тəртіп демократиядан тыс ақылға 
қонымсыз, себебі бұл жағдайда адамның құқықтарын, тұлғаның бостандығы мен қауіпсіздігін, 
заңдық механизмдердің қалыпты қызмет етуін іске асыру үшін қажетті жағдайлар болмайды. 
Демократия кезінде адам құқықтары басқа адамдардың тек сондай құқықтарымен, яғни мүдделер, 
тепе-теңдігімен шектелген.  

Əрине, демократия заңдылықпен жəне құқықтық тəртіппен ғана емес, сонымен қатар анағұрлым 
кең ауқымда — адамдар мен лауазымдық тұлғалардың қоғамдық тəртібімен, тəртіптілігімен, 
ұйымшылдығымен, жағымды жауапкершілігімен жəне міндеттерімен байланысты. Мұның бəрі — 
кемелденген, дамыған демократияның, саяси жүйенің қажетті компоненттері. 

Демократия — құқықтық заңдылық пен құқықтық тəртіп ұсынатын басымдықтарды қолдануға 
арналған табиғи берекелі орта, олардың кепілдіктері. Тек полицейлік, тоталитарлық, репрессиялық 
тəртіптер ғана демократияны қажет етпейді. Керісінше, демократия олар үшін — масыл. Міне 
сондықтан аталмыш тəртіптерді антидемократиялық деп атайды [6].  

Заңдылық жəне құқықтық тəртіп проблемалары, əр уақытта ғалымдардың жəне іс жүзіндегі 
қызметкерлердің көңілін өзіне аударады, себебі жеке адамның құқығы мен еркі қоғамның саяси 
режимінің шешуіне тікелей байланысты. Құқықтық мемлекеттің дамуының алғышартын құру 
кезеңінде, бұл тақырыптың өте үлкен маңызы жəне қажеттігі бар. Заңдылық жеке адамның шын 
мəніндегі еркіндігін, оның құқығы мен еркінің шындығын қамтамасыз етеді, өзінің құзыреті мен 
өкілеттілігі көлемінде мемлекеттік органдардың жəне қоғамдық ұйымдардың жұмысына септігін 
тигізеді.  

Қазіргі заңдылықтың түсінігін белгілеу кезінде үлкен көңіл аударатын мəселе, мемлекеттің 
заңдарында жəне заңға қосымша нормативті шығармашылықта, шын мəніндегі құқықты көрсете білу 
идеясы. Заңдылық іс жүзіндегі құқықтың жүйесі ретінде, қоғамдағы құқықтық принциптерді, жалпы 
адам баласының идеалдарымен бағалылығын кіргізетін (сіңіретін), құқықтық заңдардың болуын 
болжайды. Осылай шешу қисындық жағынан ақтауға тұрады. Егер біз жағымды құқықтың, құқық 
принципіне жəне идеясына міндетті түрде сай келуін мойындасақ, онда заңдылықтың, құқықтық 
заңдылықта ғана, өмір сүруге мүмкіндігі болады. Сонымен бірге жаңа теория, толық түрде, өзін 
құрғаннан кейін бітпейді, əрі қарай терең дамытуды қажет етеді. Заңдылықты жаңаша түсіну, оны 
іске асыру процесінде бекиді, сонымен қатар бұрынғы құқықтық ойлардың жетістіктерін есепке алу 
қажет. Заңдылықтағы ұсынылған түсінікте, ең алдымен, жағымды құқықтың сапалы жағы бөлініп 
шығады, осыдан бастап заңдылықтың сапалық жағы өсе түседі. Бірақ заңдылық — қиын жəне жан-
жақты түсінік, құқықты құрумен, əрекетпен жəне құқықты іске асырумен демократия жүйесімен 
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байланысты. Заңдылықтың мазмұны тек құқықтық шығармашылықтың сипатымен ғана емес, 
нормативтік материалды сақтауда, орындауда жəне қолдануда көрінеді.  

Заңдылықты заң шығарушымен салыстыруға болмайды, ал оның талабы тек заң шығарушыға 
қараумен шектелуі мүмкін емес, оның міндеті — құқыққа сай нормативтік актілерді шығару. 
Əдебиетте көрсетілгендей, заңдылықты дəстүрлі түсініктен ауыстырмай, заңдарды жəне басқа 
нормативтік актілерді — мемлекеттік органдардың, олардың лауазымды адамдарының, қоғамдық 
ұйымдардың жəне азаматтардың бұлжытпай дəл орындауын, субъектілерінен талап етуші ретінде 
тануымыз қажет.  

Бұл жағдайды, заңдылықтың анықтамасын құрғанда жаңа идеялармен қоса, қарсылық 
тудырмаған ескі идеяларды да көрсету қажет. Осы идеяға көптеген авторлар құлақ асады (оның біреуі 
В.Н.Хропанюк). Заңдарды жəне соларға негізделген нормативтік актілерді бұлжытпай сақтаудың 
қажеттігін көрсетпесе, заңдылық өзінің теориялық жəне іс жүзіндегі маңызын жояды, себебі 
қоғамдық əрекеттегі құқықты сыйлауға, оны күнделікті өмірге жүргізуге кедергі жасайды. Қоғам 
мүшелерінің құқықтық мəдениетін, мүдделерін, құқықтық танымын көтеру, барлық субъектілердің 
құқықтық тəртіптің маңыздылығын біліп, құқық бұзудың зияндылығын болғызбау қажеттілігін талап 
етеді.  

Сондықтан заңдылықтың кейпі, ең алдымен оның шындық негізімен, қоғамдық қажеттілікті 
жəне қоғам мүшелерінің жалпылама мүдделерін көрсететін құқықтық заңдармен анықталады. Сол 
негізде, заңдылық пен заңдар арасында тығыз қарым-қатынас бекиді. Заңдылықтың жоғарғы деңгейі 
тек сонда мүмкін, егер құқық нормаларының ең маңызды қоғамдық қатынастарды реттейтін келісімді 
жүйесі құрылса. Уақыт өткен сайын, жекелеген құқықтық ережелердің ескіруіне байланысты, 
мемлекет тек жаңа заңдар шығарып қоймай, оларды жаңалап жəне жетілдіруге ұмтылуы қажет. 
Құқықтық реттеуге жататын кейбір мəселелердің жеткілікті түрде құқықтанбағандығы, құқықтағы 
жетімсіздік, кейбір құқық нормаларының ескілігі, құқықты іс жүзінде қолдануға жəне заңдылық 
принципті жүргізуге кесірін тигізеді, себебі құқық нормаларын дұрыс қолдануда қиындық жəне 
ыңғайсыздық туғызады [7].  

Еліміздегі жүргізіліп жатқан экономикалық реформа нарық қатынастарына көшу, қызметтегі 
заңдарды жаңалауды ғана емес, оның ережелерін, əсіресе меншік нысанын, өндірістің жəне 
ұйымдардың құқықтық жағын, шаруашылықтың еркін дамуын, жалға беру қатынастарын, жеке 
шаруашылық қызметтер аясындағы құқық бұзушылыққа жауапкершілікті, тамырымен қайта қарауды 
талап етеді. Заңдарды жетілдіру — тоқтаусыз процесс, себебі құқық өмір талабының өзгеруінен, 
өсуінен қалып қоймауы қажет. Қоғамдық қатынастарды оңтайлы реттеу жолдары алда да жалғаса 
береді. Сонымен қатар мемлекет ең соңында құқық мəселелерін шешетін белгілі түрлерді, жолдарды 
жөнге келтіруге міндетті, ол құқық нормаларының қажетті тұрақтылығын, қоғамдық қатынастардың 
беріктігін, азаматтардың жəне ұйымдардың өздерінің құқықтары мен міндеттеріне сенімділігін 
арттырады. Құқықтық жүйе бір мезгілде тұрақты жəне жинақы болуы қажет, ол түсініктердің өз 
жөніндегі үйлесімдері керек. Заңдардың бір ережесінің көп өзгеруі құқықтық-шығармашылық 
органдардың беделіне нұқсан келтіріп, заңдылықтың кепілдігін əлсіретеді. 

Заңдылықты құқықтық-шығармашылықтың принципі ретінде негіздеп қарауға болады. Оған 
мемлекеттік органдардың қызметтерінің принципі, қоғамдық ұйымдардың, олардың лауазымды 
адамдарының жəне азаматтардың тəртібі, сонымен қатар құқықтық заңдарды жəне басқа нормативтік 
актілерді бұлжытпай сақтап орындау жатады. Заңдылық принципі құқықтық шығармашылықта, 
құқықтық заңдарды жəне оған негізделген заңға қосымша актілерді қабылдаудан көрінеді. Заң 
шығарушы, өзінің шығармашылығында құқықтың идеясына жəне принципіне бағынады. Сонымен 
қатар ол қатаң түрде Конституция белгілеген заңдардың құқықтық-шығармашылық рəсім 
жолдарымен жүреді. Заңдылық мемлекеттік органдар қызметтерінің қоғамдық ұйымдардың 
принциптері, ал олардың лауазымды адамдарына, азаматтардың тəртібіне конституциялық 
дəрежедегі талап қойылады. 

Республикадағы мемлекеттік билік, Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бөлімiнде 
(4-б.) көрсетілгендей, біртұтас, «ол Конституция мен заңдар негізінде заң шығарушы, атқарушы жəне 
сот тармақтарына бөліну, олардың тежемелік əрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-
қимыл жасау принципіне сəйкес жүзеге асырылады». Заңдылық мемлекеттік органдардың, қоғамдық 
ұйымдардың, олардың лауазымды адамдарының жəне азаматтардың тəртібі ретінде конституциялық 
талаптар дəрежесіне көтеріледі. Демократиялық мемлекет өзінің саясатын тек заңдылық тəсілдер 
арқылы жүргізеді, ең алдымен, жұртты ұйымдастыру жəне біріктіру бөлініп шығады, мемлекетті 
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жəне қоғамды басқаруға шақырады, көпжақты іс жүзіндегі қызметке тартып, мəдени жəне түсіндіру 
сендіру, тəрбие жұмыстарын жүргізіп, азаматтарды қайта тəрбиелейді. Қоғамдық құрылымдар, 
азаматтар өздерінің жұмысында құқықтары мен міндеттерін іске асырғанда сол сияқты заңға сай 
жасайды. Заңдылық, принцип ретінде, мемлекеттік жəне еңбек тəртібін қатаң сақтауды көздейді. 
Оның негізі ішкі еңбек тəртібін жəне басқа өндіріс қызметтерінің, ұйымдардың жəне мекемелердің 
тəртібін сақтап, қызметтегі міндеттерді, алған тапсырмаларды, келісімдерді өз кезінде бұлжытпай 
орындау болып табылады. Заңдылық жəне тəртіп бір-бірімен органикалық қарым-қатынаста болады. 
Заңдылық тəртіптілікті көздейді жəне өзі белгілі деңгейде содан тəуелді. Тəртіпті бекіту, заңдылықты 
бекітуге жағымды ықпал жасайды жəне, керісінше, ұдайы тəртіпті бұзушылық заңдылықтың негізінің 
беріктігіне нұқсан келтіреді.  

Заңдылық, режим ретінде, құқық нормаларын іске асыруды қамтамасыз етеді жəне бұлжытпай 
сақтау, орындау талаптарының жиынтығынан тұрады [8]. 

Сонымен қатар оларды дұрыс пайдалану қолданудағы дұрыс жолдары мен тəсілдерді бұзғаны 
үшін жауапкершілік заңдылығын қамтамасыз етеді.  

Демократиялық саяси режимде қажетті қоғамдық қатынастар жүйесі пайда болып, құқықты іске 
асыруға қолайлы жағдай туады, құқықты бұзу ескерусіз қалмайды, қоғам жəне мемлекет жағынан 
көңіл бөлінеді. Мемлекет заңдылықты бекіту шараларын белгілей отырып, жоғарыда көрсетілген үш 
сала арқылы түсінуді көздейді.  

Заңдылықтың көздейтіні құқық субъектілерінің барлығының бөлінбей, құқықтық-нормативтік 
материалдарды сақтауы жəне орындауы болып табылады. Мемлекеттік органдар жағынан құқық 
нормалары бұзылса, берік заңдылық болмайтыны сияқты, азаматтар мен олардың қосылымдары 
заңдарды сақтамаса, солай болады. Мемлекеттік органдармен қоғамдық ұйымдардың жəне 
азаматтардың заңдарды сақтауы əр түрлі, бірақ заңдылық жағынан бірдей болады. 

Заң əдебиеттерінде заңдылықтың екі бағыты туралы бірнеше рет айтылған болатын. Кең бағытта 
ойласақ, ол барлық құқық субъектілерінен талап ететін принцип ретінде көрінеді, ал одан кемірек 
қарасақ — мемлекеттік аппарат қызметтерінің принциптері.  

Заңдылықты екі бағытқа бөлудің теориялық жəне іс жүзінде мəні жоқ. Заңдылық түсінігін 
кеңірек жəне кемірек мəнінде қарасақ, бір бағытында ол барлығына міндетті, екінші жағында — тек 
мемлекеттік органдар үшін міндетті, соған байланысты қате қорытынды пайда болады, яғни 
азаматтар əр уақытта заңдарды сақтау қажет емес, тек сонда сақтау керек, егер заңдылық кең бағытта 
көрінсе, іс жүзінде қай бағытта əңгіме болып жатқанын түсіну қиын жəне құқық бұзуды растауға жол 
ашылып беріледі. 

Ең бастысы, заңдылықтың мазмұнында, мемлекеттік билік жəне басқару органдарымен, 
азаматтармен жəне қоғамдық ұйымдармен заңдылық сақтау елеулі (татымды) емес деген тұжырым 
(ой) қате. Ондай тұжырым азаматтардың құқықтық танымының дамуына, заңдарды сыйлау жөніндегі 
тəрбиеге зиянын келтіреді. Қоғамдық қатынастардың субъектілерінің ерекшеліктеріне байланысты 
заңдылықтың жалпыға бірдей тəртібін талап ету қажет. Тек сондай жолмен ғана, қоғамда құқықтық 
мемлекетті құрудың алғы шарттары құрылады. 

Егер құқық субъектілерінің біреулері сондай міндеттіліктен босатылса, не болмаса өзінің 
қызметінде халықтың арнайы құқық қорғау органдарының бақылауынан шығып кетсе, заңдылықтың 
бұзылуына шын мəніндегі қауіп туады. 

Тоталитарлық режим кезінде заңдылық жекелеген мемлекеттік органдармен көптеп бұзылғаны 
белгілі. Сондықтан мемлекеттік органдар жағынан əр түрлі заңсыздықты болдырмау түсінікті талап. 
Бірақ өз жағынан мемлекеттік органдар заңдарды бұлжытпай орындаса, ал азаматтармен жазаланусыз 
бұзылса, онда заңдылық тағы да бұзылады. Заңдарды сақтау жəне орындау — бір бағыттағы жалпы 
талап [9].  

Заңдылықтың мəні, құқықтық заңдарды құрау оларды өмірге жүргізу, заң шығарушымен 
жоспарланбаған жəне оған қарсы болатын қоғамдық қатынастарды болдырмау. Егер құқықтық 
шығармашылық процесс демократиялық сипатта болса, ол құқықтық заңдарды қабылдауға ықпал 
етеді. Онда заң шығарушының мүдделері халықтың мүдделерімен сəйкес келеді, ал заңдылық барлық 
қоғамға қызмет етеді, оның алдында тұрған міндеттерді шешуге көмектеседі.  

Заңдылықтың қоғамдық құбылыс ретінде пайда болған уақыты туралы заң əдебиеттерінде екі 
көзқарас бар. Кейбір авторлардың болжамы бойынша, заңдылықтың барлық кезде бірдей 
болмағандығын жəне қоғамдағы мемлекетпен, құқықтың міндетті түрде болуымен байланыстырмай, 
буржуазиялық демократиялық революция кезіндегі теңдік жəне демократия принциптерін іске асыру 



С.С.Серiкбаева, А.И.Бирманова 

50 Вестник Карагандинского университета 

кезеңінен пайда болғандығын айтады. Демократиялық емес мемлекеттерде, əсіресе жеке адамдардың 
құқығы зорлық пен қатал бұзылғанда, заңдылық болмады. Басқа авторлар заңдылықтың əр қоғамда, 
мемлекет пен құқық болғанда өмір сүргендігін мойындайды, себебі қоғам жəне мемлекет екеуі де 
заңдардың орындалуын жақтайды. 

Тарихи даму, саяси теориялар əрбір қоғамда басқа құқықтық құбылыстармен қатар, соған тəн 
заңдылықтың болғанына куə болады. Табиғи жағынан оның деңгейі əр уақытта əр түрлі болған, 
заңдардың өзі де демократияның жүйесі де, сондай əр түрлі болған. Дегенмен, заңдылыққа əр 
уақытта үлкен мəн беріледі. Кездейсоқ емес, мысалы, құқықтық мемлекет құру идеясы тамырымен 
ерте замандағы өмір сүрген ғалымдарға (заңгерлерге) жатады. Жоғарғы деңгейде жазылған Римнің 
жеке құқығы өзінің көптеген ережелерінде құқықтық принциптер мен идеяларға жауап береді. Ондай 
болмаса, он мыңдаған жылдар кейін қазіргі кезеңнің құқық жүйесіне үлкен ықпал жасауы мүмкін 
емес еді.  
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Совершенствование законности и правопорядка 

В статье рассматриваются роль, особенности локализации, регулирования закономерности и правопо-
рядка в общественных отношениях. Отмечено, что закономерность и правопорядок — необходимые 
элементы правового государства, поэтому, опираясь на закономерности и право, государство может 
обеспечить непоколебимый, устойчивый уровень дисциплины. Авторами исследованы проблемы со-
вершенствования законодательства, роль и место дисциплины в становлении и развитии правового 
государства. Изучая круг вопросов о закономерностях и правопорядке, авторы определяют понятие 
«закономерность» в законах и нормотворчестве государства, выделяют истинную идею права, а также 
её направление и объем влияния на государственно-правовое развитие.  

 

S.S.Serikbayeva, A.I.Birmanova  

Improvement of laws and rule of law 

This article deals with the role and its features of localization, regulation of regularity and law and order 
in the public relations. Regularity and law and order are necessary element of the constitutional state therefore 
based on regularity and the right, the state can provide unshakable steady level of discipline and turn its legal. 
And also to consider the problems of improvement of the legislation, its role and a place in formation and de-
velopments of the constitutional state. The scientists and civil servants always pay attention to regularity and 
law and order problems because the condition of the right and freedom of the person is directly connected 
with questions of definition of a political regime of society. Considering range of questions of regularities and 
law and order, we have to define the concept regularity in laws and sublegislative rule-making of state, speci-
fy true idea of the right, and also its direction and volume of influence on state and legal development. 
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Қазақстанда азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет  
қалыптастырудың ерекшеліктері 

Мақалада азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің қалыптасуының негізгі кезеңдері жəне қайнар 
көздерінің теоретикалық-құқықтық негіздері саяси жəне құқықтық ілімдер тарихы негізінде 
қарастырылды. Қазақстан Республикасындағы құқықтық мемлекеттің теориясы мен практикасының 
негізгі аспектілері көрсетіліп, азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттің жəне азаматтық қоғамның 
құрылымдық элементтеріне жалпы сипаттама берілді. Азаматтық қоғамның дамуы құқықтық 
қатынастар мен əлеуметтік байланыстағы маңызды өзгерістермен тығыз байланыстылығы анықталды. 

Кілт сөздер: қоғам түсінігі, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, қайшылықтар, құқықтық 
қамтамасыз ету. 

 
Адам қоғамы қалай қалыптасты, оның себептері қандай — бұл туралы бір қорытынды пікір 

жоқ. Бірақ бұл түсінікті ең бірінші ғылымға енгізген Адам Смит, Давид Рикардо, оған саяси 
сипаттама берген Гегель. Дүниежүзілік ғылыми, саяси қайраткерлердің, ойшылдардың айтуынша, 
қоғам саналы адамдардың ерікті түрде бірігіп өмір сүруі. Бұл бірігудің негізгі себебі — адамдардың 
бір мүдделігі, бір тілектестігі. Мұнсыз бірігу мүмкін емес. Мүдде екі түрлі болады: жеке адамның 
мүддесі жəне қоғамның мүддесі. Қоғам осы екі мүдде-мақсатты біріктіріп, дамытып отырады. Осы 
объективтік даму процесінде адамдардың өзара ынтымақтастығы қалыптасты. Сол арқылы жеке 
адамның қолынан келмейтін, əлі жетпейтін істерді атқаруға мүмкіншілік туды. Қоғамдық мүдде- 
мақсат, қоғамдық тілек уақытша емес, түпкілікті, нақты, объективтік мағынада қалыптасуы керек. 
Сонда ғана қоғамның жақсы дамуға, нығаюға мүмкіншілігі болады. Себебі қоғам саналы 
адамдардың ерікті түрде қалыптасқан одағы. Егер бұл одақ, бұл бірлік еріксіз, озбырлық түрде 
ұйымдастырылса, ондай одақ нəтижесіз болып, тез тарап кетер еді. Адам — қоғамның бірінші 
клеткасы. Қоғам — күрделі əлеуметтік бірлестігі. Бұл бірлестік, бұл қоғам дұрыс, жақсы даму үшін 
оның ішіндегі қарым-қатынастарды реттеп, басқару керек болды. Оны қоғамның объективтік даму 
процесінің заңдарына сүйене отырып, адамдар өздері əлеуметтік нормалар арқылы реттеп, басқарып 
отырады. Сондықтан мемлект пен құқық пайда болды. «Адамдар өз тарихын өздері жасайды, — деп 
жазды Маркс, — бірақ олар оны өз қалауынша жасай алмайды, қолындағы барды, бұрынғыдан 
қалған мұраны қолдануға мəжбүр болады». 

Қоғамның тарихи  объективтік қалыптасқан негізгі белгілері: 
 саналы адамдардың ерікті түрде бірлесіп одақ құруы; 
 қоғамдық түпкілікті, нақты, объективтік мүдде-мақсаттың қалыптасуы; 
 адамдардың өзара ынтымақтастығының, бірлігінің қалыптасуы; 
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 қоғамдық мүдде-мақсат, тілек арқылы қарым-қатынастарды реттеп-басқару, қоғамды 
басқаратын, қоғамдық тəртіпті қорғайтын мемлекеттік аппараттың өмірге келуі. 

Қоғам — саналы адамдардың бір мүддені, бір мақсатты орындау үшін саналы түрде өзара 
бірігуі. Мұнда міндетті ерікті шартты элемент бар: мүдде-мақсаттың қалыптасуы жəне саналы 
адамдардың саналы түрде бірігуі. 

Адамның объективтік тарихи даму процесіне жəне күнделікті қарым-қатынасында қоғамның 
бірнеше түрлері болады: өндірістік қоғам, шаруашылық қоғам, əлеуметтік қоғам, азаматтық қоғам 
т.б. Осылардың ішіндегі ең күрделісі, ең түпкіліктісі адаммен бірге дамып келе жатқан азаматтық 
қоғам. Қоғамның басқа түрлері тез құрылып, тез жарап жатады. Олардың өмірі, іс-əрекетінің 
шеңбері, кеңістігі көп өлкеге жайылмады, уақыты көпке созылмайды. 

Азаматтық қоғам институттарының дамуы үшін мемлекет бұл процестің жасампаздық сипатта 
өрбуіне, азаматтардың саяси белсенділік танытуына қажетті жағдайлар жасап, қолдауы қажет. Бұл 
тұрғыда Қазақстан Президентінің ел халқына Жолдауындағы тапсырмасына сəйкес Қазақстан 
Республикасында үкіметтік емес ұйымдарға қолдау жасаудың мемлекеттік тұжырымдамасы 
жасалған. Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасуы қоғам өмірін демократияландыру мен 
құқықтық мемлекет қалыптасуының алғышарты екенін ескерсек, оны мемлекеттік саясат деңгейіне 
көтеретін уақыт келген сияқты. Яғни үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсетудің мемлекеттік 
тұжырымдамасы жасалып қана қоймай, Президент жанындағы Демократия жəне азаматтық қоғам 
мəселелері жөніндегі ұлттық коммисияның өкілеттілігін кеңейтіп, азаматтық қоғамды қалыптастыру 
мен оның институттарын шынайы дамыту мемлекеттік саясаттың бір бұтағына айналуы тиіс. Мұндай 
кешенді іс-шаралар тəуелсіз Қазақстан Республикасының Ата Заңда көрсетілген мұратқа сай 
құқықтық мемлекет жолында дамуына игі ықпалын тигізері хақ. Қазақстанның саяси жүйесінің 
демократизациялануы, өркениетті нарықтық экономика мен құқықтық мемлекетті құру үшін 
азаматтық қоғамның маңызы зор. Бүгінгі күні Қазақстанда азаматтық қоғамның құрылуы үшін 
керекті институттық негіз жасалған. Осының нəтижесінде құқықтық негізде көптеген ерікті 
қоғамдастықтар жəне ІІІ-ші сектор ұйымдары жұмыс істейді. Бірақ азаматтық қоғамның нəтижелі 
жұмыс істеуі үшін алдын ала институциялық жағдайлар жасау жеткіліксіз болып отыр. Азаматтық 
қоғамның Қазақстанда жетілмеу себептері оның мəдени-əлеуметтік жағдайлардың толық дамуымен 
байланысты. Қазақстанда азаматтық қоғамның дамуы үшін əлеуметтік эволюция қажет. Əрине, бұл 
азаматтық қоғамның мəдени-əлеуметтік дамуын қол құсырып күтіп отыруын қажет етпейді. Мəдени-
əлеуметтік даму уақытқа ғана байланысты емес, ол мемлекеттің, қоғамның жəне оның 
институттарының белсенді күш салуына байланысты. Азаматтық қоғамда азаматтардың халықаралық 
дəрежеде танылған ережелерге сай құқықтары мен бостандықтары сақталып, заң үстемдік етеді. 
Азаматтық қоғам материалдық, қоғамдық, саяси жəне мəдени тұрғыда жоғары дəрежеде дамыған 
кезде құқықтық мемлекетке айналады. Құқықтық мемлекет — конституциялық басқару тəртібі 
қамтамасыз етілген, шын мəнісіндегі билік бөлінісі мен олардың тиімді қарым-қатынасы мен өзара 
бақылауы жүзеге асырылған, саясат пен билік құрылымына əлеуметтік бақылау орнатылған, дамыған 
құқықтық жүйе мен тиімді сот билігі қалыптасқан мемлекеттік құрылым. Құқықтық мемлекеттің 
негізінде демократиялық жолмен қабылданған заң алдында барлық қоғам мүшелерінің тең саналуы, 
заңның халықтың еркін білдіруі жəне жеке адамның құқықтары мен бостандықтарының қамтамасыз 
етілуі танылады. Бұл мемлекетте пікір алуандылығы кең өріс алады. Қазақстан Республикасы өзінің 
саяси жүйенің келешегін құқықтық мемлекеттің қалыптасып дамуымен байланыстырады. Бұл 
бағытта атқарылып жатқан істер баршылық. Қазақстандықтар заңдық кеңістікте өмір сүру дəстүріне 
үйрене бастады. Бірақ Қазақстанда құқықтық мемлекет қалыптасуы ісінде елеулі қайшылықтар бар. 
Д.Арғымбаев негізгі төрт қайшылықтарды атап көрсетті. 

Бірінші қайшылық — басқарушы элита өкілдері мен қатардағы азаматтардың заңды бұзуға 
немесе орындамауға жол беретіндігі. Осының нəтижесінде заңдар жұмыс істеуге қабілетсіз болады. 

Екінші қайшылық — Қазақстанда құқықтық қоғамның батыстық стандартына ұмтылудан туады. 
Қазақстан қоғамының тарихи тəжірибесі мен саяси дүниетанымының түп-тамырлары ескерілмейді. 

Үшінші қайшылық — қазақстандықтардың саяси-құқықтық мəдениетінің ұлттық дəстүрлерден, 
ең алдымен, қазақ этносының танымдық кеңістігінен қол үзуіне байланысты. 

Төртінші қайшылық — қазақстандықтардың құқықтық мəдениетінің төмендігі. Ел халқының 
коммунистік жасанды идеологияның ықпалында болуы, өтірік пен алдаудың билік құруы 
азаматтардың заңды құрметтеуін, заңды үнемі басшылыққа алып, орындап отыруға құлшынысын 
əлсіретті. 
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Азаматтық қоғам құрып, одан құқықтық мемлекетке өту жолында осы аталған қайшылықтар 
ескеріліп, жойылмаса біз Қазақстанда азаматтық қоғам құра алмаймыз. Азаматтық қоғам мен 
құқықтық мемлекетте ең бірінші орында азамат, оның құқықтары мен бостандықтары, заңдық 
тұрғыда қорғалынуы тұрса — құқықтық демократиялық мемлекетте ең жоғарғы заңдық күші бар 
Конституция зор маңызға ие болады. Осыған сəйкес Қазақстан Республикасы 1995 жылы 
Конституциясы демократиялық қоғам құру мен əрбір жеке адамның автономиясының заң жүзіндегі 
кепілдіктерін қамтамасыз етуге қажетті құқықтық жағдайлардың негізін қалады. Олардың қатарында 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының конституциялық негізде бекітілуі, билік 
тармақтарының бөлінуі, тəуелсіз конституциялық бақылаудың, заңның үстем болуы, идеологиялық 
жəне саяси əр алуандылықтың өрістелуі жəне т.б. конституцияда бекітілген азаматтық қоғам мен 
құқықтық мемлекетті дамытудың ұстанымдары бар. 

Қазақстан қоғамында азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекетті орнықтырудың басты 
алғышарттары мен ұстанымдарын негіздеп, оны қамтамасыз етуде қоғамдық саяси өмірге 
демократиялық нысанды енгізу бірден бір дұрыс бағыт болып табылады. Азаматтық мемлекет пен 
құқықтық мемлекетті қалыптастыру — күрделі, ұзақ та қайшылықты процесс. Олар қоғамдық-саяси 
күйдегі заң орындарының жарлығына сəйкес пайда болмайды. Бұл құрылымдар белгілі бір тарихи 
кезең аралығында саяси жүйенің табиғи деңгейде жоғары дəрежеде дамуына байланысты негізделген. 

Демек, Қазақстанда құқықтық мемлекет қалыптасу ісіне қазақ ұлтының тарихи ой-санасы мен 
саяси мəдениетінің озық үлгілері қызмет етуі шарт. Сонымен, жоғарыдағы қарастырылған 
мəселелерді қорыта келе, азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құру жолында Қазақстанда 
күрделі процестер жүріп жатыр деп айтуға болады. Атап айтар болсақ, құндылықтарды бағалау, 
рухани бағдарлардың жаңа мəнге ие болуы, қоғамдық сананың трансформациялануы билікке, 
қоғамға, саяси жүйеге деген көзқарастарды қалыптастыруда. Бұл жағдайда авторитарлық басқару 
əдісінен бас тартып, азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет негізін құруға бағыт алған Қазақстан 
саяси басқару жүйесі өз қызметінде демократиялық нормалар мен принциптерді басшылыққа алуы 
қажет. Себебі қазіргі таңда Қазақстанда азаматтардың құқықтары мен бостандықтары, биліктің 
бөлінуі, жаңа конституция қалыптасып жария етілгенімен, халық билігі немесе демократия типіндегі 
билік формасы біздің қоғамымызда əлі қалыптасқан жоқ. Біздің қоғамымыз қазір екі жүйеде дамуда. 
Бір жағынан, ұлтаралық татулық, келісім, халықтың биліке деген сенімі түрлі саяси күштердің 
барлығының көрінісі бар, ал екінші жағынан — қоғамның барлық саласын қамтыған жемқорлық, 
қатаң орталықтанған билік, үкіметке деген сенімсіздік жəне қоғамдағы қалыптасқан жүйеге деген 
қанағаттанбаушылық бар. Осыдан ой түйіндейтіміз азаматтық қоғам елімізде қалыптасу сатысында, 
əлі елімізде шынайы саяси билікке бəсекелес болатын, саяси күштердің теңдігін қамтамасыз ететін, 
үкімет қызметіне бақылау жасай алатын күш қалыптаспай жатыр. Оған кедергі болып жатқан 
бұрынғы тоталитарлық тəртіп пен номенклатуралық жүйеге үйренген қоғамдық сана. Ескертетін бір 
жағдай, Қазақстандағы демократияның дамуы халық қалауымен емес, биліктің саяси бағытынан 
туындаған. Батыс елдері демократиялық бағытқа жаңа қатынастардың дамуы нəтижесінде, атап 
айтқанда, құқықтар мен бостандықтарды құрметтеу, мемлекет қызметінің шектелуі, жергілікті өзін 
басқаруға деген ұмтылыстың ұзақ процесінде түсті. Осыған сəйкес Қазақстан да өзіне қажетті 
құндылықтарды енді игеріп, азаматтық қоғам бағытына енді ғана аяқ басты. Ал бұл процесс 
Қазақстан үшін ұзақ та күрделі процесс болмақ. 

Адамзат дамуының бүкіл тарихы бойынша адамға қатысты əділ болатын ақыл-парасат, 
бостандық, сəттілік, тиімділік жəне əділеттілік мекендейтін идеалды қоғамдық құрылым үлгісін 
іздестіру ойшылдарды əрқашан толғандырған.  

Гуманизм, демократизм қағидалары, бостандықты, құқық пен заңды бекіту жəне сақтау түріндегі 
құқықтық мемлекет теориясының бастаулары ежелгі Греция, Рим, Үндістан, Қытай ойшылдары 
еңбектерінде орын алған. Ежелгі грек ойшылы Сократ əділеттілік қолданыстағы заңдарға бағынудан 
көрінеді, əділеттілік пен заңдылық егіз ұғымдар деп санайды. Қандай да болмасын заң қанша жерде 
кемшілігі болса да, заңсыздық пен бассыздыққа қарағанда жақсы. Егер азаматтар заңдарды сақтайтын 
болса, олар өмір сүретін мемлекет күшті де жасампаз болатындығын жариялайды. 

Платон: «...заңның күші жоқ жəне оның қайсы біреудің билігінде болса, ол мемлекеттің 
күйреуінің жақын екенін болжаймын. Заң билеушілерге үстемдік еткен жерде олар оның құлдары 
жəне мемлекеттің құтқарылатынына сеніммен қараймын», — деген. Платонның оның «Мемлекет», 
«Заңдар» диалогтарында «заңдардың күші болмайтын жəне біреудің билігінің астында болатын» 
жерлерде мемлекеттің жойылу қауіпі болатындығы керсетіледі. Оның ойынша, «заңдар — 
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билеушілердің билеушісі, ал олар — оның құлы болғанда, мемлекет пен оған кұдай сыйлайтын 
барлық құндылықтар құтқарылады». Заң міндеті — бір əлеуметтік топқа емес, тұтас мемлекеттің 
игілігіне қызмет ету. Мемлекеттілік əділ заңдар үстемдік еткен жерде ғана болуы мүмкін. Заң 
қорғаушысы — соттар. Кез келген мемлекетте соттар тиісті орында болмаса, ондай мемлекет өз 
билігін жоғалтады [1].  

Құқықтық мемлекет теориясының негізін қалаған ойлар Аристотель еңбектерінде де 
дамытылады. Аристотель мемлекетті табиғи дамудың жемісі, адамзат қауымдастығының жоғарғы 
нысаны ретінде қарастырады. Құқық əділеттілікке сай деп таниды, заңды мен əділдіктің сəйкестігін 
уағыздайды. Құқық пен заңның бір еместігін, əділ заңның ғана құқыққа сəйкес келетіндігін бекітеді. 
Мемлекетте адамдар емес, құқық үстем тұруға тиісті. Аристотель мемлекет құрылымының үш 
элементін жіктейді: ерікті азаматтардың барлығы қатысуға тиісті «заңдық кеңесу» билігі, үкімет 
билігі жəне сот билігі. «Заңдық кеңесу» билігі əрекетінің бір саласы жалпыға міндетті акт ретіндегі 
заңдарды қабылдау деп санады. Əрбір заң өз негізінде құқықты қарастырады, əрі жүйелі құрылған 
мемлекетте құқық басымдылығы болуы қажет. Заңның барлық биліктен үстем болуы — мемлекеттің 
құқықтық жолмен дамуының кепілі. Аристотель мемлекеттік билік тармақтары арасында «заңдық 
кеңесу» органына басымдық береді. Үкіметтік басқару органдары заңға бағынышты, екіншілік 
сипатта, олардың шығарған декреттерінің заңдық күші болмайтындығын көрсетеді. Сот органдарын 
тек сайлау жолымен ұйымдастыру қажеттігін айтады [2]. 

Римнің қоғамдық қайраткері Цицерон мемлекет «құқық мəселесінде өзара келісім мен мүдде 
бірлігімен байланысқан көптеген адамдардың жиынтығы» деп қарастырған. Мемлекет құқықпен 
өзара қатынаста «жалпы құқықтық тəртіп» ретінде көрінеді. Құқық негізінде сана мен əділеттілік 
болады, ол адамдарға табиғатынан тəн. Цицерон кейіннен құқықтық мемлекет теориясының негізін 
қалаған «заң əрекеті кейбір таңдаулы азаматтарға ғана емес, барлық адамдарға таралуы қажет» деген 
ойдың негізін қалаған. 

«Құқықтық мемлекет», «азаматтық қоғам» түсінігі түп тамырларын Аристотельдің полис 
(koinoia politike — азаматтық қоғам), Цицеронның societas civilis жəне табиғи құқық идеаларынан 
алады. Азаматтық қоғам (koinoia politike, societas civilis, burgeliche Gesellschaft, socite civile) жəне 
саяси қоғам, немесе мемлекет (polis, civitas, staat, etat, stato), мəні бойынша бір-бірін алмастыратын 
терминдер болды. Ежелгі грек ойшылдары «саяси» түсінігіне қоғам өмірінің бүкіл салаларын 
енгізген: жанұя, дін, білім алу, көркем мəдениеті, өнер жəне т.б. Politike-нің мүшесі болу, яғни азамат 
болу, — мемлекеттің мүшесі болу, яғни, басқа азаматтарға зиян келтірмей, мемлекет заңдары 
бойынша өмір сүру жəне əрекет ету [3]. 

Осындай түсінік өзгермеген қалпында XVIII ғасырға дейін сақталып келді. Дж. Локктың өзі 
«азаматтық қоғам» жəне «мемлекет» түсініктерін өзара алмастырушы ретінде қолданған. И. Кант 
өзінің еңбектерінде «burgerliche Gesselschaft» (азаматтық қоғам) жəне мемлекет түсініктерін 
синонимдер ретінде қолданады. Осы екі түсініктің бір-біріне жақындығы Ж.-Ж. Руссо еңбектерінде 
айқын көрінеді. Руссоға сəйкес, əр азаматтың биліктік қатынастарға қатысуына, халықтың толық 
билікке иеленуіне негізделген басқару жүйесі ғана заңды күшке ие. Осының негізінде Руссо өкілдік 
қағидасын сынаған, өйткені онда азамат өзінің еркін басқа адамға тапсырып, өзінің азаматтық 
құқығынан айрылады. Руссо «societe civile», немесе азаматтық қоғам, жəне мемлекет мəнін осылайша 
ұсынған [4].  

Орта ғасырдан жаңа заманға өту шағы, азаматтық қоғамның мемлекеттік институттардан 
өзгешеліктері бар екенін түсінуменен айшықтанды. Осы тұрғыдан сол кездегі орта ғасырлық 
бытыраңқы мемлекеттердің орнына ұлттық мемлекеттің қажеттігі идеалогиясы саяси ілімдерге елеулі 
əсер етті. XIV ғасырда Еуропада Гогенштауфендер империясының дағдарысынан бастап ұлттық 
жеке-даралық түсінігі пайда бола бастады, нəтижесінде ұлттық мемлекет идеясы дүниеге келді. Осы 
үрдісте өзінің Бонифаций VIII папасына қарсы күресінде, римдік теократизміне жəне ұлттық жеке-
даралыққа негізделген король билігінің егемендігі қағидасын қарсы қойған, Əдемі Филипптің таққа 
отырған кезеңі өте маңызды болды. 

Құқықтық мемлекет теориясының дамуына ХVІІ–ХХ ғасырлардың ойшылдары қомақты үлес 
қосты. Г.Гроций, Б.Спиноза, Дж.Локк, Ш.Л.Монтескье, Д.Дидро, Ж.-Ж.Руссо, Т.Гобсс, И.Кант, 
Г.Гегель жəне тағы басқа ойшылдар құқықтық мемлекет мəнін, белгілерін тұжырымдады.  

Буржуазия өкілдері монарх билігін шектеу мақсатында мемлекеттік билікті заң шығару — 
парламент, атқару — монарх жəне сот тармақтарына бөлу қажеттігі туралы пікірлерді негіздейді. 
ХVІІ ғасырдағы ағылшын ойшылы Джон Локктың көзқарасы бойынша, құқықтың басымдығы 
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идеясы табиғи құқыққа сəйкес келетін жəне индивидтің ажырағысыз табиғи құқықтары мен 
бостандықтарын танитын заң жоғарылығы болатын, əрі билік бөлісу жүзеге асырылған мемлекет 
түрінде көрінеді. Құқық жоғарылығы танылған осындай мемлекетті ол басқа барлық басқару 
түрлеріне қарсы қояды, оларды деспоттық мемлекеттер ретінде таниды. Локк танымы бойынша, 
деспотизмге қарсы тұратын арнаулы конституциялық механизм болуы шарт, оның маңызды 
компоненттері ретінде биліктің жіктелу қағидасы мен заңдылық қарастырылады. Билікті бір қолға 
шоғырландыруды болдырмау мақсатында Локк заң шығару жəне атқару биліктерін біріктірмеуді 
жəне заңгерлерді өздері қабылдаған, атқару билігімен жүзеге асырылатын заңдардың əрекетіне 
бағындыруды ұсынады. Аталған ой кейінгі кезеңдері саяси ойлар жүйесі мен практикаға барынша 
ықпал етіп, құқықтық мемлекеттіліктің негізгі қағидаларының біріне айналды. Джон Локк билікті 
бөлісу ілімінде мемлекеттік билік қызметтерін жіктеу таза ұйымдастырушылық-техникалық сипатта 
емес, ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін қажет екендігін баса көрсетеді. 
Заң шығару билігі заңдарды белгілі бір мезгілде қабылдайды, бірақ заңдар тұрақты, үздіксіз əрекет 
етеді. Атқару билігі үкімет актілерін қабылдайды, үнемі, тұрақты əрекет етеді. Заңдар азаматтармен 
жиындарда қабылданады. Атқару билігі тиісті органдар арқылы əрекет етеді. Атқару билігін жүзеге 
асыратын орган соғыс жариялау, бітім жасасу, басқа мемлекеттермен шарттарға отыру құқығына ие. 
Өз əрекетінде күшке сүйенеді. Атқару билігінің тағы бір басымдылығы — ол қоғамды жəне 
азаматтарды тек заңда көрсетілген жағдайларда ғана емес, сондай-ақ онда көрсетілмеген төтенше 
оқиғалар барысында да, кейде тіпті заңға қарамастан қорғау шараларын қабылдауға тиісті. Атқарушы 
орган заңдық жиынды шақырады жəне таратады. Заң шығару билігі дербес те, қалғандары бір 
органмен жүзеге асырылады деп санайды Дж.Локк [5].  

Ш.Л.Монтескьенің көзқарасы бойынша, саяси бостандық барлық қатынастар құқықпен 
реттелетін жəне заңдар билеушілердің еркінен үстем тұратын мемлекетте ғана мүмкін болмақ. 
Бостандықтың өлшемі — құқық. Құқықтың үстемдігі биліктің заң шығарушы, атқарушы жəне сот 
тармақтарына жіктелуі арқылы қамтамасыз етіледі, нəтижесінде «əр түрлі билік тармақтары бір-бірін 
өзара тежеп отырады. Биліктің бөлінуі жəне өзара тежеу саяси бостандықтарды қамтамасыз етудің 
басты шарты болып табылады. Заң шығару билігі жалпы тəртіп бойынша барлық халыққа берілуі 
қажет: бірақ оны үлкен мемлекеттерде жүзеге асыру мүмкін емес, ал кіші мемлекеттерде қиын, 
сондықтан өкілдік жүйесі енгізілуі керек. Халық өкілдері жалпыға бірдей дауыс беру негізінде 
округтерден сайланады да, өз жерінің қажеттілігін ескере отырып, бірлескен шешім шығарады. Заң 
шығару билігі басқа билік тармақтарына кедергі келтірмеу үшін атқару билігінің басшысы вето қою 
құқығына ие болады. Нəтижесінде биліктер бір-біріне бағынбайтын, бірақ өзара тығыз байланыста 
жəне келісімде болатын жағдай қалыптасады. 

Үш билік тармақтары арасында басымдылығымен сипатталатын біреуінің болуын жоққа 
шығаратын Монтескье схемасы биліктің бөлінуіне алдымен ұйымдастырушылық-құқықтық 
көзқарасты бейнеледі, сөйтіп мемлекет пен мемлекеттік биліктің əлеуметтік табиғаты туралы 
мəселені көтермеген тəрізді болып көрінеді. Шын мəнінде Монтескье қоғамда əр түрлі əлеуметтік 
топтар арасында билік үшін күрестің үнемі жүретіндігін, оның азаматтардың бостандығы мен 
қауіпсіздігінің бұзылуына, мемлекет нысанының өзгеруіне, кейде тіпті мемлекеттің жойылуына 
əкеліп соғатындығын білді. Осындай жағымсыз нəтижелерді болдырмау мақсатында ол əр түрлі 
əлеуметтік күштер арасында билікті бөлуді ұсынды. 

Монтескьенің билікті жіктеу теориясы — мемлекеттегі еңбекті саяси бөлу ғана емес, сондай-ақ 
қоғамдағы əлеуметтік күштердің арақатынасын реттеу құралы. Оның басты сіңірген еңбегі — билікті 
бөлуді алғаш рет мемлекет Конституциясымен байланыстырады [6].  

Жан-Жак Руссо көзқарастары бойынша, заң шығару билігі барлық азаматтар қатысатын халық 
жиынына беріледі, бұл кезде басқа билікке орын жоқ. Заңдарды орындау жалпы ережелерді нақты 
жағдайларға қолдану ретінде үкіметке — атқару билігіне тапсырылады. Үкімет халыққа бағынышты, 
бірақ оның жеке мүшелеріне билік етеді.  

Құқықтық мемлекет теориясының философиялық негізін И.Кант қалыптастырып дамытты. Ол 
мемлекеттің құқыққа сүйенуі қажеттігін негіздеді. Мемлекет құқықтық заңдарға бағынатын көптеген 
адамдардың бірлігі, онда халық өзі үшін шеше алмаған мəселені заң шығарушының шешуі мүмкін 
еместігі қағидасы əрекет етеді. Егер мемлекет осы қағидадан, адам құқықтары мен бостандықтарын 
сақтаудан бас тартатын болса, заңдарды қорғауды қамтамасыз етпесе өз азаматтарының құрметі мен 
сенімінен айырылады. Иммануиль Кант билікті жіктеуді мемлекеттік билік идеясынан логикалық 
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қажеттілікпен шығатын сананың қатаң талабы ретінде қарастырған. Заң шығару, атқару жəне сот 
биліктері дербес субъект болса да, жиынтығында бір тұлға — мемлекет құрады.  

Феодалдық қоғамды жою үшін ескі тəртіпке қарсы шыққан төнкеріліс, бүкіл сословиелерді, 
корпорацияларды, цехтарды, артықшылықтарды жəне мемлекет алдында бағыныштылардың тең 
құқықтылығы қағидасын бұзатын басқа да институттарды жоюға бағытталды. Осылайша, Маркс 
айтқандай: «Азаматтық қоғамның саяси сипаты жойылды». Ескі тəртіпке қарсы саяси төнкерілісті, 
Маркс азаматтық қоғамның төнкерілісі деп негізді атаған. Ол жалпыға бірдей жəне міндетті 
құқықтық тəртіпті орнатуға тағайындалған. Кезінде Ж.Боден жəне Т.Гоббс егеменді жəне біртұтас 
мемлекет талабын ұсынды, яғни, орта ғасырларға тəн болатын, құқықтардың теңсіздігін жəне əр 
түрлілігін жою ұсынылды. И.Канттан бұрын болған, құқықтың философиясы қоғамға қатысты екі 
пікір төңірегінде қалыптасты: біріншісінде — қоғам жеке бостандықтың сыртқы шекарасы ретінде 
қарастырылды, ал, екіншісіне сəйкес, қоғам — бəрін қамтитын бастау. Біріншісі қатынасты жеке 
тұлға еркіне бағындырса, екіншісі бұндай ерікті жоққа шығарып, қоғамды бірден-бір жəне соңғы 
саты ретінде қарастырған. Канттың, бостандық туралы ілімі осындай қайшылықтарды бұзуға 
бағытталған. 

Азаматтық қоғам туралы көзқарастардың қалыптасуына Г.Ф.Гегель зор үлес қосты. Гегель оны 
жеке мүдде əрекет ететін сала деп анықтады. Осы кеңістікке ол жанұяны, əулеттік қатынастарды, 
дінді, білім алуды, заңдарды жəне олардан пайда болатын субъектілердің құқықтық қатынастарын 
жатқызды. Азаматтық қоғам жəне мемлекет өзара əрекеттесуші институттар болып табылады. 
Мемлекетте азаматтардың жалпы еркі білдірілген, азаматтық қоғам — жеке индивидтердің ерекше, 
жеке мүдделерінің саласы. Гегель француз, англо-саксондық жəне неміс қоғамдық-саяси ілімінің 
бүкіл мұрасын жүйелеу негізінде келесідей ой қорытындыға келеді: азаматтық қоғам, орта ғасырдан 
жаңа заманға өтудің ұзақ əрі күрделі тарихи үрдісі кезінде жанұядан мемлекетке қарай 
диалектикалық қозғалыстың ерекше кезеңі болып табылады. Азаматтық қоғамға тəн болатын 
əлеуметтік өмір, жанұяның болмыс-тіршілігінен жəне мемлекттің көпшілік өмір салтынан түбегейлі 
өзгешеленеді. Азаматтық қоғамға нарықтық экономика, əлеуметтік топтар, корпорациялар, 
институттар кіреді. Қоғамның өмір сүру қабілеттілігін қамтамасыз ету жəне азаматтық құқықты 
жүзеге асыру осылардың міндеті болып табылады. Азаматтық қоғам жеке тұлғалар, таптар, топтар 
жəне институттар кешенін құрайды, олардың өзара əрекеттесуі азаматтық құқықпен реттеледі жəне 
олар саяси мемлекетке тікелей тəуелді емес. Гегельдің ойынша, жанұя мемлекеттің түп тамыры 
болып табылады, оның мүшелері бір-бірімен бəсекеге түспейді, жанұя мəнді біртұтас болып келеді. 
Азаматтық қоғам болса, оның көп санды құрамдас бөліктері көбінесе, бір-біріне сəйкес келмейтін 
тұрақсыз жəне кекілжіндерге толы болып келеді. Онда əрдайым жеке мүдделер басқа бір жеке 
мүдделермен қақтығысып тұрады. Оған қоса, азаматтық қоғамның бір элементтерінің күрт дамуы 
басқа элементтердің басылып қалуына əкеледі. Азаматтық қоғам мемлекет бақылауымен 
басқарылмаса, ол «азаматтық» болудан алыстайды. Өйткені тек жоғарғы көпшілік билік, яғни тек 
конституциялық мемлекет, осы қоғамның əділетсіздіктерін жойып, нақты мүдделерді əмбебап саяси 
қауымдастыққа топтастыра алады. Осы тұрғыдан Гегель табиғи құқық теориясын сынға алады, 
өйткені осы теория мемлекетті өз қоластындағыларының серігі ретінде қарастырып, осы арқылы 
«мемлекеттің абсолюттік құдайшыл қағидасына» күмəн келтіреді.  

Гегель азаматтық қоғаммен мемлекет арасындағы бөліністі жоюға қарсы шыққанымен, 
азаматтық қоғамның мемлекеттен еркіндігі дəрежесін нақты ережелер арқылы нақты бекіту мүмкін 
емес. Ол айтқандай: «Егер мемлекетпен азаматтық қоғамды араластырса жəне ол меншікті жəне жеке 
бостандықты қорғауға жəне қамтамасыз етуге бағытталған деп анықталса, демек, осы арқылы нақты 
адамдардың мүдделерін түпкі мақсат ретінде қабылдайды жəне де əркім өз бетінше ойына келгенді 
істеп, мемлекеттің мүшесі болуға немесе болмауға ерікті екендігі қабылданады». Бірақ мемлекет 
индивидке қатысты басқа қарым-қатынаста болады; яғни, мемлекет объективті рух болғандықтан, 
индивид мемлекет мүшесі болғандықтан ғана, ол объективті, шынайы жəне өнегелі болады. 
Мемлекет жеке құқық жəне жеке игілік салаларына, жанұя жəне азаматтық қоғамға қатысты сыртқы 
қажетттілік жəне соған қарасты мақсат болады. 

Азаматтық қоғамның ең радикалды концепциясын «Адам құқықтары» атты атақты памфлеттің 
авторы Т. Пейн қалыптастырды. Мемлекетке қарсы тұратын азаматтық қоғам мəселесі Т. Пейн 
еңбектерінде басты тақырып болды. Пейн мемлекетті қажетті зұлымдық деп атады: ол неғұрлым аз 
болса, соғұрлым қоғамға тиімді болады. Осы себептен мемлекеттің билігі азаматтық қоғам пайдасына 
шектелген болуы қажет, өйткені əрбір индивид ішінен қоғамға бағытталады. Мемлекеттен бұрын 
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пайда болған осындай əлеуметтілік, ортақ мүддеге жəне өзара көмек сезіміне негізделген, бəсеке 
жəне сабақтастықтың бейбіт қатынастарын қалыптастыруға жағдай жасайды. Азаматтық қоғам 
неғұрлым кемелденген болса, соғұрлым өз істерін өзі реттеп, үкіметке деген қажеттілігі азаяды. 

Ажырамас құқықтарға ие, еркін жəне тең индивидтер мемлекеттен жоғары тұрады. Сондықтан 
мемлекетті заңды жəне «өркениетті» деп тану үшін, ол бүкіл индивидтердің келісімімен құрылған 
болуы керек. Осы келісім конституциялық түрде рəсімделген жəне парламентарлы өкілді 
механизмдер арқылы бекітілген болуы тиіс. Өркениетті басқару жүйелері — еркін жəне тең 
индивидтердің белсенді келісімімен билікке ие болатын, конституциялық басқару жүйелері. Бұндай 
үкіметтер құқықтарға ие болмай, тек өзінің азаматтары алдында міндеттерге ие болады. 

Нақты үкіметтер өз белсенділігімен конституцияларды өзгертуге немесе кеңейтуге немесе 
азаматтардың келісімдерін жəне сенімдерін бұзуға құқықтары жоқ. Азаматтар табиғи қалыпта ғана, 
тұрақты егеменділікке ие болады. Осы табиғи қалыпты кез келген бұзушылық жəне де құқықтың 
негізі ретіндегі, белсенді келісімге кез келген қарсы тұру талпынысы деспотизм жəне агрессивті 
басқару əрекеті болып табылады. Осы тұрғыдан Пейн азаматтық қоғамды мемлекетке қарсы қояды. 
Оның сенуі бойынша, өзіне сенетін жəне өзін-өзі басқаратын қоғам саяси механизмдердің 
минимумын ғана қажет етеді. Мемлекеттің билігін минимумға дейін қысқарту, тəуелсіз ұлтттық жəне 
бір-біріменен бейбіт араласатын азаматтық қоғамдардың халықаралық конфедерациясын құру 
мүмкіндігіне жол ашады. Бұл жағдайда ұлттық егеменді мемлекет сайланатын басқарушыдан жəне 
«жалпы бейбітшілік, өркениет жəне сауда» кепілі болатын, азаматтық қоғамнан тұрады. «Қоғам 
қағидалары негізінде əрекет ететін, осындай ұлттық ассоциация» азаматтық қоғам қамтамасыз ете 
алмайтын қоғамдық қызметтерді қамтамасыз етуге ғана қажетті.  

Кейіннен осы дəстүр А. Де Токвиль, Дж.С. Милл жəне тағы басқалар тарапынан жалғасты. Олар 
оны келесідей ереже төңірегінде дамытты, яғни, мемлекет жəне азаматтық қоғам арасындағы бөлініс, 
шынайы демократиялық, əлеуметтік жəне саяси жүйенің тұрақты сипаты болып табылады. Осы 
жүйеде өндірістік меншік, шешім қабылдай алу мəртебесі жеке салаға бағынышты емес. 
XIX ғасырдың ғалымдары мен ойшылдары азаматтық қоғамның аса көп мөлшердегі еркіндігін 
қоғамның бөлектенуі жəне кекілжіндердің өршігуіне себеп ретінде қарастырған, сондықтан олар 
қатал мемлекеттік реттеуді жəне бақылауды орнатуға шақырды. «Мемлекет азаматтық қоғамға 
қарсы» мəселесі И. Бентам, Ж. Сисмонди жəне т.б. еңбектерінде көрінеді. 

Марксизмде азаматтық қоғам мəселесіне ерекше ұстаным қалыптасады. Гегельді қайталап, 
К. Маркс азаматтық қоғамды табиғатпен жаратылған қалып ретінде емес, тарихи дамудың нəтижесі 
ретіндегі тарихи феномен деп санаған. Мемлекетпен кепілдік етілетін азаматтық қоғам, мəңгі табиғи 
заңдарға бейімделмейді. Азаматтық қоғамды, өндірістің, таптық күрестің ерекше нысандары жəне 
қатынастарымен сипатталатын жəне де тиісті саяси-құқықтық механизмдермен қорғалатын, тарихи 
анықталған құрылымдар құрайды. Азаматтық қоғамның өзі өтпелі сипатқа ие, өйткені ол азаматтық 
қоғамды дүниеге əкелген буржуазиялық қоғамды жоятын пролетариатты дүниеге əкеледі. Өз 
талдауын өндіріс тəсілі негізінде қалыптастырған Маркс үй шаруашылығы, ерікті ассоциациялар, 
бұқаралық ақпарат құралдары, мектептер, ауруханалар жəне т.б. сияқты азаматтық қоғамның 
элементтеріне тиісті назар аударған жоқ. Ол XVIII ғасырдан бастап пайда болған, инженерлердің, 
дəрігерлердің, заңгерлердің тағы басқалардың кəсіби одақтарын елемеді. Маркстың теориясында 
азаматтық қоғам жеке мүддені білдіреді. Азаматтық қоғам материалдық салаға жатады, ал мемлекет 
болса, қондырманы құрайды. «Еврей мəселесіне» деген еңбегінде Маркс: «Аяқталған саяси мемлекет — 
өзінің мəні бойынша адамның материалдық өміріне қарама-қарсы болатын оның тектік өмірі. Осындай 
өзімшіл өмірдің алғышарттары мемлекеттік саладан тыс болатын азаматтық қоғамда өз өмір сүруін 
жалғастырады. Дамыған саяси мемлекетте адам қос өмірде өмір сүреді, яғни, саяси қауымда 
қоғамдық жан ретінде жəне азаматтық қоғамда жеке тұлға ретінде əрекет етеді. Азаматтық қоғамда 
адам шынайы индивид болады. Мемлекетте болса, адам тектік жан ретінде танылып, өзінің шынайы 
даралығынан айрылған». 

Құқықтық мемлекет орнатудың негізгі бағыттары: 
 мемлекет билікті үш саласының жұмысын жақсарту, əсіресе заңның, нормативтік актілердің 
сапасын көтеру; 

 нормативтік актілердің дұрыс пайдалануын, орындалуын қамтамасыз ету, халықтың рухани 
сана-сезімін, мəдениетін жақсартып, көтеру; 

 қоғамдағы қатынастарды дұрыс, жақсы реттеу-басқару бағытындағы мемлекеттік, қоғамдық 
ұйымдардың жұмысын жақсарту; 
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 бостандықты, теңдікті, əділеттілікті, демократияны дамыту; 
 заңдылықты, құқықтық тəртіпті қатаң сақтау. 
Қазіргі заманда құқықтық мемлекет туралы пікір жан-жақты дамып, дүние жүзінің ғалымдары 

бір тұжырымға келіп, ортақ ғылыми көзқарас қалыптасты деуге болады. 
Сонымен, құқықтық мемлекет туралы теорияны қорыта келіп, оның негізгі мазмұны — 

халықтың, адамдардың егемендігі, олардың табиғи бостандығы мен құқықтары. Ол мемлекетті 
қалыптастырудың негізгі күші — адам, қалың бұқара. Сондықтан мемлекет пен құқық демократияны 
дамытып, халықты қоғамның барлық саласын басқаруға қатыстыру қажет. Қазақстанда азаматтық 
қоғам мен құқықтық мемлекет қалыптасу ісіне қазақ ұлтының тарихи ой санасымен саяси 
мəдениетінің озық үлгілері қызмет етуі шарт. Қазақ этносының тарихи дамуы кезеңдерінде қоғамдық 
қатынастарды реттеу жəне жетілдіру мақсатында түрлі заңдар үнемі қолданылып отырған. Қазақ 
этносының түрлі ойшылдары елде заң күшінің орнауы қажеттілігі хақысында пайдалы ойлар мен 
идеяларды айтқан.  
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Особенности становления правового государства и гражданского  
общества в Казахстане 

Авторами рассматриваются историко-теоретические основы формирования правового государства 
и гражданского общества в истории политических и правовых учений. Исследуется структура право-
вого государства и гражданского общества, дается характеристика структурных элементов граждан-
ского общества, приводятся исторические аспекты теории и практики формирования правового госу-
дарства и гражданского общества в Республике Казахстан. В статье определено, что развитие граж-
данского общества связано с существенным изменением социальных связей и правовых отношений. 
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Features of formation of the rule of law and civil society in Kazakhstan 

In given article, here were considered conseptional sources and basic formation steps of the civil society 
in the context of the political legal history. Then, was researched the structure of civil society. In this article 
were given he reference of structural elements of the civil society and were pointed aspects of the theory and 
practice of formation of the legal state in Republic of Kazakhstan. They are directly connected with essential 
changings of connections and structures of legal and state relations. The Civil society is formed where society 
has steadfast democratic, legal, political and cultural traditions. 
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Legal bases of barrister’s activities 

Particular attention is given to this element of the legal basis for the participation of counsel in criminal pro-
ceedings as the legal status of counsel in the Article. It is noted that he comes from a combination of general 
and special one in the legal status of a counsel as a personality and a representative of the profession. The le-
gal basis of the lawyer’s activity in criminal proceedings includes not only the rules of criminal procedure, 
but also the norms of international law and common law. Using the analog port of a classification of legal sta-
tus, legal position, legal capacity in the theory of law (general, branch, special) the classification of defense 
counsel’s powers is divided into general, branch and special. The lines for determining of the defense coun-
sel’s legal limits are divided into: scientific, law-regulatory, and corporate. 

Key words: lawyer’s activity, the barrister, training of lawyers, municipal legal profession, the criminal trial, 
the qualified legal aid, competitive essence of process, legal profession, legal status of the lawyer, legal limits 
of the lawyer’s activity, defender’s powers, signs of defense counsel. 

 
Progressive changes to the legislation on practice of law have materially altered the status and role of 

a lawyer. Nevertheless, there are still a lot of unresolved issues influencing the efficiency of granting legal 
aid to the population.  

For example, the issues of incentives for providing legal aid in remote regions and rural districts, on-
the-job training and providing gratuitous legal aid are not resolved. The status of paralegal assistants is not 
clear to the full extent. 

It should to be noted that nowadays there are many lawyers within Kazakhstan, which have a license 
to be engaged in practice of law, but do not want perform it in rural districts. Regional colleges of lawyers 
themselves seek the way out at least at corporate level, through the reduction of amounts of entrance and cur-
rent fee, or even the exemption from payment of entrance fee. However, with enormous number of lawyers 
in cities, there are not enough of them in rural districts. It appears that this issue can not be resolved at the 
level of departmental or corporate adjustment. Legal groundwork must be laid to create benefits in interning 
and examination for a license, in case if a person plans to work in rural districts. All this, in order to be guar-
anteed, must be reflected in a certain agreement. In case of giving up such work, in accordance with this 
agreement, the revocation of a license, the termination of a license, and the exclusion from a college of lawyers 
take place.  

By historically developed reasons not only in economic, cultural, educational and other spheres of ac-
tivity, but also in providing legal services, rural districts lack government support. It is known that some 
benefits are provided for the enrollees from rural districts by certain quotas. Let us remember the institution 
of land doctors and teachers existed in times past, for it was there where skills of future professionals have 
been honed. And we think that this measure will not discord with the principle of equality before the law, but 
contribute to balance the positions of urban and rural population. It is not harking back to the Soviet past, but 
a measure for humanization and democratization of relationships between two social groups. Therefore, we 
consider that there is the necessity for legislative machine aimed to resolve this issue. 
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The institution of assistance is by far advantageous than internship, and it was correctly noticed 
by Yu.I. Stetsovskiy: «The period of internship may be prolonged by the college, but one cannot forget about 
the insufficiency of its means for remunerating interns. In this regard, the issue of implementing the institu-
tion of paralegal assistants is worth noticing. Being, during a few years after finishing the internship, under 
the supervision of experienced lawyers and carrying simple and paid cases, assistants gain experience and 
knowledge, which will improve training of lawyers» [1; 95]. 

For example, the internship of future lawyers in Kazakhstan is fee-paid today (the amount is large), and 
its period is up to a year. An intern is not remunerated and has no time to gain experience within such short 
period. And given that the requirement of relevant professional experience for lawyers was omitted in Ka-
zakhstani legislation, it is possible to imagine legal aid that former student will provide. 

And with implementation of assistance many things would seem different. A student, after the gradua-
tion from the institution of higher learning, can undertake an internship, which is included into professional 
experience in Kazakhstan. Then the student takes an examination to an assessment college, in order to obtain 
a license to be engaged in practice of law, and enters the college as paralegal assistant for the period defined 
by the college, but for no less than two years. Once this period expired, the college will resolve the issue 
on prolongation of being at this position for the period up to five years, or on admitting to the membership of 
the college. We believe that within this particular multistage system of training only skilled people, who un-
derstand their own calling, will stay in practice of law. There will also be a possibility for young and entry-
level lawyers to earn money, gaining invaluable personal experience. As K.K. Arsenyev previously noticed, 
«We are convinced that the hope to quickly find paid, though poorly, occupations is the only incentive rea-
son for quite many people to become an assistant of an attorney at law» [2; 41].  

Undoubtedly, this rule must be applied somewhat differently to persons with professional experience. 
It is possible to shorten the period of being an assistant or internship period. It is possible to implement ap-
praising instead of the examination for obtaining a license, as it has been relevantly recently implemented 
in the RoK: persons, who have been working as an investigator, an interrogating officer, a judge, or procura-
tor for more than ten years, are excused from the examination, and are appraised. 

Another prospect, in which line it would be possible to improve practice in law, is the ways for creation 
of municipal advocacy. Especially as this issue is closely connected with providing the institution of manda-
tory defense and is included into criminal proceeding of any type. 

As opposed to optional criminal defense, when there is the necessity to provide mandatory defense, it is 
no secret that the difficulties associated with staffing lawyer support and complicated relationships with the 
court always occur. At the same time, there is an issue of some dependence of lawyers on the authorities car-
rying out criminal proceeding, which is known for quite a long time.  

Two variants of modifying foreign experience are possible. It is known that there is conventional divi-
sion of persons providing legal aid into barristers and solicitors in the countries of Anglo-Saxon legal system. 
For today, as the result of legislative development, dissolution of existent differences takes place, for exam-
ple, in England [3; 80]. Considering present trends of globalization and integration, the experience of foreign 
countries is of certain interest. Maybe, specific structural subdivision should be created within advocacy 
(perhaps, even with use of the institution of assistants). Besides, persons providing such aid must not get fee 
for the participation in criminal case as intended, but only salary. It would provide the independence of 
young lawyer from the representatives of authorities carrying out criminal case and other outside influences, 
fair remuneration, good practical training of the assistant, and skilled defense of the accused. 

The second variant could be taken from legal practice in the USA, where this method has more recently 
proved its value as more or less efficient. It is the creation of so-called public defenders agencies for provid-
ing legal aid to the poor. Their financing is performed mainly using local budget funds, special contributions 
and charitable donations [3; 193, 194].  

This model is quite acceptable within our countries, despite of its questionable character at home. In the 
USA, as in all countries with such type of judicial proceeding, with absolute competitiveness, there is always 
particularly critical issue of financial support for not only provision of legal aid for the accused, but present 
heavy expenses on conducting parallel investigation: expert appraisals, search for witnesses and evidence for 
the defense, private investigator, conveying of witnesses, etc. 

In continental type of criminal proceedings, it is not necessary to conduct such investigation; the burden 
of proof lies on the parties in judicial proceeding only, and the burden of proof lies on the authority carrying 
out criminal proceeding. Therefore, the expenses for salaried lawyer will be far less than costs of a lawyer 
for each criminal case paid from federal budget. There also will not be so-called «pocket lawyers»; there will 
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be the guarantee of independent defense. It is more preferred than the situation when members of the college 
of lawyers take their work on mandatory defense as a mere formality, focusing their efforts on paid criminal 
cases. In this case a young lawyer will have no other (criminal or civil) cases, but «gratuitous». It is possible 
to develop the standard of load per a lawyer and decide on necessary staff.  

Positions on the legal status of counsel take the central place in the legal bases of advocacy in the crim-
inal process. The legal status of counsel is the condition of his legal status as individuality, in the first place. 
The legal status of the lawyer comes from a combination of general and special one in the legal status of a 
lawyer as a personality and a representative of the profession. This combination looks like a general legal 
status of an individuality, a special legal status of the individuality and the individual status of the personality.  

In the theory of law alongside with other kinds of status there are professional and official status 
[4; 235, 236]. That is, there is a single legal personal status, from which according to the form of fixing 
the rights and responsibilities, common and different kinds of special legal status can be identified [5; 75]. 

The main content of the legal status of defense counsel is his rights and duties, that is the authority. But 
at the same time, it is obviously that it includes in addition to the above: the reasons for his appearance, per-
sonality of the legitimate interests and liabilities. «Being able to implement some of the law gives only the 
possession of certain legal status» [6; 401]. Therefore, we cannot accept the position of the 
V.L. Kudryavtseva, who considers only the procedural status of defense counsel [7; 29]. This is not quite 
right, the rights and obligations of a lawyer are not only enshrined in the sector-specific legislation, but 
in general, legal status.  

The legal status and procedural powers of attorney in certain stages are the condition of his legal posi-
tion not only in criminal proceedings, but also in the police machinery in general. It is no accident 
E.V. Vaskovskiу noted that «the legal profession in its own sense is law protection, that is, in other words, 
it is legal assistance to those in need specialist-lawyers» [8; 6]. 

Advocacy in its basis has a few basic provisions. The Constitution of the Republic of Kazakhstan 
in 1995 consolidated the most important provisions on the right of counsel. The Constitution of the Republic 
of Kazakhstan are reflected in two positions: «2. Everyone has the right to judicial protection. 3. Everyone 
has the right to qualified legal assistance. In the cases provided by law, legal assistance shall be free» (p. 2, 3 
tbsp. 13). Enshrined in Section 3, Article. 13 of the Constitution of RK everyone's right to qualified legal 
assistance is fundamental. Consolidation of the law at the constitutional level underscores its place a mecha-
nism to ensure the rights and freedoms in society and the state.  

«Legal aid — is a» war for the rights of «using all legitimate means and ways to protect the rights and 
interests of citizens by raising awareness, drafting of complaints, the filing of motions, discovery of docu-
ments, active carrying out other actions in court proceedings, and beyond it» [1; 7]. And the urgency of the 
implementation of the constitutional right is acquired in criminal proceedings. Advocacy according to all the 
rules of «war for the rights», thus becoming not only the subjective-legal, but also the public and legal inter-
est. The main subject of the provision of qualified legal assistance is a lawyer. And the public and legal na-
ture of his work is reflected, for example, in mandatory participation of defense counsel in many criminal 
cases on grounds provided in Art. 72 Code of Criminal Procedure of RK.  

The legal status of a lawyer is firstly the condition of the right to qualified legal assistance and the de-
fendant's right to protection.  

Under the right to legal assistance in criminal proceedings are implied to understand the provision by 
the state of the right to receive skilled care to be provided by a specially authorized agents (attorneys) realiz-
ing in a professional manner protecting the rights and lawful interests of citizens, as well as their representa-
tion in the production of materials and Criminal case.  

O.D. Savich considers the legal assistance as a variety of social assistance and rightly includes this right 
in terms of the procedural safeguards of individual rights and freedoms of citizens [9]. At the same time we 
can not agree with the opinion of the author, that legal assistance in criminal proceedings should be provided 
only by lawyers. We do not agree with the author’s opinion, because this statement does not reflect the legal 
nature of bar associations, that are non-public associations in nature. The basic guarantee in our view will be 
the principle of giving to the suspect, accused the right to protection. 

Undoubtedly, this law is corresponding obligation of bar associations and their members to provide le-
gal assistance. The bodies of the officers of the bar associations may not impose any restrictions on the rights 
of lawyers and persons needed in legal assistance [1; 9]. 

In this regard, notably the point of Section 4 of Art. 4 of the Law of RK «About Advocacy», and logi-
cally it develops the rules proposed in the draft Law of Kazakhstan «On making changes and additions 
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to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on the questions of the Bar» (hereinafter — the Law) 
[10]. This project has caused a lot of questions not only from the side of the public but also from the gov-
ernment, which is exercising its right to appeal to the Constitutional Council on the constitutionality of cer-
tain provisions of the draft, in particular on the legal status of the Union of Advocates of the Republic of Ka-
zakhstan.  

It should be noted that the lawyer — is a professional participant of criminal proceedings. As if we did 
not argue about the unconstitutionality of this point, but for today at the legislative level, at the level of pub-
lic opinion — this fact is undeniable. The question arises, what is expressed by the professional nature of the 
lawyer.  

In the literature there is an attempt to formulate specific features. Thus, through the prism of advocacy 
A.G. Kucherena formulated more precisely the basic features of professional work in providing legal assis-
tance. There are eleven founded [11, 40–46]. We will try to distinguish the specific features of the lawyer as 
the subject of protection in criminal proceedings in the broad sense of the word.  

Firstly, the lawyer is a citizen of Kazakhstan. Foreign lawyers are permitted only in special cases. Sec-
ondly, he has a law degree, obtained a higher education institution that has a license to provide educational 
services in this specialty. Thirdly, he received a license to practice law. Procedure of obtaining the license is 
provided for by legislative acts. Fourth, he should be definitely a member of the Bar. As to the impropriety 
of this situation, we’ve already covered above, the question still remains opened. Fifthly, he provides legal 
assistance on a professional basis. Sixth, he operates within the legal profession. For the lawyer the defense 
in a criminal case is a professional activity, primary occupation, employment, protection for him — is a pro-
fession, the main source of income. Advocate — is a person who possesses not only education and license, 
but also some professional skills in providing legal aid. It is no accident from the meaning of the law of Ka-
zakhstan «About advocacy it implies that the person is allowed to the qualification exams only for an intern-
ship period from 3 months to a year. Seventh, he operates on the basis of a special law of Kazakhstan 
«On Advocacy». In the eighth, he is guided by not only the law but also corporate and ethical standards 
of conduct; ninth, a lawyer himself, his organization (Bar) have a special legal status.  

For example, in the Code of Criminal Procedure of RK it is provided that a lawyer acts as an obligatory 
counsel, about it the orders are issued binding for a professional organization of lawyers that do not apply to 
non-professional counsel. Only a lawyer may not refuse to take over the defense of a suspect or accused person.  

On the legal status of counsel, subjects to the safeguards of advocacy, of secret law, the rules of profes-
sional conduct, disciplinary action are spread. 

Many other regulations emphasize the professional nature of the lawyers. Considered earlier provisions 
that reinforce isolation of this profession, point to its isolated nature.  

The particular importance in the legal status of the defense counsel is the definition of the moment 
of the acceptance of his authority, from which the lawyer subsequently will not be able to refuse. The value 
of the entry in the criminal case of lawyer as defense counsel is very large. With the accession to the defend-
er many significant things are changing in the criminal procedure, it acquires new features. In criminal and 
procedural law the mechanism of tolerance lawyer as defense counsel to participate in criminal proceedings 
is given in detail. But the latter is due to a tolerance of-counsel attorney in the criminal process in general, 
because from that point defense lawyer begins to have a legal personality as a participant in the criminal pro-
cess [12; 105]. In accordance with Part 3 of Art. 70 Code of Criminal Procedure defender is allowed to par-
ticipate in the filing of charges or the recognition of a person in accordance with the first part of Article 68 
of the suspected. In Part 1 of Art. 68 Code of Criminal Procedure the person is a suspected in three cases: if 
in respect of him the criminal case is brought an action on suspicion of having committed the crime for 
which he is announced by the investigator, if his detention is implemented or if a measure of restraint before 
bringing charges is applied to him.  

The suggestion was made to optimize the list of grounds of compulsory participation of defense counsel 
in the production of materials and the criminal case [9]. Not agree with this position, because it contravenes 
the purpose of legal aid. At the same time, we agree with the author's suggestion to expand this list in the 
second instance — when the accused is in custody, the case is considered on his complaint.  

Legal basis of lawyer’s participation as defense counsel in criminal proceedings organically include 
rules for determining the defendant's right to protection. The right of counsel is one of the most valuable 
achievements of modern criminal process. The need to protect the rights of the individuality pursued in crim-
inal proceedings, gives an indication of that society and the state have recognized this fundamental beginning 
of one of the fundamental principles governing the relationship between society, the individual and the state.  
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The legal basis of the lawyer in criminal proceedings include not only the rules of criminal procedure, 
but also norms of international law and common law. The mere presence of defense counsel is a way to pro-
tect the accused from prosecution, a form of exercise of the constitutional human and civil rights to qualified 
legal assistance in implementing their own personality, guarantees of individual rights in criminal proceed-
ings, a compulsory element of the adversarial principle.  

An essential element of the counsel’s legal status is rights and duties of defense counsel, which are em-
bodied in the form of authority in the Criminal Procedure Act. These include the rights and duties of defense 
counsel as a party to judicial action and the right of counsel in accordance with the Law of RK «On Advocacy». 
We want to pay attention to the fact that the Code of Criminal Procedure Art. 74, fixing the list of remedies is 
called «Powers of counsel». Regulations, Part 1 of this article, and in general the nature of authority means 
that the law granted the right of counsel is also his / her duties: defender must use all legitimate means and 
ways to protect in order to identify the circumstances to refute the charges or mitigate the responsibility of 
the suspected, accused, and to provide them with the necessary legal assistance.  

Protection, therefore, the powers of defense counsel are legislated in two regulations: Code of Criminal 
Procedure and the Law of RK «On Advocacy». Basing on the existing legal structure, we can say, using the 
analog port of classification of legal status, legal point, the legal theory of law (general, branch, special), 
[6; 188.402]. The existence of general, branch and special powers of defense counsel. General powers are 
enshrined at the constitutional level, in the law on the Bar, in other legal acts. Special status of a lawyer is 
part of the branch status of counsel in criminal proceedings, but it is referred to the defense lawyers. Despite 
some correspondence between the two categories of lawyer’s rights, a defense lawyer has the opportunities 
for maneuver, and if it is necessary he can use powers not foreseen in the Criminal Procedure Act, but also 
conducive to the objectives of participation in court proceedings. Powers of defense counsel are enshrined 
in article 74 of the Code of Criminal Procedure of RK.  

Determination of legal limits coming from the meaning of Part 1 of Art. 15 of the Law of RK    
«On advocacy» and the logic of development should go in several directions: academic, regulatory, corporate.  

The law defines the boundaries of protection, indicates the means and methods that can be applied 
by subjects of protection [13; 73]. This means that the lawyer is not entitled to defend the material actions 
and the proceedings of the defendant, or to commit such acts on behalf of the accused, if they violate the law.  

Statutory limits are fixed on special (the Law of RK «On Advocacy») and branch (Code of Criminal 
Procedure of RK) level.  

In the Law of RK «On advocacy» in the provisions of Articles 15, 16 we can synthesize the following 
limits: the requirement of compliance with legal requirements, principles of organization and activities of the 
legal profession, professional standards and advocacy secrets; terms self-removal of legal aid, a ban on dif-
ferences in the legal position with a client, becoming worse the situation, a ban on the denial of legal aid on a 
criminal case, the obligation to appeal against illegal decisions, the prohibition of combining advocacy with 
the public service, business and other paid position, ethical and professional standards.  

At the branch level as well as in the Code of Criminal Procedure of RK limits are imposed on imple-
mentation of the lawyer’s powers as defense counsel. Defender can not commit any acts against the interests 
of his client and hinder the implementation of his rights, contrary to the position of the defendant admit his 
involvement in the crime and his perpetrators, make reconciliation of the injured with the defendant, recog-
nize a civil suit, filed by his client to withdraw the complaints and petitions; disclose information that he has 
learned in connection with an appeal for legal aid and its implementation, to refuse to accept for himself pro-
tection of the suspected or accused person. Responsibility for the failure of authority rests solely with the 
professional advocates for the Law of RK «On Advocacy».  

Thus, in the legal framework of a lawyer there are his legal status and legal limits of exercise of the 
powers that require the attention of scientists and practitioners. 
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Р.М.Жəмиева, Б.А.Жақыпов 

Адвокаттық қызметтің құқықтық негіздері 

Мақалада адвокаттың қылмыстық сот өндірісіне қатысуының құқықтық негіздерінің элементі болып 
табылатын адвокаттың мəртебесіне ерекше назар аударылды. Ол кəсіптің өкілі жəне жеке тұлға 
ретіндегі адвокаттың құқықтық мəртебесіндегі жалпы жəне ерекшенің үйлесімінен бастау алатыны 
атап айтылды. Қылмыстық сот өндірісіндегі адвокат қызметінің құқықтық негіздеріне қылмыстық іс-
жүргізушілік нормалармен қатар, халықаралық құқық жəне жалпы құқық нормалары кіреді. Құқық 
теориясындағы құқықтық мəртебенің, құқықтық жағдайдың, құқық субъектіліктің жіктелімінің (жалпы, 
салалық, арнайы) ұқсастығын пайдалану нəтижесінде, адвокат-қорғаушының өкілеттілігін жалпы, салалық, 
арнайы деп жіктеу ұсынылды. Сондай-ақ адвокат-қорғаушының қызметінің құқықтық шектерін 
анықтаудың ғылыми, нормативтік-құқықтық, корпоративтік бағыттары берілген. 

 

Р.М.Жамиева, Б.А.Жакупов 

Правовые основы адвокатской деятельности 

В статье особое внимание обращается на такой элемент правовых основ участия адвоката в уголовном 
процессе, как правовой статус адвоката. Отмечается, что он исходит из сочетания общего и особенно-
го в правовом статусе адвоката как личности и как представителя профессии. Авторами подчеркнуто, 
что к правовым основам деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве относятся не только 
уголовно-процессуальные нормы, но также нормы международного и общего права, с использованием 
аналогового переноса классификации правового статуса, правового положения, правосубъектности 
в теории права. Приведена классификация полномочий адвоката-защитника на общие, отраслевые 
и специальные. Предложены направления определения правовых пределов деятельности адвоката-
защитника — научное, нормативно-правовое, корпоративное. 
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Криминалистическая характеристика преступлений  
террористической направленности 

В статье рассматриваются вопросы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений терро-
ристической направленности. Выделены признаки преступлений террористической направленности 
с позиции решения криминалистических задач для установления объективной истины в уголовном 
судопроизводстве. Раскрыты закономерные процессы формирования и развития причинно-
следственной обусловленности события преступления, определяющие эффективные методы, способы 
поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания при установлении факта совершения 
терроризма. 

Ключевые слова: методика расследования, криминалистическая характеристика, расследование терро-
ризма, обстоятельства, подлежащие доказыванию, установление причинно-следственных отношений, 
следственные ситуации.  

 
Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений террористической направленности 

обусловлены исследованием криминалистически значимых признаков, определяющих механизм пре-
ступной деятельности условиями и обстоятельствами события преступления. Установление события 
преступления определяется закономерными процессами проявлений взаимодействующих объектов, 
предметов, явлений, субъектов, раскрывающими причинно-следственные отношения в механизме 
преступной деятельности.  

Причинно-следственная обусловленность события преступления определяется объективно-
субъективными факторами формирования и развития пространственно-временных, субъектно-
объектных, субъектно-субъектных отношений, выявляющих условия и обстоятельства криминоген-
ного, конфликтного характера при установлении характера преступной деятельности.  

Итак, установление характера преступной деятельности требует от субъектов доказывания по-
знания характерных проявлений определяющих признаков причинно-следственных отношений фор-
мирования и развития условий и обстоятельств совершения, сокрытия преступления, оказания проти-
водействия, которые в системе составляют информационную основу для раскрытия, расследования 
и предупреждения преступлений.  

Информационная база раскрытия, расследования и предупреждения террористического акта 
определяется причинно-следственной обусловленностью формирования и развития детерминирую-
щих факторов направленности на совершение преступления, выбором места и времени, орудий и 
приспособлений для совершения преступления, объектом и предметом преступного посягательства, 
раскрывающих типичные проявления условий и обстоятельств совершения террористического акта.  

Детерминирующим фактором типичных проявлений условий и обстоятельств совершения тер-
рористического акта является социально-психологическая природа терроризма как общественно 
опасного явления, имеющего международный уровень, посягающего на национальную безопасность 
государства, на безопасность прав и свобод граждан, на неприкосновенность личности, общества. 
Социально-психологические факторы как источники формирования и развития причинно-
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следственных отношений преступлений террористической направленности составляют информаци-
онную основу поисково-познавательной деятельности субъектов доказывания при установлении 
условий и обстоятельств совершения преступлений террористического акта.  

Для установления факта совершения преступлений террористической направленности необхо-
димо исследование признаков, являющихся носителями информации об обстоятельствах и условиях 
совершения терроризма, способствующих выдвижению версии о механизме совершения преступле-
ния на первоначальном этапе, которые определяют методы и способы раскрытия, расследования.  

Итак, на первоначальном этапе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений тер-
рористической направленности о факте совершения терроризма свидетельствуют признаки, особен-
ности совершения действий, способы действий, которые отражаются в окружающей среде опреде-
ляющими свойствами выбора места и времени совершения преступлений, наступившими последст-
виями и результатами, исследование которых способствует выявлению субъекта преступной дея-
тельности.  

Установление субъекта преступной деятельности обусловлено исследованием личности потер-
певшего, объектов и предметов преступного посягательства, используемых орудий и механизмов со-
вершения преступления, его сокрытия, оказания противодействия, которые раскрывают индивиду-
альные особенности, доминирующие свойства его как личности, ее роль в механизме преступной 
деятельности. 

Роль субъекта преступной деятельности, установление ролевых функций при совершении пре-
ступлений террористической направленности обусловлены исследованием его индивидуально-
личностных свойств, отражающихся в механизме преступной деятельности условиями и обстоятель-
ствами объективно-субъективного характера на основе социально-психологических факторов. 

Итак, установление факта терроризма обусловлено исследованием направленности субъекта 
преступной деятельности, проявляемой в механизме преступной деятельности совершаемыми дейст-
виями, определением и решением задач, выбором и приспособлением условий и обстоятельств со-
вершения и сокрытия преступлений, составляющих систему причинно-следственных отношений, ис-
следование которых и определяют закономерные связи и взаимообусловленность устанавливаемых 
фактических данных в ходе доказывания.  

Закономерности проявления причинно-следственных отношений в механизме преступной дея-
тельности террористической направленности связаны с индивидуально-личностным вкладом субъек-
та преступной деятельности, определяемым исследованием его направленности, т.е. системы доми-
нирующих отношений. Именно система доминирующих отношений личности преступника проявля-
ется направленностью субъекта преступной деятельности в механизме преступной деятельности, 
раскрывающей субъективное отношение преступника к событию преступления, выражающее по-
требностно-мотивационную сферу и ценностно-нормативную структуру, которые и являются побу-
дительно-регулятивными механизмами определения характера преступной деятельности.  

Итак, побудительно-регулирующей основой преступной деятельности является личность пре-
ступника. Н.Т. Ведерников отмечает: «В преступной деятельности субъектов… проявляются опреде-
ленные группы личностных свойств. На этой основе возможна разработка типизации личности пре-
ступников... что обусловливается выразившейся в совершенном преступлении направленностью лич-
ности» [1; 75].  

Направленность, как характеризующее свойство личности преступника, определяющее признак 
преступной деятельности, отражается побудительно-регулятивными механизмами, раскрывающими 
условия и обстоятельства события преступления, выявляя факторы способствующего, провоцирую-
щего характера, проявляющие закономерные связи формирования и развития криминального собы-
тия. В силу чего следует согласиться с мнением А.И. Анфиногенова, рассматривающего преступле-
ние как проявление целостной личности, а преступное событие — как психолого-
криминалистическую систему, включающую в себя его элементы (время, место, орудие, жертву 
и др.) по признаку отношения к каждому из них и их совокупности, предопределяющие сделанный 
преступником выбор [2; 16]. 

Итак, раскрытие, расследование преступлений, установление характера преступной деятельно-
сти определяются исследованием личностного вклада субъекта преступной деятельности, субъектив-
ным отношением к событию преступления. В связи с этим информационная основа поисково-
познавательной деятельности обусловлена исследованием указанных причинно-следственных отно-
шений, раскрывающих условия и обстоятельства формирования и развития события криминальной 
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направленности террористического характера. Выявление и исследование закономерных связей при-
чинно-следственной обусловленности события преступления террористической направленности свя-
заны с ролью личности преступника, обусловленной социально-психологическими факторами, воз-
действующими на формирование и развитие потребностно-мотивационной сферы, являющимися но-
сителями криминалистической информации. 

Источник криминалистической информации — объективно-субъективные факторы формирова-
ния и развития системы «личность — окружающая среда», отражающиеся в механизме преступной 
деятельности информационной основой о субъекте, об объекте и предмете преступного посягатель-
ства, о мотивационной направленности, определяющие устойчивые проявления личностной активно-
сти субъекта преступной деятельности.  

Итак, составляющей основой криминалистической информации является личность преступника, 
определяющая побудительно-регулятивные механизмы преступной деятельности террористической 
направленности, способы и методы совершения преступления, сокрытия преступлений и способы 
оказания противодействия.  

Личность преступника-террориста следует отнести к насильственному типу в силу применения 
насильственных методов достижения цели, отражающихся в способах совершения, с использованием 
взрывных устройств, которые часто сопровождаются захватом заложников, организацией незаконных 
вооруженных формирований. Насильственные типы личности преступника характеризуются наличи-
ем следующих психологических особенностей: окружающая среда воспринимается как постоянно 
враждебная им; склонность к самоутверждению, к пребыванию в экстремальных ситуациях, активно 
инициируя их; стремление к постоянной гиперкомпенсации присущего чувства неполноценности; 
повышенная чувствительность к малейшим личностным поражениям.  

Психологическая характеристика личности террориста свидетельствует о внутренних регулято-
рах действий насильственного характера, определяющих устойчивые проявления личностной актив-
ности субъекта преступной деятельности террористической направленности.  

Одним из побудительных механизмов совершения преступлений террористической направлен-
ности является мотив самоутверждения, определяющий активность субъекта преступной деятельно-
сти при совершении преступных действий. Активность субъекта преступной деятельности террори-
стической направленности обусловлена агрессивным поведением, направленным на: 

 самоутверждение, в силу наличия потребности влиять на ситуацию, на поведение другого че-
ловека, принуждая его к определенным действиям;  

 доминирование в преступной организации, формировании, доказывая свою идентичность пре-
ступной группе;  

 информационный эффект, в силу привлечения внимания большого количества людей, средств 
массовой информации, оказания впечатления, воздействия на общество, на государство, пре-
небрегая такими общечеловеческими ценностями, как жизнь, здоровье человека.  

Итак, следует отметить, что преступления террористической направленности характеризуются 
проявлениями личностной доминанты, отражаемой характерными типами отношений субъектов пре-
ступной деятельности: прямолинейно-агрессивным, независимо-доминирующим, властно-
лидирующим.  

Прямолинейно-агрессивный тип отношений характеризуется проявлениями непримиримости, 
жестокости в способах совершения, сокрытия преступлений, активностью действий, направленных 
на достижение цели насильственными методами, в силу криминальной потребности совершения пре-
ступных действий. При совершении преступлений террористической направленности проявляется 
прямолинейно-агрессивный тип отношений, характеризуемый направленностью субъекта преступле-
ния на совершение преступлений в силу доминирования мотива агрессии. «Мотив агрессии, характе-
ризуемый целевой направленностью на агрессию, выражается в восприятии мира как враждебной 
среды, в признании насилия как способа действия, в нацеленности на борьбу, сражение, возмездие, в 
стремлении дать отпор или самому напасть, воспрепятствовать, навредить, оскорбить.» [3; 13]. 

Мотив агрессии является определяющей основой личностной модели субъекта преступной дея-
тельности террористической направленности, выражающей дезадаптивность поведения. Дезадаптив-
ность поведения субъекта преступной деятельности проявляется в механизме насильственных пре-
ступлений агрессивностью, деспотизмом, самовлюбленностью, черствостью, жестокостью, негати-
визмом. 
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Источником формирования и развития дезадаптивного поведения субъекта преступной деятель-
ности террористической направленности являются внутриличностные конфликты, порождающие 
криминальную потребность в совершении террористических актов. Так, «психодинамическая тео-
рия» З. Фрейда дает нам возможность рассматривать человеческую агрессивность как состояние 
внутреннего конфликта и вывести две ее основные формы — «вербальную агрессию и физическую 
агрессию» [4]. В «индивидуальной теории личности» А. Адлера выделяется три важных момента: 

а) одним из главных источников мотивации конфликтного поведения человека является «ком-
плекс неполноценности личности» в виде сформировавшегося внутриличностного конфликта;  

б) выплескиваясь наружу, внутриличностный конфликт перерастает в межличностный;  
в) классификация типов личности, включая управляющий, избегающий, социально-полезный 

тип [5]. 
Итак, определяющей основой характера преступной деятельности террористической направлен-

ности являются побудительные механизмы внутриличностных конфликтов, раскрывающих кон-
фликтное взаимодействие субъекта с окружающей средой, выявляя систему доминирующих отноше-
ний в формировании и развитии криминального события. Внутриличностные конфликты проявляют-
ся при совершении террористических актов в первую очередь агрессией на уровне установки, на-
правленной наносить ущерб, вред людям, а также в результате «комплекса неполноценности лично-
сти», что определяет характер преступной деятельности прямолинейно-агрессивным типом отноше-
ний, выявляющим личностную модель субъекта преступления.  

Личностная модель субъекта преступной деятельности отражается в обстановке совершения 
преступления дерзостью совершения действий, носящих открытый характер, с применением оружия, 
взрывчатых веществ, приспособлений; фактом нападения на охраняемые объекты с проникновением 
в помещение, хранилище, жилище с причинением вреда здоровью потерпевшему, захватом заложни-
ков, совершением преступных действий в открытой местности, в многолюдных местах. То есть лич-
ностная модель субъекта преступной деятельности, проявляемая прямолинейно-агрессивным типом 
отношений, характеризует исполнительскую роль субъекта, совершившего террористический акт, 
определяя субъективные возможности как непосредственного участника террористического акта, так 
и степень организации преступной группы. Этот тип агрессивного поведения свидетельствует о глу-
бокой личностной деформации, о сформированной у личности устойчивой установке на агрессивное 
поведение, постоянной готовности наносить ущерб людям и о крайне низком социальном самокон-
троле личности. 

Другой тип агрессивного поведения при совершении преступной деятельности террористиче-
ской направленности проявляется властно-лидирующим и независимо-доминирующим характером 
отношений, определяя роль и значение организаторов террористических актов. Проявления личност-
ных особенностей и субъективных возможностей властно-лидирующего типа отношений выражают-
ся в схеме: доминантность — властность — деспотичность; независимо-доминирующего — уверен-
ность в себе — самоуверенность — самовлюбленность, которые выражают систему доминирующих 
отношений в механизме преступной деятельности.  

Таким образом, в механизме преступной деятельности террористической направленности прояв-
ляется система доминирующих отношений, выражаемых прямолинейно-агрессивным, властно-
лидирующим и независимо-доминирующим типами, раскрывая личностную модель субъекта пре-
ступной деятельности, которая используется для выдвижения и проверки версий на первоначальном 
этапе раскрытия и расследования преступлений о побудительно-регулятивных факторах. Так, при 
властно-лидирующем и независимо-доминирующем типах отношений побудительно-регулирующей 
основой является мотив достижения.  

Мотив достижения обусловлен целевой направленностью на лидерство, господство, на успех 
в обитаемой группе, активность выражается умением действовать, управлять, брать на себя ответст-
венность, что порой перерастает в склонность брать на себя слишком много, загружать себя непо-
сильным бременем забот. Мотив достижения выражается озабоченностью организации своей работы, 
боязни неуспеха, провала в работе, в высоком уровне притязаний, вере в свои силы и возможности, 
информируя о личностной направленности «на себя», на удовлетворение сугубо индивидуалистиче-
ских интересов [3; 13]. 
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Организация террористической преступной деятельности включает:  
 распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления 
такой деятельности;  

 планирование, подготовку, финансирование и реализацию акта терроризма; подстрекательство 
к акту терроризма;  

 организацию незаконного военизированного формирования, преступного сообщества (пре-
ступной организации), организованной группы для реализации акта терроризма, а равно уча-
стие в такой структуре;  

 вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; информационное или иное по-
собничество в планировании, подготовке или реализации акта терроризма; пропаганду идей 
терроризма, которые указаны в ст. 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии терро-
ризму» от 13 июля 1999 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.02.2012 г.).  

Террористическая деятельность, ее организация обусловлены политической мотивацией, кото-
рую в качестве отличительного признака терроризма выделяет профессор Б.Г. Ганчевски и раскрыва-
ет условия формирования террористической организации: 

1) доступ к деньгам, оружию и взрывчатым веществам; 
2) военные знания и возможность обучения членов террористической организации; 
3) надежные укрытия, что предполагает наличие государств, которые поддерживают террори-

стов на своей территории и используют их для политических и военных целей [6].  
Итак, жизнеобеспечение террористической деятельности обусловлено вопросами ее организации 

при содействии государств, создающих условия для формирования вооруженных преступных орга-
низаций денежно-материальными вложениями и материально-техническими средствами, что обеспе-
чивается потоком «грязных» денег, полученных преступным путем. Характерные отличительные 
признаки терроризма отмечены и другими учеными, которые выделяют: социально-политическую 
направленность, нелегитимный характер применения насилия; конспиративный образ действий его 
субъектов, необходимых для обеспечения успешного формирования и существования самих террори-
стических структур и их участников, а также для подготовки и осуществления конкретных террори-
стических акций [7].  

Мотивационная направленность организации террористической деятельности определяется по-
будительной основой — мотивом достижения, направленным на осуществление следующих целей: 

 нарушение общественной, экономической безопасности;  
 устрашение населения или оказание воздействия на принятие органами власти решений 
и удовлетворение таким образом своих неправомерных корыстных и (или) иных интересов.  

Так, среди мотивов совершения террористических актов, установленных в ходе проведения од-
ного из исследований, определяющими явились следующие: 24 % — вызов страха в обществе, в об-
щественных и государственных институтах, у населения; 24 % — получение материальных выгод, 
ценностей; 11 % — реализация своих идей и замыслов политического, религиозного, идеологическо-
го и иного характера [8]. 

Достижение политических целей насилием террористической направленности является проявле-
нием экстремизма, направленного на смену политического строя, руководства страны, нарушение 
территориальной целостности, навязывание религиозных и социальных стандартов, изменение курса 
государства, срыв переговоров и иных политических процессов, провоцирование конфликтов.  

То есть политический экстремизм, как разновидность терроризма, обусловлен побудительно-
регулятивными механизмами религиозного, национального характера. Исходя из целевой направлен-
ности терроризма, потребностной основой совершения преступлений террористического характера 
являются религиозные убеждения на уровне фанатизма, определяющие характер преступных дейст-
вий террористов-смертников. Террористы-смертники — это, как правило, малообразованные люди, 
подверженные психическому и религиозному влиянию, вербующиеся из малоимущих слоев населе-
ния, у которых погибли родственники, нет средств к существованию, нет цели в жизни (81 %). Ис-
полнителями-смертниками террористического акта бывают, как правило, женщины (65 %) [9]. Среди 
смертниц-шахидок в основном женщины, потерявшие мужей, детей, близких родственников, в силу 
чего они утратили смысл жизни и готовы к самоубийству ради мести.  
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Кроме того, в качестве террористов-смертников используются глубоко верующие люди, совер-
шившие какое-либо преступление и приговоренные шариатскими судами к казни. Их убеждают, что 
смерть в ходе выполнения диверсионно-террористической акции гарантирует полное искупление ви-
ны. Привлекают к совершению террористических актов путем самоликвидации людей с психически-
ми отклонениями, способных выполнять распоряжение, а также людей, попавших в полную зависи-
мость от полевых командиров в силу тяжелых жизненных обстоятельств, невыполнимых долговых 
обязательств.  

Террористы-смертники используются в качестве орудия совершения террористических актов, 
«удобного» для применения в местах скопления большого количества людей, приводящего к много-
численным жертвам. Их также удобно использовать для сокрытия организаторов совершения терро-
ристических актов, облегчается и организация исполнения взрыва для достижения преступной цели 
террористической направленности. 

Для исполнения преступных действий террористы-смертники используют взрывные устройства, 
приспособления, имеющие большую разрушительную силу, То есть способом совершения террориста-
ми-смертниками преступлений террористической направленности является применение взрыва в об-
щественных местах, в местах дислокации воинских частей, силовых ведомств. Использование терро-
ристов-смертников, подготовленных организаторами для террористического акта, следует рассмат-
ривать в качестве способа совершения преступлений и способа сокрытия преступной организации, 
организовавшей конкретный террористический акт. 

Осуществление преступной деятельности террористической направленности проводится пре-
ступными организациями путем привлечения обученных людей, которые прошли специальную под-
готовку в различных лагерях подготовки террористов, ради обогащения идущих на совершение тер-
рористических актов путем совершения взрывов, поджогов или иных действий, создающих опас-
ность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий.  

Другую категорию террористов составляют лица, окончившие средние и высшие учебные заве-
дения, однако их участие продиктовано религиозными убеждениями (15%) (сторонники Джихада — 
священной войны) [9]. В этой следственной ситуации при организации террористических актов уде-
ляется больше внимания сокрытию исполнителей со стороны организаторов, если использование 
террористов-смертников направлено на совершение террористических актов путем применения 
взрыва. 

Указанные побудительно-регулятивные механизмы преступлений террористической направлен-
ности свидетельствуют о признаках преступной группы. Степень организованности групп обуслов-
лена наличием психологической и функциональной структур, исследование которых информирует 
о ролевых функциях соучастников в совершении преступных действий террористического характера. 

Преступная группа террористической направленности отражается следообразованием в обста-
новке совершения преступлений наступившими последствиями разрушительного характера (как ма-
териального, так и человеческого), следами применения взрывных устройств, информирующих о 
причинно-следственных отношениях события преступления: об отношении террориста к потерпев-
шим, причиненному ущербу, о наличии и форме вины, мотиве преступления, о способе совершения 
преступления.  

Совершение террористического акта путем применения взрывного устройства свидетельствует 
о наличии организации. Для приведения в действие устройства требуется совершение действий, на-
правленных на выбор места закладки взрывного механизма, нужно учитывать временной отрезок 
для осуществления взрыва в нужный момент. Это свидетельствует о дистанционном управлении, 
для которого необходим четкий расчет условий и обстоятельств объективного-субъективного харак-
тера. Условия осуществления взрыва, особенно с применением дистанционного управления, свиде-
тельствуют о профессиональных качествах исполнителя, о его знаниях, навыках, умениях, что дает 
возможность субъектам доказывания выдвигать версии о субъекте преступной деятельности — ис-
полнителе-взрывнике.  

Кроме того, применение взрывного устройства, остатки его компонентов — взрывчатые вещест-
ва, средства взрывания — информируют о месте, способе изготовления устройства, что также создает 
условия для собирания и исследования доказательств, особенно на первоначальном этапе раскрытия, 
расследования преступлений террористической направленности, помогая определить характер орга-
низованной преступной группы, преступной организации.  
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В механизме следообразования информационной основой отображаются следы взаимодействия 
материальных объектов, материального объекта и субъекта, субъектов, которые в системе вносят изме-
нения в материальную обстановку и отражаются последствиями преступления. Верно отмечено, что:  

 отображение может содержать информацию об определенных особенностях как отображаемо-
го объекта, так и механизма взаимодействия [10, 63];  

 взаимодействие рассматривается, во-первых, как процесс обмена объектов следами, измене-
ниями, структурами и, во-вторых, как собственно результат взаимодействия: изменения 
в структурах, присущих следам, отпечаткам [11, 5]. 

Итак, информационная база раскрытия, расследования и предупреждения преступлений терро-
ристической направленности раскрывается криминалистически значимыми признаками, определяю-
щими причинно-следственную обусловленность события преступления, обстоятельства, подлежащие 
доказыванию. Причинно-следственная обусловленность преступлений террористической направлен-
ности, помимо использования взрывных устройств, сопровождается захватом заложников, публич-
ными призывами к осуществлению террористической деятельности, организацией незаконных воору-
женных формирований, характеризуется посягательством на общественную, национальную безопас-
ность государств.  
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Лаңкестік бағыттағы қылмыстардың криминалистикалық  
сипаттамасы 

Мақалада лаңкестік бағыттағы қылмыстарды ашу, алдын алу жəне тергеу сұрақтары қарастырылды. 
Бұл бағыттағы қылмыстардың белгілері криминалистикалық міндеттерді шешу, қылмыстық сот 
өндірісіндегі объективті ақиқатты қалыптастыру ретінде анықталды. Терроризм жасау фактісін 
қалыптастырудағы дəлелдеу субъектілерінің қызметінің іздестірушілік-танымдық əдістері, қылмыс 
жасаудың себепті тергеулік негізділігінің дамуымен байланысты тиімді əдістерді анықтау жəне 
қалыптастыру сұрақтары тереңдетiліп зерттелген.  

 

B.R.Sembekova  

Criminological characteristics of terrorist crimes 

The article deals with the detection, investigation and prevention of terrorist crimes. Marked signs of terrorist 
crimes from the perspective of forensic solutions of tasks aimed at establishing objective truth in criminal 
proceedings. Revealed legitimate processes of formation and development of a causal conditionality of a 
crime that determine effective methods, methods of search and cognitive activity of proof in establishing the 
fact of terrorism. 
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Crime victims: the new «icon» of Bulgarian penal policy? 

This article explores the latest development of crime victims related policies and practices in Bulgaria. The 
newest achievements are identified and analyzed. The relevant operative legislation is scrutinized. Both the 
strong and the weak points of its implementation are commented. The application of restorative justice, as an 
essential element of the modern penal policy orientated towards crime victims, is promoted. The challenges, 
related to the transposition of the new European Directives, concerning victims, are discussed. 

Key words: crime victims, protection of victim’s rights, compensation, restorative justice, Bulgaria and EU. 

 
I. BACKGROUND 
Long time crime victims were the «forgotten party» in the Bulgarian criminal justice system. They were 

totally neglected and marginalized. The whole attention was concentrated to the offender. This was particu-
larly valid after joining the European Convention on Human Rights in 1992. The protection of procedural 
rights of the perpetrators of crime were even hypertrophied by the Bulgarian legislator and judicial practice. 
No doubt, rights to liberty and security and to a fair trial are essential human rights, and the numerous appli-
cations versus Bulgaria sent by the accused persons to the European Court of Human Rights were important 
factors which needed to be respected. However, the rights of crime victims were not protected on reciprocity 
basis.  

Despite the fact that Bulgaria had already declared observance to the United Nations Declaration on jus-
tice for victims of crimes and abuse of power 1985 and the other relevant UN and Council of Europe instru-
ments, crime victims remained for decades in the periphery of the legislature, state institutions and even 
of the non-governmental organizations (NGOs). The only sector that paid due attention to crime victims and 
periodically sent alarming messages about their legal status and practical situation, were the research centers 
and some university professors (Bochev, 1986; Stoinov, 1993; Belova, 1998). 

II. THE BIG SHIFT OF THE PARADIGM 
Fortunately, recently the victims of crime in Bulgaria seem to receive increased attention from govern-

mental institutions, NGOs, academia, etc. (Stankov, 1999, Panev, 2004). The victims were rediscovered and 
recognized — from an «invisible» subject of social reality and criminal proceedings, often isolated from 
their own case, they have become more noticeable figure in law, political strategies and media. The attention 
was related to the negotiations and accession process of Bulgaria to the European Union when numerous 
recommendations for following the minimal standards for victims of crime protection have been sent to the 
government. Among the most important documents marking the new tendency in Bulgarian crime policy, 
were the National Strategy for the Support and Compensation of Crime Victims (2006), the Strategy to Con-
tinue the Judicial Reform in the Conditions of full EU Membership (2010), the National Concept of Penal 
Policy of the Republic of Bulgaria for the period 2010–2014 and the newest one — the Concept on State’s 
Policy on Juvenile Justice (2011). Having in mind the basic postulates of the Treaty of Lisbon and the Stock-
holm Program for an Open and Secure Europe Serving and Protecting Citizens, these concepts offer far-
seeing perspective in compliance with the common European policy towards victims. 
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In Bulgaria the universality of the rights of crime victims is not questioned and theoretically they are 
treated as an inherent part of human rights. Traditionally, even in the customary law, there are mechanisms 
for their protection. Currently there is relatively modern legislation providing the victims with many rights. 

1. It could be dare said that one of the biggest achievements from the recent times was the Penal Proce-
dure Code 2005 [1] (Chinova and Ivanova, 2005; Chinova, 2013). The Code for the first time regularized the 
procedural status of the injured party in a separate chapter. After the amendments from 2008 [2] the current 
standing of crime victims in penal proceedings could be described as follows: 

According to the Art. 74 of the Penal Procedure Code injured shall be the person, who has suffered ma-
terial or non-material damages from the crime. In case of a death of that person this right shall transit 
to his/her heirs. 

The injured is entitled of specific rights both in pre-trial and court procedure. Most of the rights could 
be fully exercised during the court proceedings when the injured could be constituted as a private prosecutor, 
private complainant or civil claimant. However, according to the Art. 75 during the pre-trial procedure 
the injured has the following rights: to be notified of his/her rights in the penal procedure; to receive protec-
tion of his/her safety and his/her close persons; to be informed about the course of the penal procedure; 
to participate in the procedure; to appeal the acts which lead to disclosure or suspension of the penal proce-
dure; to have a trustee.The injured can enjoy these rights if explicitly has demanded to participate in the pre-
trial procedure and has stated a summoning address in the country. 

In the court procedure the injured, who has suffered damages from a crime, which is subject to prosecu-
tion from the public prosecutor, shall have the right to participate as a private prosecutor (in comparative 
aspect referred as accessory prosecutor — Art. 76). The private prosecutor shall maintain the indictment at 
the same time with the public prosecutor. The private prosecutor may also maintain the indictment after the 
prosecutor declares that he/she does not maintain it (in comparative aspect explained as subsidiary prosecu-
tor). The private prosecutor shall have the following rights: to become acquainted with the case and to make 
the necessary extracts; to submit evidence; to participate in the court procedure; to make requests, notes and 
objections and to appeal the acts of the court, where his/her rights and legitimate interests are harmed (Art. 79). 

The injured by a crime, which is a subject to prosecution on a complaint of the injured, may bring and 
maintain indictment before the court as a private complainant (in comparative aspect explained as private 
prosecutor — Art. 80). The complaint shall be submitted within six-month period from the day, when the 
injured learned about the commitment of the crime, or from the day, on which the injured has received 
a message about discontinuing of the pre-trial procedure on the ground that the crime shall be a subject 
to prosecution on complaint of the injured. He/she shall have the right to require assistance from the bodies 
of the Ministry of Interior for collection of data which they cannot collect on themselves. 

The injured and his/her heirs, as well as the legal persons who have suffered damages from the crime, 
may file a civil claim for a compensation of the damages and to establish themselves as civil claimants in the 
court procedure (Art. 84). However, the civil claim cannot be filed in the court procedure if is filed under 
the procedure of the Civil Procedure Code. The civil claim in the court procedure may be filed as against 
the defendant as well as against other persons who shall bear civil liability for the damages caused by the 
crime. The civil claimant and the private complainant have similar rights like private prosecutor. 

It could be summarized that the injured currently enjoys a high status in the criminal proceeding, he/she 
is not only a «witness» anymore. 

2. As a prospective member-state of the European Union, before acceding, the Republic of Bulgaria had 
to transpose the Council of the European Union Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compen-
sation to crime victims. It was done by the adoption of the Support and Financial Compensation to Crime 
Victims Act 2006 [3]. The objective of the  Act is recognition and guaranteeing the rights and the lawful in-
terests of the crime victims, according to the European and international standards. Various types of support 
are regulated (psychological, legal, medical, etc.), as well as provisions of financial compensation from the 
state, although rather limited. Under the law, support and financial compensation may be granted to the vic-
tims, who have suffered damages from the following crimes: terrorism; deliberate homicide; deliberate seri-
ous bodily harm; sexual molestation and rape, as a result of which serious health damages have been caused; 
trafficking of people; crimes, committed by an order or in fulfilment of a decision of an organised criminal 
group, as well as other serious deliberate crimes as a result of which death or serious bodily harm have been 
caused as corpus delicti consequence. 

According to the Art. 3, paragraph 1 of the abovementioned law, under the terms and following the pro-
cedure of this law, support may be granted to victims, who have suffered material and non-material damages 



D.Chankova 

76 Вестник Карагандинского университета 

by the mentioned types of offences, and financial compensation may be granted to victims, who have suf-
fered material damages. In compliance with the Bulgarian legal system, compensation for non-material dam-
ages may be granted to crime victims only «by justice» and that is why financial compensation for non-
material damages suffered as a result of an offence committed is always provided by a judge. In addition, 
according to the Art. 3, paragraph 2, where the victim has passed away as a result of the crime, the right 
of receiving financial compensation and support shall pass to his/her children, parents, spouse or the person, 
with whom he/she was in actual cohabitation. In compliance with Art. 1, paragraph 1, support and financial 
compensation are granted by the state to victims of crime — Bulgarian citizens or citizens of Member States 
of the European Union (furthermore, under the terms and following the procedure of this law, support and 
financial compensation may also be granted to foreign citizens in the cases, provided for in international 
agreements, to which the Republic of Bulgaria is a party — Art. 1, paragraph 2 of the law). 

A special chapter of the Support and Financial Compensation to Crime Victims Act is dedicated to in-
forming  crime victims of their rights. It is an obligation of the bodies of the Ministry of Interior and the vic-
tim support organizations. In compliance with the Art. 8 the forms of support to the crime victims shall be: 
medical support upon state of emergency; psychological consultation and help; free legal aid; practical assis-
tance. The free psychological consultation and help shall be provided by expert — psychologists from 
the victim support organizations financed by the Ministry of Justice. The crime victims can receive legal aid 
under the terms and following the procedure of the Legal Aid Act. 

Compensation under the Support and Financial Compensation to Crime Victims Act may be granted 
by the State if the crime victim has not received such compensation in any other way.The compensation is 
granted after coming into effect of: the conviction sentence, including the cases where the case has been con-
sidered in the absence of the defendant; the prosecutor’s or judicial act, by virtue of which the penal proceed-
ings have been terminated (with some exceptions); the prosecutor’s or judicial act, by virtue of which the 
penal proceedings have been suspended due to non-detection of the perpetrator of the crime. The financial 
compensation is in the form of granting a monetary sum.  

The National Council for Compensation of Crime Victims, which was established at the Ministry 
of Justice in 2007, is the body competent to consider the filed by the victims applications for financial com-
pensation. The Council drew up a model of the application for financial compensation in Bulgarian, English, 
German and French language; develops the policy, the planning and the presentation of legislative and prac-
tical initiatives in the sphere of supporting the crime victims; carries out international co-operation in the 
field of supporting crime victims, etc. 

Considering the necessity of raising public awareness and the knowledge on the possibilities provided 
by the Support and Financial Compensation to Crime Victims Act, the Ministry of Justice has worked out 
a specialised Internet website of the National Council for Compensation of Crime Victims [4]. The website 
intends to  make available to all persons and foreign institutions comprehensive information on the Bulgarian 
compensation scheme. Furthermore, the Ministry of Justice continues its activity on conducting seminars and 
workshops on the issues of compensation to crime victims, in view of raising awareness on the topic among 
legal professionals and representatives of the legal doctrine. 

3. Lately Bulgarian legislator is paying privileged attention on anti-trafficking of persons issue. World-
wide trafficking in human beings is recognised as a serious violation of human rights. Human trafficking im-
pairs the honour and dignity of the victims and, in some cases, their right to life. As a form of organised 
crime, trafficking in human beings undermines the basic principles of the law order and the democratic stan-
dards of society.  

Bulgaria is considered primarily as a country of origin and transit and to a lesser extent a destination for 
victims of human trafficking. The unfavourable economic situation in the country continues to stimulate 
the migration of potential and actual victims of human trafficking in the European Union and the non-
European countries. That is why relevant measures have been undertaken (Pushkarova, 2012). 

In 2002 the National Assembly adopted amendments by which in the Penal Code was created a new 
Section called «Trafficking in human beings» — Art. 159 a, 159 b and 159 c. All these articles define traf-
ficking in human beings as recognized by the relevant international instruments providing the needed legal 
basis to prosecute perpetrators of this type of crime and impose on them effective punishments. In cases 
where the trafficking was committed in respect to a child, specific qualified corpora delicti exist where the 
penalties imposed are more severe. In 2006 new amendments to the Bulgarian Penal Code were adopted, 
namely in Art. 159 a, para. 3, by which was enlarged the scope of the criminal prosecution of trafficking 
through the criminalisation of trafficking in respect to a pregnant woman to the purpose of selling her child. 
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In 2009 new supplements to the Penal Code were adopted by which were increased the penalties for traffick-
ing in human beings (both the length of the penalty deprivation of liberty as well as the relevant  fines). So, 
under Art. 159 d where trafficking in human beings can be qualified as dangerous recidivism or has been 
committed at the orders or in implementing a decision of an organised criminal group, the punishment shall 
be deprivation of liberty from five to fifteen years and a fine from BGN twenty thousand to one hundred 
thousand. In such cases courts can impose confiscation of the property of the perpetrator. A new corpus 
delicti was also introduced, through which was criminalised the use of (taking advantage of) a victim of hu-
man trafficking for acts of debauchery, forceful labour, dispossession of bodily organs or holding her/him in 
forceful subjection, regardless of her/his consent. Through the abovementioned new offence in the Bulgarian 
legislation was introduced the provision of the Council of Europe Convention on Combating Trafficking in 
Human Beings. One of the main reasons for the introduction of the new offence was the necessity to raise the 
effectiveness of the counteraction and criminal prosecution of trafficking by addressing the problem of the 
so called «search» and «use/taking advantage» of the victims of trafficking in human beings. 

A specific Combating Trafficking in Human Beings Act was adopted in 2003 (last amended in 2013). 
For the purpose of this Act «Trafficking in human beings» means the recruitment, transportation, transfer, 
concealment or acceptance of human beings, regardless of their own will when it is carried out for the pur-
pose of exploitation; «Exploitation» means the illegal use of human beings for debauchery, removal of a 
physical organ, tissue, cell or a bodily liquid from the victim, forced labour, begging or keeping in forced 
subjection, slavery or servitude; and «Victim» means any person who has become a subject of trafficking in 
human beings (THB). The law defines the legal obligations of the different state authorities involved in com-
bating THB and the relations between them, as well as promotes the effective cooperation between the gov-
ernmental and nongovernmental sector in this field. The Act has a special focus on measures to prevent and 
combat trafficking and measures for protection and assistance to women victims and children victims. Placing 
trafficking victims who collaborate with the investigation under special protection was explicitly regularized.  

It has to be explicitly mentioned that recently Bulgaria has fully transposed the Directive 2011/36/EU 
of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in 
human beings and protecting its victims into our domestic legislation. For this purpose a fundamental 
amendment was introduced to the Penal Code. According to the new Art. 16 a an act should be considered 
not culpably committed where perpetrated by a victim of human trafficking provided this person has been 
forced to do it in a direct relation to that quality. Furthermore, new elements of the special qualified corpora 
delicti of Art. 159 a and Art. 159 b of the Penal Code have been added. Extra protection of some categories 
of victims of human trafficking has been provided in the Combating Trafficking in Human Beings Act. 

4. Some other relatively new legislative acts — Protection of Persons Threatened in Connection with 
Criminal Procedure Act 2004, Protection Against Domestic Violence Act 2005, Child Protection Act 2000 
etc. stipulate protection and assistance for separate types of victims. 

III. VICTIMS’ RIGHTS — BETWEEN WORDS AND ACTIONS 
Although currently in Bulgaria exists a quite comprehensive legal framework for crime victims protec-

tion, many aspects could be criticized.  
The operative legislation is not perfect, and is not properly and fully applied. One of the deficits of legal 

regulation is that the injured is excluded from the procedure of the settlement of the case by the agreement 
between the public prosecutor and the defence counsel of the accused (plea bargaining). There are not 
enough efficient procedural mechanisms for the full implementation of the stipulated rights. Because of the 
low rate of detection of crime and of sentenced persons a significant part of the victims cannot avail them-
selves of their rights. The lengthy procedure often takes away the due restitution and reparation. 

Moreover, the victims of violent crimes are also not well protected by the Support and Financial Com-
pensation to Crime Victims Act. According to the National Council for Compensation of Crime Victims Da-
tabase very few of them (less than 30 yearly) receive limited compensation. Next, the list of crimes envis-
aged by the law, is rather narrow — it should be broaden. The compensation should be paid in advance by 
the state. That is why some legislative changes should be undertaken without delay. 

There are problems with the existing infrastructure and coordination between different agencies work-
ing in the field. Indeed, a number of non-governmental organizations dedicated themselves to the protection 
of victims of violence, human trafficking and other forms of organized and conventional crime, have been 
registered. Usually they are established for the benefits of victims but within the framework of different pro-
jects. When their funding comes to an end, the organizations suspend their services. Presently, there are very 
few specialized governmental structures working in this area. 
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It seems there is an existing «gap» between the declared good objectives and the low level of their im-
plementation. That is why society dissatisfaction is increasing and the risk of raising punitive populism is 
more than evident. Hence, a lot should be done for information dissemination, education, prevention and 
proper application of law (Fikov, 2009). 

IV. THE NEW CHALLENGES 
Two important crime victims — related acts have been adopted recently on the European level. 
Last year Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 

establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing 
Council Framework Decision 2001/220/JHA was approved [5]. The Directive considers crime as a wrong 
against society as well as a violation of the individual rights of victims. As such, victims of crime should be 
recognised and treated in a respectful, sensitive and professional manner without discrimination of any kind 
based on any ground such as race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or be-
lief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age, gender, 
gender expression, gender identity, sexual orientation, residence status or health. In all contacts with a com-
petent authority operating within the context of criminal proceedings, and any service coming into contact 
with victims, such as victim support or restorative justice services, the personal situation and immediate 
needs, age, gender, possible disability and maturity of victims of crime should be taken into account while 
fully respecting their physical, mental and moral integrity. According to Directive, victims of crime should 
be protected from secondary and repeat victimisation, from intimidation and from retaliation, should receive 
appropriate support to facilitate their recovery and should be provided with sufficient access to justice. 

The main purpose of the Directive is to ensure that victims of crime receive appropriate information, 
support and protection and are able to participate in criminal proceedings. Special attention is paid to chil-
dren and women as crime victims. The rights related to victim’s participation in criminal proceedings are 
provided for in details. 

The Directive lays down minimum standards, although rather high. Member States may extend 
the rights set out in this Directive in order to provide a higher level of protection. 

Directive 2012/29/EU does not address the conditions of the residence of victims of crime in the territo-
ry of the Member States. Member States should take the necessary measures to ensure that the rights set out 
in this Directive are not made conditional on the victim's residence status in their territory or on the victim's 
citizenship or nationality. Reporting a crime and participating in criminal proceedings do not create any 
rights regarding the residence status of the victim. Member States shall bring into force the laws, regulations 
and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 16 November 2015. 

Another important European instrument — Directive 2011/99/EU of the European Parliament and 
of the Council of 13 December 2011 on the European protection order [6] was also passed. Quoting the 
Council of the EU Resolution of 10 June 2011 on a Roadmap for strengthening the rights and protection 
of victims, in particular in criminal proceedings, the Directive insists that mechanism should be created 
to ensure mutual recognition among Member States of decisions concerning protection measures for victims 
of crime. In a common area of justice without internal borders, it is necessary to ensure that the protection 
provided to a natural person in one Member State is maintained and continued in any other Member State 
to which the person moves or has moved. It should also be ensured that the legitimate exercise by citizens of 
the Union of their right to move and reside freely within the territory of Member States, in accordance with 
Article 3(2) of the Treaty on European Union and Article 21 of the Treaty on the functioning of the EU, does 
not result in a loss of their protection. The Directive should be transposed by 11 January 2015.  

Bulgaria as a regular EU member should take all steps timely so that the crime victims could enjoy fully 
their rights. Despite of the economic difficulties, we need more sensitivity, so victims needs have to be met. 

It should be mentioned that Bulgaria is facing one more challenge with regard due victims protection. 
Restorative justice, one of the most attractive modern policies in criminal justice worldwide and a recognized 
instrument for victims of crime protection, is getting more and more supporters in Bulgaria (Chankova, 
1996, 2002 and 2011; Trendafilova, 2001; Panev, 2008).The Bulgarian Mediation Act was adopted in 2004 
[7]. It introduced mediation as an alternative method for resolution of family, civil, administrative and other 
disputes between natural and/or legal persons. A much praised achievement of the law is the Article 3, para-
graph 2, which provides for mediation in criminal matters, as envisaged in the Penal Procedure Code. Bul-
garia belongs to the continental system of law; hence for mediation in penal matters to be implemented, a 
detailed legislative regulation is necessary. Despite the explicit requirement of the law to that end, the Penal 
Procedure Code of 2005 did not provide for any cases where mediation could be applied and left this issue to 
subsequent amendments. Nevertheless, the current legislation leaves room for the application of restorative 
justice methods to so called complainant’ s crimes — when the criminal proceedings are instituted by the 
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initiative of the victim. Restorative practices are also applied in juvenile cases, in prisons, in community mat-
ters, although on a limited scale. Definitely, it should be broaden. 

In the meantime a number of NGOs have started and successfully implemented trainings of mediators, 
judges, prosecutors and other professionals in the field. The National Association of Mediators, the Institute 
for Conflict Resolution, the Union of Bulgarian Jurists and others work intensively in this area. 

The academics, on their part, contribute likewise: special courses in alternative dispute resolution, re-
storative justice and mediation in criminal matters were introduced in the New Bulgarian University and in 
South-West University, as well as in the Institute for Postgraduate Studies with the University for World and 
National Economy. According to the recent surveys, restorative justice enjoys wide support among criminal 
justice practitioners and society at large (Chankova, 2006; Chankova, Georgieva and Bakalov, 2008). Let’s 
hope that restorative justice will progress and will further serve the victims needs. 

As a conclusion, there are many achievements, but also unsolved problems of protection of victims 
of crimes in Bulgaria. It is interesting to follow whether in the near future the rights of crime victims will be 
a tangible reality in Bulgaria. 
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Д.Чанкова 

Қылмыс құрбандары: Болгария қылмыстық саясатының  
жаңа «белгісі» ме? 

Мақалада Болгариядағы саяси құрбан қылмыстары жəне əдістерімен байланысты соңғы кездегі 
жетістіктері зерттелген. Автор жаңа табыстарды теңдестіріп саралаған. Тиісті қолданыстағы 
заңнамалардың толық мəні ашылған. Оның күшті жəне осал жақтарын енгізуге түсінігi берілген. 
Қылмыс құрбандарына бағытталған, қазіргі қылмыс саясатының құрамы тəрізді, əділ сотты қайта 
жаңғыртуды қолдануда əсер етеді. Құрбандарға қатысты жаңа еуропалық директивалардың орын 
ауыстыруына байланысты мəселелер талқыланған. 

 

Д.Чанкова 

Жертвы преступлений: новый «icon» Болгарии уголовная политика? 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с поведением жертв преступления и методы расследова-
ния преступных действий в Болгарии. Идентифицированы и проанализированы научные изыскания 
последних лет, касающиеся этих вопросов. Тщательно исследовано соответствующее действующее 
законодательство. Отмечены сильные и слабые стороны его внедрения. Показано применение восста-
новительного правосудия как существенного элемента современной уголовной политики, ориентиро-
ванной на жертв преступления. Обсуждены проблемы, связанные с перемещением новых европейских 
Директив относительно жертв преступлений. 
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Ортақ үлестік меншік құқықтық қатынастардың ерекшеліктері 

Мақала ортақ үлестік меншіктің құқықтық қатынастар мəселелерін талдауға арналған, ол ортақ 
үлестік меншіктің мəнін терең түсінуге жəне оның барлық ерекшеліктеріне талдау жүргізуге 
мүмкіндік береді. Авторлармен ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастардың түсінігі, оның 
заңды табиғаты зерттелді, ортақ үлестік меншіктегі үлестің мəні мен маңызы талданды. Ортақ үлестік 
меншіктік құқықтық қатынастардың элементтеріне баса назар аударылды.  

Кілт сөздер: меншік, меншік құқығы, ортақ үлестік меншік, құқықтық қатынастар, заттық құқық, 
салыстырмалы құқықтық қатынас.  

 
Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің даму барысында меншік құқығын жүзеге 

асырумен байланысты мəселелер кешеніне ерекше назар бөлінеді. Меншік құқығының 
мемлекеттіліктің қалыптасуына тікелей əсер ететіндігін есепке алатын болсақ, тап соның жалпы 
мемлекеттік биліктің, оның ішінде Қазақстанның материалдық негізін қалыптастыратындығын, оған 
құқықтық, саяси жəне əлеуметтік тұрақтылық пен бір қалыптылық жəне тəуелсіздік беретіндігін, 
нарықтық қатынастардың қалыптасуына іргетас ретінде қызмет атқаратындығын көреміз жəне ол 
мемлекеттің экономикалық жəне əлеуметтік қызметін жүзеге асырудың басым бағыты болып 
табылады.  

Ортақ үлестік меншік құқығы меншік құқығының қосалқы институты бола отырып, үлкен 
маңызға ие. Үлесті меншіктік қатынастарға айрықша қызығушылық бірқатар факторлармен 
негізделген.  

Біріншіден, тəжірибеде үлестік меншік туралы нормалардың қолданылуы жеткілікті түрде 
таралуына қарамастан, құқықтануда əлі күнге дейін үлестік меншіктің жекелеген теориялық 
мəселелеріне қатысты даулар жүруде. Ортақ үлестік меншікке қатысушылардың субъективті 
құқықтарымен жəне заңды міндеттерінің мазмұны жеткіліксіз түрде зерттелген болып табылады, 
үлестің мəні мен мазмұны мəселесі даулы болып қалады. Осының барлығы ортақ үлестік меншік 
құқығын жүзеге асыру барысында пайда болған дауларды шешудің соттық тəжірибесінің 
тұрақтылығы мен біртұтастығына əрекеттеспейді.  

Екіншіден, ортақ үлестік меншік құқығымен біріктірілген нормалардың қызметі келісіммен 
анықталған шарттарда мүлікті бірлесіп пайдалану жолымен өз қажеттіліктерін қанағаттандырудағы 
субъектілердің мүмкіндіктерін құқықтық бекітуінде болып табылады, ол кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыруда өзекті. Аталмыш мəселелерді толыққанды зерделеу мақсатында ортақ үлестік меншіктік 
құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін жан-жақты зерттеу мақсаттырақ болмақ. 

Ортақ үлестік меншік құқығы меншік құқығының бір түрі болып табылады, сондықтан ол да, 
меншік құқығы сияқты, заң əдебиеттерінде субъективті жəне объективті мағынада қарастырылады. 

Н.И. Коваленконың пайымдауынша, ортақ үлестік меншік құқығы объективті мағынада бұл — 
«қалыптасқан бір тұтас толық мүліктің бір уақытта белгілі бір үлесте бірнеше тұлғаларға тиесілігі 
бойынша қатынастарды реттейтін, құқықтық нормалардың жиынтығы» [1]. Мұндай түсінік заң 
əдебиеттерінде басымдылыққа ие, ол келесідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді, яғни 
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зерттеулер барысында объективті мағынада ортақ үлестік меншік құқығының бір тұтас ұғымына қол 
жеткізілген. Аталмыш жағдай, сөзсіз, үлкен ғылыми құндылыққа ие. Сонымен қатар ортақ үлестік 
меншік құқығын осы қырынан оқу, зерттеу шынайылығына құқықта бекітілген мүмкіндіктерді 
жүзеге асыру жолдары мен нысандарын енгізуге мүмкіндік бермейді. Тəртіп бойынша аталмыш 
мүмкіндіктерді жүзеге асыру құқықтық қатынастар аясында болады, себебі құқық тұтасымен жүйе 
ретінде қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған.  

Кез келген құқықты иеленушілер үшін тəжірибелік қызығушылық өздігінен құқыққа емес, ал 
оны жүзеге асыру нəтижесіне болады. Құқықпен берілетін мүмкіндіктер шынайы материалдық 
немесе өзге де құндылыққа тек құқықтық қатынастар аясында ғана айналады. Себебі тек сонда ғана 
құқықтық қатынастар қатысушыларының субъективтік құқықтары мен заңды міндеттерінің өзара 
байланысы көрініс табады. Тек құқықтық қатынастар абстракты заңдық нормаларды жекелеген 
байланыстардың жазығына «ауыстыруға» мүмкіндік береді, яғни осы аталмыш субъектілер үшін 
субъективтік құқықтар мен заңдық міндеттер деңгейіне.  

Құқықтың мəні оның жүзеге асырылуында ашылады. Ортақ үлестік меншікті реттеуші 
нормаларды талдау, егер зерттеу объектісі ретінде сəйкесінше құқықтық қатынастар түссе, мүмкін 
болады, себебі құқықтық қатынастар — бұл «құқықтың əлеуметтік жəне мемлекеттік институт 
ретіндегі əрекет ету салдары, нəтижесі» [2]. 

Ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастарды зерттеуші авторлардың басым көпшілігі оның 
азаматтық құқықтық қатынастар жүйесіндегі жеке даралығы туралы қорытындыға келеді. Ортақ 
үлестік меншік құқықтық қатынастар меншіктік құқықтық қатынасы болып табылады. Оған меншік 
құқықтық қатынас ретінде меншік құқығын сипаттаушы бірқатар белгілер тəн. Сонымен қатар көп 
субъектілік құрамы тұрғысынан ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастар басқада азаматтық 
құқықтық қатынастардан айрықшалайтын ерекше белгілерге ие.  

Меншіктік қатынастарды реттеуші нормалардың жүзеге асырылуы абсолютті деп аталатын 
құқықтық қатынастар аясында болады, яғни меншік иесі мен міндетті үшінші тұлғалардың 
анықталмаған топтарымен құқықтық қатынастарында, үшінші тұлғаларға құқық иеленушінің 
құқықтарына қол сұқпау міндеттері жүктеледі. Меншік құқығының шексіз сипаты құқық иеленуші 
ретінде меншік иесінің иелігіндегі меншігіне «өз билігінің» толықтығының көрінісі болып табылады, 
оған басқа тұлғалардың барлығы қарсы тұрады — яғни, меншік иесінің заңмен қорғалатын 
мүдделерін қанағаттандыруға кедергі жасайтын əрекеттерден аулақ болу сияқты бəсең заңдық міндет 
жүктелгендер. Осы мəселені терең зерттеуші болып В.К. Райхер табылады. Əрі қарай бұл мəселе өз 
дамуын Ю.К. Толстойдың, К.Н. Наменгеновтың, С.С. Алексеевтің жəне басқа да ғалымдардың 
еңбектерінде тапты.  

Азаматтық құқықтық қатынастардың абсолютті жəне салыстырмалы түрлеріне бөлінуі құқықтық 
қатынастардың субъектілер арасындағы байланыстардың құрылымына байланысты болады. 
Абсолютті құқықтық қатынастарда құқық иеленуші тұлғаға міндетті тұлғалардың анықталмаған саны 
қарсы тұрады. Ал салыстырмалы құқықтық қатынастарды құқық иеленуші тұлғаларға міндеттілер 
ретінде қатаң анықталған тұлғалар қарсы тұрады. Субъективті азаматтық құқықтарды абсолютті жəне 
салыстырмалыға бөлудің теориялық жəне тəжірибелік мəнін танитын авторлардың көзқарастарын 
бөлу қажет. Осы жіктелім бойынша меншік құқығы, сөзсіз, абсолютты құқықтар қатарына жатады. 
Құқық иеленуші субъекті ретіндегі меншік иесіне міндеттілер ретінде барлық үшінші тұлғалар қарсы 
тұрады, оларға меншік құқығын бұзудан аулақ болу міндеті жүктелген. Бұл тек меншік иесіне ғана 
мүлікті иелену, пайдалану жəне билік ету бойынша айрықша мүмкіндік берілуімен негізделеді. 
Басқаша айтқанда, меншік құқығының абсолютты сипаты оның мазмұнымен негізделген.  

Алғашқы назарда өз табиғаты бойынша ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастарда 
абсолютты болып табылады. Бұл ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастар меншіктік құқықтық 
қатынастардың бір түрі болып табылғандықтан шығады, яғни ол негізінде оған абсолютты сипат 
беруі тиіс. Алайда ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастарды абсолютты құқықтық қатынастар 
деп тану — бұл əрбір ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынаста қатаң анықталған көп субъектілі 
құрамын елемеуді білдіреді. Ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастардағы құқықтық 
байланыстардың табиғаты маңызды түрде күрделі болып табылады.  

Ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастардың құқықтық табиғатын талдау барысында, ең 
алдымен, оның көп субъектілікпен жəне объектінің бір тұтастығымен сипатталатынын ескеру қажет. 
Аталмыш құқықтық қатынастардың əр қатысушысына ортақ мүлікке иелену, пайдалану жəне билік 
ету құқықтары тəн. Алайда ортақ мүлікті пайдалану бойынша əр меншік иесінің заңдық 
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мүмкіндіктері абсолютты сипатта ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынаста шектелген. Аталмыш 
құқықтық қатынастардың басқада қатысушылары осындай заңдық мүмкіндіктерді иеленуші болып 
табылғандықтан, олар шектеулі болады. Сондай-ақ осындай құқықтық қатынасқа қатысушылардың 
тобы қатаң анықталған. Бір тұтас объектіге бір текті субъективті құқықтардың болуы құқықтық 
қатынас қатысушыларының өзара қарым-қатынастарына үлестік сипатты береді. Ортақ үлестік 
меншіктік құқықтық қатынастардың əрбір қатысушысы өз құқықтарын жүзеге асыру барысында өзге 
меншік иелерінің құқықтарын бұзбауы тиіс. Аталмыш міндетті жүзеге асыру өзге меншік иелерінің 
құқықтарын қалыпты жүзеге асырудың кепілі болып табылады. Сонымен қатар меншік иелерінің 
аталмыш құқығына тұлғалардың анықталмаған тобының ортақ үлестік меншік қатысушыларының 
субъективті құқықтарын бұзудан аулақ болу міндеті сəйкес келеді. Осылардың барлығы ортақ үлестік 
меншіктік құқықтық қатынастарда құқықтық байланыстардың ішкі жəне сыртқы деп аталатын екі 
түрінің бар екендігіне куəлік етеді.  

Осыған байланысты ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастарды талдау құқықтық 
байланыстардың өзіне тəн жүйесін анықтауға мүмкіндік береді, онда меншік иелері бір-бірімен жəне 
үшінші тұлғалармен байланыста болады.  

Əдетте құқықтық қатынастар туралы ілімде зерттеушінің назары ішкі құқықтық байланыстарға 
бөлiнеді, себебі құқықтық қатынастарға тəн барлық белгілер осы жерде үлкен нақтылықпен жəне 
көрнекілікпен анықталған. Алайда осындай жолмен алынған қорытындылар толығымен жоққа 
шығарылмауы үшін сыртқы тектегі құқықтық байланыстағы олардың дұрыстығын тексеру қажет. 

Меншік иелерінің үшінші тұлғалармен заңдық байланыстары абсолютті құқықтық қатынастар 
тегінде құрылған. Мұндай құқықтық қатынастарда меншік иелері үшінші тұлғаларға қатысты бір 
тарап ретінде түседі. Осы құқықтық байланыстар бір субъектілі меншіктегі меншік иесінің үшінші 
тұлғалармен құқықтық байланысымен бірдей болып табылады, осы тұрғыдан ортақ үлестік меншіктік 
құқықтық қатынастың ерекшелігін анықтау үшін аса қызығушылық тудырмайды.  

Ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастың мəнін оның қатысушыларының ішкі байланысы 
қалыптастырады. Ол сыртқы құқықтық байланысқа қарағанда салыстырмалы құқықтық қатынасты 
білдіреді. Ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастың субъектілік құрамы қатаң анықталған. 
Ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастың меншік иелеріне иелену, пайдалану, билік ету сияқты 
құқықтарынан басқа, ортақ мүліктен үлесін анықтау, оны бөлу жəне сатылатын үлестен сатып 
алудың басымдылық құқықтары да бар. Соңғы үш құқықтың болуы ортақ үлестік меншіктік 
құқықтық қатынасқа салыстырмалы сипат береді, себебі ол құқықтарды бұзбау міндеті ортақ үлестік 
меншіктің басқа қатысушыларына жүктелуі мүмкін, ал сатып алудың басымдылық құқығын жүзеге 
асыру үшін бəсең түрде қалыс қалу жеткілікті емес. Керісінше, олардан ҚР АК 216-бабында 
көзделген белсенді əрекеттерді жасауды талап етіледі. 

Үлестік меншіктік құқықтық қатынастар меншіктік құқықтық қатынастың бір түрі болып 
табылғандықтан, ол тек абсолютты құқықтық қатынас болып табылады, бекітіліп қалған көзқарас 
аталмыш құқықтық қатынасты талдауға қате пайымдауды куəлік етеді. Меншіктік құқықтық 
қатынастың кез келген түрі абсолютты құқықтық қатынас болып табылады дегенді аксиома ретінде 
қабылдау керек емес. Осы құқықтық қатынастардағы əрекет етуші байланыстарды талдау қажет жəне 
солардың негізінде аталмыш құқықтық қатынастардың құқықтық табиғатына қатысты қорытындылар 
жасауға болады.  

Субъектаралық байланыстар тұрғысынан ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастар 
салыстырмалы құқықтық қатынастарды білдіреді, себебі меншік иелерінің үшінші тұлғалармен 
құқықтық байланыстары ғана абсолютті сипатқа ие, бірақ бұл — сыртқы құқықтық байланыстар, ал 
өз кезегінде олар ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастардың ерекшелігін анықтауда шешуші 
маңызға ие емес. Жəне де бұл ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастар меншіктік қатынастар 
болып табылмайды дегенді білдірмейді. Ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастар меншіктік 
қатынастар болып табылады, себебі барлық меншік иелерінің құқықтарының жиынтығы ортақ 
мүлікке қатысты мүмкін болатын барлық құзырлығын қалыптастырады. Бұл аталмыш құзырлықтар 
шектелген өзге де заттық құқықтарға емес, ал тап осы меншік құқығына тəн. Ортақ үлестік меншіктік 
құқықтық қатынастар меншік иелері арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттеу үшін арнайы 
құрастырылған. Ол меншік иелерінің үшінші тұлғалардың арасындағы абсолютты құқықтық 
қатынастарды қозғамайтындай етіп құрастырылған, себебі ол қатысушылардың өз араларындағы 
қатынастарға назарын шоғырландырады. 
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Жекелеген еңбектерде меншік иелерінің қатынастарының міндеттемелік сипатына көңіл 
бөлінеді. Авторлар ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастардағы міндеттемелік табиғатты ортақ 
үлестік меншіктегі мүлікті күтіп ұстау бойынша ортақ үлестік меншікке қатысушылардың өзара 
шығындарында көрсетеді. Мысалы, Р.П. Мананкова былай деп жазады: «Меншік иелері арасындағы 
құқықтық байланысты жетік зерттеу барысында кейбір қатынастар өзінің табиғаты бойынша 
міндеттемелік-құқықтық деп танылу керектігі байқалады, мысалы, туындаған шығындар бойынша 
есеп айырысу барысында пайда болатын қатынастар ...» [3; 16]. 

Заттық жəне міндеттемелік-құқықтық қатынастарды тəжірибелік ажырату мəні келесіде, яғни 
заттық құқықтық қатынастар құзырлы тұлғаның өзімен тікелей əрекетімен жүзеге асырылады, ал 
міндеттемелік құқықтық қатынастар — борышқордың міндеттемесін орындауы арқылы жүзеге 
асырылады.  

Меншік иелері арасындағы құқықтық байланыс салыстырмалы, бірақ оларды міндеттемеліктің 
қатарына қосу құқыққа сəйкес болмас, себебі бірде бір қатысушыда басқасына қатысты нақты бірде 
бір міндеттеме пайда болмайды. Қатысушыларда ортақ мүлікті ұстауға байланысты шығындарды 
көтеру міндеттемелері бар, алайда бұл міндеттеме субъектіге қатысты емес, ал объектіге байланысты 
туындайды, жəне де шығындар көлемі тəртіп бойынша үлестің көлеміне қарай анықталады. 
Қатысушылар арасындағы қатынастар қатысушылардың құзыреттіліктерін келістіру негізінде 
құрылады. Ортақ үлестік меншікке қатысушыларының барлығының құзырлары тең, ал мұндай 
міндеттемелік-құқықтық қатынаста жоқ. Бір қатысушының құқығын екінші қатысушының нақты 
міндеті толықтырмайды. Бір-бірлеріне қатысты қатысушыларда нақты міндеттер жоқ, тек құқықтар 
бар. Сондықтан да ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастар — бұл заттық құқықтық 
қатынастар, себебі меншік иелерінің мүдделері меншік иелеріне міндетті тұлғаның белгілі əрекеттері 
арқылы материалдық құндылықтарды беруі есебінен емес, ал ортақ заттың пайдалы қасиеттері оның 
осы затпен тікелей əрекеттесуі арқылы қанағаттандырылады. ҚР АК 215-бабында қарастырылған 
мүлікті күтіп ұстауға байланысты шығындар бойынша есеп айырысу барысындағы меншік иелерінің 
өзара қарым-қатынастарының міндеттемелік табиғаты ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынасты 
міндеттемелік ретінде сипаттауға жеткілікті негіз болып табылмайды, себебі көзделген қатынастар 
ортақ үлестік меншікке қатысушының тап субъективті құқығымен немесе заңдық міндеттемесімен 
тікелей негізделмеген. Бұл міндеттемелік қатынастар ортақ үлестік меншікке құқықты жүзеге 
асырумен байланысты, содан туындайды. Алайда олар заттың ортақ үлестік меншік құқығына 
тиесілігі дерегінен туындамайды. Сондықтан да ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынасқа 
қатысушылардың қайсыбірімен ҚР АК 215-бабымен қарастырылған міндеттемесін оның үлесіне 
түсетін көлемнен артық орындауы нəтижесінде пайда болған қатынас, біздің көзқарасымыз бойынша, 
ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынас аясынан шығып кетеді, себебі олардың пайда болуы үшін 
затқа ортақ меншікті иеленумен қатар, қосымша заңды деректер қажет. 

Заттық жəне міндеттемелік құқықтар — бұл өздерінің құқықтық табиғаты бойынша əр түрлі. 
Құқықтық қатынас бір уақытта міндеттемелік те, заттық та бола алмайды. Сондықтан міндеттемелік 
белгілері бар заттық құқықтық қатынас — бұл жаңсақтық, өз кезегінде ол заттардың шынайы 
көрінісін айқындауға жол бермейді. Заттық құқықты иеленуші, əрине, міндеттемелік құқықтық 
қатынасқа түсе алады, алайда бұл екеуі əр түрлі субъективті байланыстағы екі түрлі құқықтық 
қатынас, оларды бір арнаға тоғыстыруға болмайды. Заттық құқықты иеленуші міндеттемелік 
қатынасқа түсу барысында екі құқық түрінің қатар жүруі пайда болады. Барлық басқа үшінші 
тұлғаларға қатысты ол — сəйкес қорғау тəсілдеріне ие заттық құқықты иеленуші. Сондықтан əр түрлі 
құқықтардың бірігуі немесе жаңа кешенді құқыққа бірігуі туралы сөз қозғау мүмкін емес, ал ол өз 
кезегінде аралас сипатқа ие болуы мүмкін, яғни сөз заттық жəне міндеттемелік құқықтың түптетілуі 
туралы болып тұр. Алайда олардың түптетілуі тығыз жəне көлемді болуына қарамастан, ол заттық 
жəне міндеттемелік құқықтан басқа тіптен жаңа құқықты тудырмайды жəне туындатуы да мүмкін емес.  

Осыған байланысты заңдық əдебиеттерде көп жағдайда заттық құқықтар абсолютті, ал 
міндеттемелік құқықтық қатынастар салыстырмалы деген көзқарастар кеңінен тарағанымен, 
азаматтық құқық саласында қанша тырысқанмен міндеттемелік деп тануға келмейтін салыстырмалы 
құқықтық қатынастардың бар екендігін мойындаған жөн. Аталмыш құқықтық қатынастарда 
міндеттемеліктегі сияқты бір-біріне қарсы тұратын екі тараптың арасындағы қатынастар жоқ, 
қатысушыларды несие беруші деп те, борышқор деп те атауға болмайды, олардың арасындағы 
келісім ортақ мақсатқа бағытталған — ортақ мүлікке иеленуді, пайдалануды жəне билік етуді жүзеге 
асыру. Азаматтық құқықта салыстырмалы заттық құқықтық қатынастар тобының бар екендігі туралы 
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М.К. Сүлейменовте өз еңбектерінде атап көрсетеді. Оның пайымдауынша, «азаматтық құқықта 
міндеттемелік болып табылмайтын бірқатар салыстырмалы құқықтық қатынастар бар» [4]. Солардың 
қатарында М.К. Сүлейменов виндикациялық жəне негаторлық талаптардан пайда болатын 
қатынастарды қарастырады, олар негізінде міндеттеме үлгісінде құрылады (мүліктік сипатта, несие 
беруші жəне борышқор деп атауға болатын құқылы жəне міндетті тараптың болуы), оларға 
теориялық тұрғыдан міндеттеме түсінігі таралуы мүмкін болғанымен, ондай болып табылмайды. 
Алайда М.К. Сүлейменовтің көрсетуінше, еш жағдайда да міндеттемелік деп тануға болмайтын 
салыстырмалы құқықтық қатынастарда бар. Бұлар қосалқы авторлардың арасында пайда болатын 
қатынастар — авторлық салыстырмалы құқықтық қатынастар, мұрагерлер арасындағы — мұрагерлік 
салыстырмалы құқықтық қатынастар жəне басқалары. Осылардың қатарына өзінің заңдық табиғаты 
бойынша, жоғарыда дəлелденгендей, ортақ үлесті меншіктік құқықтық қатынастарда болып 
табылады.  

Осыған байланысты ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастар — бұл заттық салыстырмалы 
құқықтық қатынастар.  

Меншік құқығын сипаттаушы белгілердің бірі өз қалауы бойынша иелену, пайдалну жəне билік 
ету құқықтарын жүзеге асыру болып табылады. Ол ортақ үлестік меншікке де тəн. Алайда ортақ 
үлестік меншікте бұл белгі субъектілердің көптігімен қиындатылған. Ортақ үлестік меншіктік 
құқықтық қатынастардың барлық қатысушылары өздеріне меншік құқығымен тиесілі мүлікке 
қатысты құқықтарын өз қалаулары бойынша жүзеге асыру үшін келісімге келулері қажет (ҚР АК 212-б. 
1-т., 213-б. 1-т.) [5]. Келісім арқылы меншік иелері біртұтас мақсатқа жетеді — əрқайсысына тиесілі 
құқықтарды жүзеге асыру тəртібін орнату. Осыған байланысты аталмыш келісімді оның 
қатысушыларының ерік білдіруінің бір тұтас бағыттағы мəмле ретінде қарастыруға негіз бар. 
Құқықтарды жүзеге асыру туралы келісімді жасай отырып, меншік иелері ортақ мақсатқа қол 
жеткізуді көздейді — əрқайсысы үшін ортақ үлестік меншік құқығын жүзеге асыруға қолайлы 
құқықтық тəртіп орнату. Келісімнен туындайтын құқықтық қатынас салыстырмалы, себебі əрбір 
меншік иесі ортақ үлестік меншіктің басқа қатысушыларынан белгілі бір əрекетті талап етуге құқылы 
жəне қол жеткізген келісімді орындауға міндетті.  

Меншік құқығының маңызды белгісі мерзімінің шексіздігі болып табылады (ҚР АК 188-б. 4-т.) 
[1]. И.У. Жанайдаровтың пайымдауынша, мерзімінің шексіздігі қағидасы ҚР-да меншік құқығы оның 
уақытшалығы шартымен пайда бола алмайтындығын мегзейді, ал ол уақытша меншік иесі болу 
мүмкін емес дегенді білдіреді [6].  

Мерзімінің шексіздігі белгісі меншіктік құқықтық қатынастар үшін ортақ болып табылады. 
Меншк құқығының бұл белгісі ортақ үлестік меншік құқығы үшін де тəн. Ортақ қағида ретінде бұл 
жағдай даусыз. С.В. Скрябиннің айтуынша, меншік құқығы «қандай да бір зат болғанға дейін ғана 
өмір сүреді» [3; 98]. Аталмыш пайымдауды екі жақты талқылауға болады.  

Егер ортақ үлестік меншіктік нақты қатынасты, нақты қатысушыларымен жəне нақты 
объектімен қарастыратын болсақ, онда мерзімінің шексіздігін ортақ үлестік меншіктің белгісі ретінде 
келесідей талқылауға болады. Айталық, меншік иелері ортақ үлестік меншік құқығымен тиесілі затқа 
иеліктен шығару арқылы билік ету туралы пікір білдірді. Аталмыш жағдайда затқа ортақ үлестік 
меншік құқығы нақты меншік иелерінде тоқтатылса да, ол зат болып қала береді. Бұл затқа құқық 
иеліктен шығарылған соң басқа субъектіде пайда болады. Қарастырылған жағдайда ортақ үлестік 
меншік құқығының тоқтатылу кезеңі заттың зат ретінде жойылу кезеңімен сəйкес келмейді.  

Екінші көзқарасты келесідей талқылауға болады. Айталық меншік құқығы зат болғанша ғана 
əрекет етеді делік. Бұл жағдайды дұрыс деп тануға болады, егер меншік құқығының əрекет етуі нақты 
субъектімен байланысты болмаса. Бұл жағдайда сату барысында меншік иелерінің ауысуы маңызды 
емес. Заттың қандай да бір адамның меншік құқығында бола беруі қажетті. Осы тұрғыда меншік 
құқығы заттың өмір сүруімен бірге жүреді деген пайымдау дұрыс. Алайда екінші көзқарас дара меншік 
үшін тəн. Егер ортақ үлестік меншікті қарастыратын болсақ, меншік иелеріне ортақ үлестік меншік 
құқығымен тиесілі мүлікті иеліктен шығарғаннан кейін де ол тағы ортақ үлестік меншік режиміне 
түседі деген кепіл қайда. Мерзімінің шексіздігі қағидасы меншік құқығы оның уақытшалығы шартымен 
пайда болуы мүмкін еместігін білдіреді, сондықтан белгілі бір уақытқа меншік иесі болуға болмайды. 
Меншік құқығының мерзімінің шексіздігі қағидасы оның меншік иесінің өз мүддесі үшін жəне өз 
қалауы бойынша жүзеге асыруын білдіреді. Осыған байланысты ортақ үлестік меншік мерзімі шексіз, 
себебі меншік иелері оларды осы құқықтың тоқтатылуын айта алмайды.  
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Осы орайда біртұтас объектінің болуы жəне арасындағы қатынастары үлестік сипатқа ие 
субъектілердің көптігі ортақ үлестік меншік құқығын жеке бір түр ретінде бөліп шығаруға мүмкіндік 
береді.  

Ортақ үлестік меншік құқығын меншік құқығының бір түрі ретінде меншік құқығының кез келген 
түріне тəн ортақ белгілермен, сондай-ақ ортақ үлестік меншіктік қатынастарға ғана тəн арнайы 
белгілермен сипаттауға болады. Ортақ белгілер ретінде, мысалы, ортақ үлестік меншік құқығы 
материалдық құндылықтарды белгілі бір тұлғаларға тиесілі жағдайын бекітетіндігін, реттейтіндігін 
жəне қорғайтындығын айтуға болады. Ортақ үлестік меншік қатысушылары өздеріне тиесілі ортақ 
мүлікті өз қалаулары бойынша иеленеді, пайдаланады жəне билік етеді. Ортақ үлестік меншік құқығы 
мерзімі шексіз, себебі меншік иелері осы құқықтың оларда қанша нақты тоқтайтынын білмейді.  

Сонымен қатар ортақ үлестік меншіктік қатынастарды басқа меншіктік құқықтық қатынастардан 
айрықшалауға мүмкіндік беретін келесідей арнайы белгілері де бар:  

а) бір тұтас бөлінбейтін объектіде субъектілік құрамның көптілігі;  
ə) қатысушылардың ішкі жəне сыртқы байланыстарының болуы; 
б) субъектілерде меншік иесінің əдеттегі құқықтарымен қатар, айрықша құқықтар қосатын бір текті 

субъективті құқықтардың болуы — үлестерге билік ету құқығы жəне сатып алудың басым құқығы;  
в) меншік иелерінің өздеріне тиесілі үлестері көлемінде өзара байланысы;  
г) ортақ үлестік меншік қатысушыларының өзара байланысының заттық, салыстырмалы сипаты.  
Аталмыш қорытындыға жоғарыда қарастырылған мəселелерді жан-жақты зерттеу нəтижесінде 

келдік. Осы белгілерге аса ден қойылатын болса, ортақ үлестік меншіктік құқықтық қатынастардың 
дұрыс дамуына, құқықтық тұрғыдан толық реттелуіне, соттық тəжірибелерде нормалардың дəл 
қолданылатындығына сеніміміз мол.  
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Особенности правоотношений общей долевой собственности 

Статья посвящена анализу проблем общей долевой собственности в аспекте правового отношения, 
что позволяет глубже проникнуть в суть общей долевой собственности и проанализировать все ее 
особенности. В частности, авторами исследуются понятие правоотношения общей долевой собствен-
ности, его юридическая природа, анализируются сущность и значение доли в общей долевой собст-
венности. Большое внимание уделяется элементам правоотношения общей долевой собственности. 
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Particular qualities of common share in property legal relations 

The present work is devoted to the analysis of problems of common property in the aspect of the legal 
relationship that allows a deeper insight into the common property and examine all its features. In particular, 
the authors examine the concept of relationship common property, its legal nature, examines the nature and 
value share in the common property. Much attention is paid to the legal elements of the common property. 
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The compliance of selected Polish regulations concerning taxation of pensions  
with European Union law 

Poland joined the European Union on 1 May 2004 and one of the conditions of integration was an implemen-
tation of European Union law. In Poland the problems occurred in the field of taxation of pensions. The aim 
of this article is to present respective legal actions taken before Polish administrative courts, the Constitution-
al Court and the European Court of Justice concerning the issue of compliance of Polish provisions regarding 
taxation of pensions with European Union law. 

Key words: taxation of pensions, Poland in EU, European Court of Justice. 

 
1. Introduction 
Poland joined the European Union on 1 May 2004, ten years after applying for a membership and six 

years since starting negotiations. One of the conditions of integration was an implementation of legal regula-
tions, which were in force within the Union and the whole acquis communautaire, but — as we already 
know — it’s a complicated process. In Poland the problems occurred, inter alia, in the field of taxation 
of pensions. These regulations were not changed after Poland’s accession to the European Union. The 
amendments were introduced only in 2008 because of the judgement of the Polish Constitutional Court. 
However, it did not solve all of the problems which have arisen in this area. Under Polish Personal Income 
Tax Act (hereinafter referred to as: the PIT Act) there were still provisions, which were not compliant with 
EU law. According to that, there appeared a need to refer to the European Court of Justice (hereinafter: ECJ) 
(currently: the Court of Justice of the European Union) for a preliminary ruling. 

2. Polish legislation 
Under Polish legislation before the amendment of the PIT Act, only social and health insurance contri-

butions paid to a Polish insurance institution, but not those paid to such an insurance institution in the other 
Member State, may have been deducted from tax base or income tax. These regulations have been criticized 
for many years because of incompatibility with European Union law.  

According to Art. 3(1) of PIT Act, «individuals who are residents in the territory of the Republic of Po-
land are liable to tax on their total income, wherever derived». 

Under Art. 26 of PIT Act, the taxable base is constituted by income after deduction of, inter alia, con-
tributions enumerated in the Act on Social Security System i.e. contributions: 

a) paid in a tax year directly to the retirement, disability, sickness and accident insurance of the tax-
payer or his collaborators, 

b) withheld in a tax year by a witholding agent from the amounts due to the taxpayer. 
Article 27b of the PIT Act provided that tax is reduced by the amount of health insurance contributions 

regulated by the Act on Medical Services Financed from Public Resources: 
a) paid in a tax year directly by the taxpayer in accordance with the provisions on medical services fi-

nanced from public resources; 
b) withheld in a tax year by a witholding agent in accordance with the provisions on medical services 

financed from public rosources. 
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Thus, deduction from the taxable base (income) or tax is possible only if contributions were paid 
on Polish insurance institutions. 

The Polish Constitutional Court in the judgement of 7 November 2007 (K 18/06) held that Art. 26(1)(2) 
and Art. 27b(1) of PIT Act did not comply with Art. 32 read in conjunction with Art. 2 of the Polish Consti-
tution, so Polish regulations excluding the possibility of deduction contributions paid on the retirement, dis-
ability, sickness and accident insurance in another Member State, were unconstitutional. As a result of that 
judgment, those regulations of PIT Act lost their binding force on 30 November 2008. Regulations of Art. 26 
and Art. 27b were changed and now the deduction of insurance contributions paid in another Member State 
is possible.  

Domestic courts did not know if they should have applied European Union or Polish law. Situation has 
changed on 23 April 2009 with the judgement of the ECJ in response to a preliminary question of the Re-
gional Administrative Court in Wrocław. 

3. The Uwe Rüffler case (C-544/07) 
Uwe Rüffler was a retired German individual, who had permanently resided with his wife in Poland 

since 2005. At the material time, Mr Rüffler’s only income were two pensions paid out in Germany, i.e.: 
an invalidity pension and an occupational pension. Those two pensions were paid in Germany into a German 
bank account of Mr Rüffler. The health insurance contributions were deducted in Germany. Under Article 28 
of Regulation No 1408/71, Mr and Mrs Rüffler were entitled to healthcare benefits in Poland. In Poland Mr 
Rüffler was subject to an unlimited tax liability pursuant to Article 3(1) of the PIT Act. Under Article 18(2) 
of the Double Taxation Agreement concluded with Germany, the invalidity pension paid to him in Germany 
was taxed in that Member State. By contrast, under Article 18(1) of the Double Taxation Agreement, the oc-
cupational pension paid in Germany was taxable only in Poland. 

In 2006 Mr Rüffler applied to Polish tax authorities to reduce his income tax by the amount of health 
insurance contributions paid in Germany. Tax authorities refused Mr Ruffler the right to reduce the tax. They 
were of the opinion that Article 27b of PIT Act provided for the possibility of reducing income tax only by 
the amount of health insurance contributions paid pursuant to the Polish Act on Social Security System. 
Mr Rüffler did not pay health insurance contributions in Poland. 

Mr Rüffler appealed against this decision to the higher instance. He claimed that tax authorities had in-
fringed European Union law. By the decision of 23 February 2007, the Director of Tax Chamber in Wrocław 
refused to change the decision of the tax authorities of 28 November 2006, an upheld the interpretation 
of Article 27b of PIT Act presented by tax authorities earlier. 

That being so Mr. Rüffler brought an action against the decision of 23 February 2007 before the Re-
gional Administrative Court in Wrocław. He claimed that the court should have rescinded both decisions, 
because they provided that it was impossible to reduce the amount of income tax due in Poland by the 
amount of health insurance contributions paid in another Member State — in this case in Germany. Accord-
ing to Mr Rüffler, such a restriction discriminated against individuals paying income tax in Poland on the 
base of a place where compulsory health insurance contributions were paid. He also raised the issue of in-
compatibility of the interpretation of the provisions of domestic tax law with the principle of free movement 
of persons set out in Article 39 of the Treaty Establishing the European Community (hereinafter: the TEC) 
(current Art. 45 of the Treaty on the Functioning of the European Union, hereinafter: the TFEU). In the 
court’s opinion, the health insurance contributions paid by Mr Rüffler under German law were identical in 
nature to the contributions paid by Polish taxpayers under the Polish Law. The difference lied in the level of 
health insurance contribution — 14.3 % in Germany, 9 % in Poland — and in the legal basis under national 
law leading to the obligation to pay. The court was uncertain whether it was justified to refuse to reduce the 
amount of that tax by the health insurance contributions paid in Germany solely because those contributions 
were not paid on the basis of Polish national law and fell under the German insurance system. The court was 
uncertain whether that interpretation of Article 27b of PIT Act caused discrimination against taxpayers. 

Under those circumstances, the Regional Administrative Court in Wrocław referred a preliminary question 
to the ECJ on the compatibility of the restriction of rights to a deduction from tax with European Union law.  

After having ruled the case at first the ECJ highlighted, that it was essential to refer to the principle of 
the freedom of movement and residing freely on the territory of the European Union. Foreign nationals must 
have been treated in a non-discriminatory manner. That meant that a citizen of the European Union must 
have been treated in the same way in all Member States, no matter their citizenship provided that they remain 
in the same situation.  
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Legislation that created a difference in treatment between taxpayers because of the fact, that health in-
surance contributions were paid in another Member State, was unacceptable. 

The Court ruled: «The situation of a retired taxpayer, such as Mr Rüffler, resident in Poland and re-
ceiving pension benefits paid under the compulsory health insurance scheme of another Member State, and 
that of a Polish retired person also resident in Poland but receiving his pension under a Polish health insur-
ance scheme, are comparable as regards taxation principles since, in Poland, both are subject to an unlim-
ited liability to tax. Thus, the taxation of their income in that Member State should be carried out in accor-
dance with the same principles and, consequently, on the basis of the same tax advantages, that is, in the 
context of the case in the main proceedings, the right to a reduction of income tax». 

The Court of Justice also underlined, that Polish regulations disadvantaged taxpayers, who exercised 
their right to move and reside freely within the Member States. Restraints like that could be justified only if 
there were objective factors irrespective of the nationality. In Mr Rüffler’s case such a restraint could not 
have been justified, because in the Court’s point of view «on the one hand, the German compulsory insur-
ance institution covers only costs of benefits actually provided to Mr Rüffler and, on the other hand, only 
when Mr Rüffler is in receipt of healthcare benefits do his contributions contribute to the Polish health in-
surance scheme». 

The Court of Justice ruled, that restriction and, in fact, exclusion of possibility to deduct compulsory 
health insurance contributions paid by taxpayer in Germany from income tax paid in Poland was unaccept-
able. In support of his judgement, the Court indicated, that domestic regulations which discriminated nation-
als of another Member State only because they exhibited their freedom of movement to another Member 
State, were contrary to Art. 18(1) of the TEC (current Art. 21(1) of the TFEU). The Court stated, that Polish 
regulations mentioned above treated in a discriminatory manner the taxpayer, who examined the freedom of 
movement, left the Germany with the aim of settling in Poland.  

This judgement was the first and the most crucial one, relating deductions of contributions paid within 
foreign insurance systems. The case is important for Polish residents who work abroad and participate in 
various insurance schemes in countries in which they perform employment [1]. As a consequence, since 1 
May 2004 each Polish resident paid compulsory health insurance contributions to health insurance systems 
of another Member State, could reduce of it his tax, so he could apply for a refund of an overpayment to tax 
authorities [2]. 

ECJ jurisdiction has fundamental importance to domestic courts and helps in proper interpretation of 
national regulations so that they are in compliance with European Union law. However, as Polish scholars 
observe, it does not mean the possibility to deduct all of the contributions and in every situation, because the 
sentence was passed under specific circumstances and it related only to health insurance contributions. 
Moreover, the Court of Justice did not indicate clearly how to deduct the due tax [3]. According to that, it 
must be mentioned that before the ECJ ruled the Uwe Rüffler Case, the Polish Constitutional Court, by the 
judgement of 7 November 2007 had held that Art. 26 (1)(2) and Art. 27b(1) of PIT Act were unconstitu-
tional, which to some extent solved the abovementioned problem.  

4. The judgement of the Constitutional Court (K 16/02) 
The issue of the incompliance of Polish regulations concerning deductions of contributions paid within 

foreign insurance schemes with EU law was raised in the Polish tax literature in 2005 [4]. This problem was 
also noticed by the Polish Ombudsman. On 5 June 2006, he filed a petition with the Constitutional Court 
concerning a ruling on the non-compliance of Articles 26 (1)(2) and 27b (1) of PIT Act with Art. 32 in con-
junction with Art. 2 of the Constitution of the Republic of Poland. In his point of view, individuals, residing 
in Poland subject to unlimited tax liability in this country (Art. 3(1) of the PIT Act) were deprived of the fol-
lowing possibilities. They could have not deduct social security contributions from income (Art. 26(1)(2) of 
PIT Act) and health insurance premiums from tax (Art. 27b(1) of PIT Act) although these contributions were 
not deducted in a European Union Member State, in which contributions were paid. It indicated, in the Om-
budsman’s opinion, that working abroad was discriminated and the EU principles were not respected in Po-
land. It regarded particularly the principle of freedom of movement as a worker.  

The Petitioner compared regulations in question to Art. 32 and Art. 2 of Polish Constitution. He empha-
sized that individuals, residing in Poland and receiving income in the other country had the same relevant 
feature as individuals residing and receiving income only in Poland. Art. 26 (1)(1)(2) and Art. 27b(1) of PIT 
Act differentiated these two groups of people from each other. As a consequence, the abovementioned regu-
lations leaded to the violation of the principle of social justice, connected in this case with the principle of 
tax justice. The Ombudsman paid also attention to another problem. He mentioned that the lack of the possi-
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bility of exercising the right to deduct contributions paid in the other country may have caused that individu-
als would have resigned from living in Poland. As a consequence, it could have been an essential factor to 
motivate to a permanent emigration. 

The Court passed a judgment on this case on 7 November 2007. The Court ruled that abovementioned 
regulations were in conflict with Polish Constitution. According to that judgement, questioned provisions 
introduced a differentiation in the treatment of two categories of taxpayers. Under Polish constitutional juris-
diction, the differentiation of people, who are characterized by a common, essential feature, is acceptable if 
there is a precise criterion, justifying such a different treatment. What is more, the criterion has to fulfil con-
ditions, established in judgements of the Constitutional Court. As a result, the differentiation should be rele-
vant, which means that it has a rationally justified character. It must be also proportional and must be in ac-
cordance with other constitutional values, principles or norms that justify different treatment of similar sub-
jects.  

The Court decided that in the analysed case the differentiation was based on receiving income and paying 
contributions in Poland or in other country. According to the judgement, this criterion did not meet the above-
mentioned requirements. In order to justify this statement, the Court declared what follows. First of all, 
aforementioned criterion was not in a rational connection with the aim of the regulation, which allowed tax-
payers to deduct contributions from their income or tax. The aim of these provisions was to reduce burdens 
of taxpayers who sacrificed part of their income paying contributions. It made the State released from the 
constitutional duty of ensuring everyone social security «whenever incapacitated for work by reason of sick-
ness or invalidism as well as having attained retirement age and health protection». 

Secondly, the social and health insurances were based on the principle of mutuality. It meant that the 
right to the benefits and the height of them depends on the taxpayers’ financial input. Consequently, the aim 
of contributions was not to support one or another insurance system. Thirdly, it was not doubtful that if Pol-
ish residents deducted contributions had paid abroad from their tax base or tax, budgetary revenues would 
have been lower. Nevertheless, the budget balance was not a value that justified tax discrimination in the 
light of the principle of equality. It was also worth to remember, that under OECD Model Tax Convention 
pensions were in principle taxable in a state of residence. It meant that the tax on pensions paid by foreign 
insurance institution is due in Poland. 

The Constitutional Court underlined that the differentiation, introduced by questioned provisions, was 
contrary to the principle of social justice and therefore to the principle of tax justice. The principle of tax jus-
tice consisted of the equality and commonness of the taxation. In analysed case, the equality was not main-
tained. The taxpayers, residing in Poland but working in other country had no possibility to use tax allow-
ances regarding deduction of contributions from tax or income. As a result, they were «punished» for having 
a job abroad. It is worth mentioning, that the Court ruled that questioned provisions of the PIT Act did not 
favour the realisation of European Union fundamental freedoms. In particular, it concerned the freedom of 
movement because binding regulations discouraged people from searching for the job in another EU state. 

On the whole, the judgement of the Constitutional Court, must be assessed positively. However, it has 
some weak points [5]. It is obvious that provisions, regulating the deductibility of the contributions, made 
that Polish residents working abroad were in a worse position than individuals who work in Poland. The 
regulations were not in compliance neither with constitutional nor the European Union principles. In the 
judgment an analysis of aforementioned regulations in the light of EU law was presented. On one hand, the 
Court mentioned that Art. 26(1)(2) and Art. 27b(1) of PIT Act obstructed the realisation of the European Un-
ion freedoms. On the other hand, the Court did not agree with the statement, suggested in the Polish tax lit-
erature, that these provisions were not in compliance with EU law. Despite this inconsistency, it must be 
mentioned that the Court should not have ruled about the collisions of Polish regulations with European Un-
ion law. In one of the judgement it was said that the Supreme Court, administrative and common courts are 
entitled to judge in such cases. The problem of compliance with he law is not at the Constitutional Court’s 
discretion (P 37/05).  

However, the most important problem connected with the judgment is that the Constitutional Court de-
cided to defer the date on which the provisions held to be unconstitutional would lose binding force to 30 
November 2008. It was justified that the judgment could bring unpredictable financial effects and affect the 
national budget. Till that time Polish government had to prepare amendments of the PIT Act taking into ac-
count the Constitutional Court’ ruling. It meant that taxpayers who worked abroad in 2004–2008 could not 
have exercised the right to deduct the amounts of contributions from their tax base or tax [6]. Some experts 
thought that new provisions should have been enacted with retrospective effect. However, the legislator did 



The compliance of selected Polish... 

Серия «Право». № 4(72)/2013 91 

not take this opportunity. The new legislation entered into force on 1 December 2008. As a result, the judg-
ment of the Constitutional Court did not solve all problems in this matter. Because there was no doubt that 
such a solution was not entirely in compliance EU law, there was a need of examining the issue by the ECJ. 
The ECJ settled the dispute in the Filipiak case. 

5. The Filipiak case (C-314/08) 
Mr Filipiak was a Polish citizen, who was pursuing an economic activity in the Netherlands as a partner 

in a partnership established under Dutch law, the organisational structure of which corresponded to that of a 
general partnership under Polish commercial companies law. He paid there the social and health contribu-
tions required by Dutch legislation. In 2006 he applied for a ruling, because he observed that provisions of 
Polish PIT Act did not allow him to deduct social and health contributions paid in the Netherlands from his 
tax base or tax in Poland. He claimed that such provisions were discriminatory and that those provisions 
should have be disregarded and EU law should have been applied directly. Tax authorities did not agree with 
that position. They decided that contributions paid under Dutch law did not satisfy the criteria laid down in 
Art. 26(1)(2) and Art 27b(1) of PIT Act, so they could not be deducted in Poland from the tax base and from tax. 

Mr Filipiak appealed to the superior instance, but the decision of the first instance was upheld. He 
brought an action against those rulings before the Regional Administrative Court in Poznań. Because the 
Constitutional Court regarded the provisions questioned by Mr Filipiak as unconstitutional in another case, 
the Regional Administrative Court decided to suspend the proceedings and to refer the following preliminary 
questions to the ECJ. The first question was whether the first and second paragraphs of Article 43 TEC (cur-
rent Art. 49 of the TFEU) were construed as precluding the provisions of Article 26(1)(2) and Art. 27b(1) 
under which the deduction of tax or tax base was restricted to contributions paid on the basis of provisions of 
national law. The second question was if the principle of the primacy of EU law was construed as taking 
precedence over the provisions of the Polish Constitution in so far as the entry into force of a judgment of the 
Polish Constitutional Court had been deferred.  

The ECJ passed a judgment in this case on 19 November 2009. The Court highlighted that taxpayers 
who were Polish residents and carried out business activity and therefore paid contributions to insurance sys-
tems in another Member State were treated less favourably than taxpayers residing in Poland but restricting 
their economic activity to the Polish borders. According to the ECJ, these groups of individuals were not in 
objectively different situations capable of justifying such a difference in treatment according to the place in 
which contributions were paid. Indeed, the situation of these taxpayers was comparable as for the principles 
of taxation since, in Poland, both were subject to unlimited tax liability. Thus, the taxation of their income 
should have been carried out in accordance with the same principles and, consequently, on the basis of the 
same tax advantages. In those circumstances, the refusal to grant the taxpayer the right to deduct contribu-
tions paid in Member State from tax base or tax may have deterred taxpayer from taking advantage of the 
freedom of establishment and freedom to provide services and amounts to a restriction on these freedoms.  

In association with the second question, the Court noticed that the deferral of the date on which the pro-
visions at issue would lose their binding force made by the Constitutional Court did not prevent the referring 
court from respecting the principle of the primacy of EU law and from declining to apply those provisions in 
the legal proceedings, if the court found those provisions to be contrary to European Union law. Since the 
abovementioned Polish provisions of PIT Act infringed EU freedoms, the primacy of European Union law 
obliged the national court to apply EU law and to refuse to apply the conflicting provisions of national law. It 
was irrespective of the judgment of the national constitutional court which deferred the date on which those 
provisions, held to be unconstitutional, were to lose their binding force. 

It must be mentioned, that presented ECJ’s judgment was enormously important for Polish taxpayers. 
First of all, the Court referred to non-discrimination rules that must be obeyed by the Member States. In this 
case, it was connected with the freedom of establishment, which denotes that an individual is allowed to 
carry out continuously and steadily business activity in another EU country. Any domestic provisions cannot 
restrict this principle. It also showed that deferring the date of losing binding force of provisions, which were 
not compliant with EU law, does not mean that courts are released from the duty of interpreting Polish law in 
the light of EU principles [7]. In the future, courts should, instead of waiting for adjusting our law to the 
European Union rules by legislator, resolve the problems of incompliance on their own.  

From the practical point of view, the ruling C-314/08 introduced the opportunity for taxpayers to apply 
for a refund of tax if they were in a similar situation to Mr Filipiak’s [8]. It is worth mentioning that in 2010 
favourable judgements of Polish courts have been passed. For example, the Regional Administrative Court in 
Poznan on 8 July 2010 (I SA/Po 370/10) [8] in the reasoning of its ruling referred to the Filipiak case. Ac-
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cording to that, the principle of primacy of EU law was applied. As a result, the court ruled that a taxpayer 
was entitled to deduct social contributions from the tax base paid outside Poland from 1 May 2004 to 30 No-
vember 2008. Generally, granting finally the possibility of using such tax allowances should be assessed 
positively. On the other hand, it is outrageous that a taxpayer had to wait for the ECJ’s judgement to exercise 
their rights. It seems that Polish judges should draw conclusions from the aforementioned situation. Art. 
27(1)(2) and Art. 27(1) of PIT Act are not the only provisions, connected with the issue of taxation of pen-
sions, that can be adjudged non-compliant with EU law.  

6. Other provisions concerning the taxation of pensions not compliant with EU law 
Art. 21(1)(58a) of PIT Act stipulates that income from savings in an individual pension accounts, de-

rived in connection with depositing and withdrawal of funds by a saver, payment of funds to persons author-
ized after the death of saver and transfer of funds is exempt from tax. This exemption concerns the pensions 
paid on the basis of Individual Pension Accounts Act, which does provide neither a payment of funds from a 
foreign account nor their transfer to such an account. It suggests that tax authorities can decide that such op-
erations are taxable [4]. This provision seems to be discriminatory. It restricts the EU freedoms, especially 
the freedom to provide services, the free movement of people or free movement of capital. According to it, 
Polish tax authorities and courts should interpret this regulation in the light of EU law and decide that bene-
fits paid from individual pension accounts of other Member State are exempt from personal income tax. 

It must be noted that in 2011 legislator adjusted Art. 21(1)(58)(a), Art. 21(1)(58)(b) and Art. 
21(1)(58)(c) of PIT Act to EU law. These provisions concern exemptions of payments to and from occupa-
tional pension schemes. Currently payments provided in these provisions are exempt from tax, also when an 
occupational pension scheme functions in the other Member State. Taking into account this amendment it 
seems strange why the legislator decided to change only part of regulations concerning exemptions of pen-
sion income. There is still a need to focus on Art. 21(1)(58a) of PIT Act.  

7. Summary 
The interpretation of provisions regarding the taxation of pensions triggered a lot of difficulties. Tax of-

fices and courts of many EU countries had also doubts about applying provisions concerning the taxation of 
pensions, which confirms the ECJ’s judgements (C-80/94; C-136/00; C-520/04; C-150/04; C-422/01). Na-
tional courts do not always obey the provisions of TEC (currently: TFEU). It happens that their rulings are 
contrary to EU law.  

However, the European Court of Justice guards the fundamental freedoms and rights guaranteed by 
European Union law. ECJ is competent to rule incompatibility of domestic and European Union law, which 
consequently leads to changes in the domestic rules.  

Moreover, domestic courts have the possibility to refer questions to ECJ for a preliminary ruling, when 
they have doubts about the compliance of domestic law with and European Union regulations. The cases 
mentioned in this paper are the best example of that.  

To sum up, it must be underlined that Polish courts should take ECJ’s judgement into consideration and 
rule, inter alia, in cases referring to the taxation of pensions in the light of EU law.  
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Польша зейнетақыға салық салу туралы заңына  
Еуропалық одақ заңының сəйкестілігі 

Мақалада Польшаның Еуропалық одаққа (ЕО) енудің бір шарты ретінде имплементациялық құқықтың 
болуы туралы айтылған. Бірақ Польшада зейнетақыға салық салуды реттеуге байланысты 
проблемалар туындады. Бұл мəселелер Одаққа енгеннен кейін де ұзақ уақыт өз шешімін таппады. 
Мақаланың мақсаты — ЕО соттары, конституциялық трибунал жəне əкімшілік соттарда істі 
қарастыруды зерттеу. Мұнда зейнетақыға салық салуды Еуропалық одақпен реттеу қарастырылды.  
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Соответствие закона о налогообложении пенсий Польши  
с законом Европейского союза 

В статье отмечено, что одним из условий вступления Польши в Европейский союз является импле-
ментация права Европейского союза. Однако, как отмечает автор, со вступлением в ЕС 1 мая 2004 г. 
в Польше появились проблемы с регулированием налогообложения пенсии, которые не устранялись 
долгое время. Целью статьи является рассмотрение дел административных судов, конституционного 
трибунала и суда ЕС, касающихся соответствия польского регулирования налогообложения пенсии 
праву Европейского союза. 
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