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КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ЖƏНЕ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚҰҚЫҚ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ  И  МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО 

УДК 342.134(574) 

А.Божкараулы 

Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова 
(E-mail: altai6969@mail.ru) 

Основные источники миграционного права 

В статье отмечено, что проблема миграции в Казахстане характеризуется особой сложностью, так как 
в ней переплетены не только правовые вопросы, но и вопросы социологии, демографии, политической 
экономии, этногеографии, проблемы трудовых ресурсов в экономике. Определено, что среди них 
юридический аспект занимает особое место, поскольку от надлежащего правового обеспечения, регу-
лирования и организации процессов миграции зависит решение других вопросов, имеющих сущест-
венное значение для жизнедеятельности общества. 

Ключевые слова: источники, миграционное право, международные договоры, судебная практика, 
внутреннее законодательство, обычаи. 

 
Миграционное право является наукой, которая исследует общие закономерности возникновения, 

развития, предназначения и функционирования этого права в международном праве и национальном 
праве отдельных государств, взаимосвязи с другими областями права, структуру и взаимодействие 
его составляющих между собой: регулирование процессов перемещения населения и становление 
миграционного права Казахстана, а также осуществляет сравнение с опытом такого регулирования в 
международном праве. 

Объектами исследования этой науки являются институт миграционного права, деятельность ме-
ждународных и государственных (национальных) учреждений, которые разрабатывали и разрабаты-
вают международные (конвенции, протоколы, соглашения) и национальные правовые акты, форми-
ровали и формируют международную и внутреннюю политику в области миграции, миграционного 
права и реализуют ее. 

Наука миграционного права имеет двойственный характер изучения. Это, прежде всего, общие 
принципы, институты и нормы регулирования миграционных процессов в международном праве, а 
также соответствующие области, отдельные институты и нормы национальных правовых систем. Как 
и соответствующая область, она имеет интегративный характер, ощущая влияние и взаимодействие 
права в целом и международного права в частности, разных смежных дисциплин: истории, демогра-
фии, социологии, этнологии, географии, экономики и т.д. 

К сожалению, в настоящий момент многие исследователи и юристы-международники не уделя-
ют международному миграционному праву особого внимания, равно как и анализу его источников. 
Исходя из этого целью данной статьи являются выделение источников международного миграцион-
ного права на основе источников международного публичного права и их исследование в системати-
зированном виде. 

Применительно к международному миграционному праву источниками будут считаться те фор-
мы, в которых выражены правила поведения субъектов международных миграционных отношений. 
При этом основная проблема заключается в отсутствии единого мнения в отношении перечня источ-
ников международного права (что в равной степени относится и к международному миграционному 
праву). Приблизительный перечень источников, который многими юристами-международниками 
(Г.И. Тункин, Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова) принимается в качестве общих источников междуна-
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родного права, содержится в ст. 38 Статута Международного суда ООН и включает международные 
конвенции, международные обычаи, общие принципы права, судебные решения и доктрины наиболее 
квалифицированных специалистов по публичному праву. Однако надо иметь в виду, что Статут но-
сит функциональный характер, устанавливая правила, обязательные для Международного суда ООН. 
Следовательно, перечень указанных в нем источников международного права не является однозначно 
исчерпывающим и подлежит дополнению [1]. 

Основополагающее место среди международных документов, являющихся базовыми для меж-
дународного миграционного права, занимает Всеобщая декларация прав человека, в которой сформу-
лированы права, касающиеся, в том числе, иммиграции: право свободно передвигаться и выбирать 
себе место жительства в пределах каждого государства; право покидать любую страну; право искать 
убежище в других странах и пользоваться этим убежищем и пр. И хотя Декларация была принята как 
заявление о политических намерениях, а не как юридически обязательный договор, она имеет огром-
ное значение, как первый международный документ, закрепивший права человека. Необходимо так-
же отметить, что со времени принятия Декларации многие ее принципы были повторены в юридиче-
ски обязательных документах и приобрели статус общих обычных норм [2;306].  

Анализируя источники миграционного права, нельзя не обратить внимания на такую их харак-
терную особенность, как двойственность. Состоит она  в том, что, с одной стороны, этими источни-
ками выступают международные соглашения, обычаи, судебные решения, а с другой — нормы зако-
нодательства, обычаи и судебная практика отдельных стран. Поэтому в конституциях национального 
права, других нормативных актах, как правило, закрепляется юридическая сила норм Основного За-
кона государства и актов, принятых на их основе, а также международных договоров. Иерархия юри-
дической силы правовых норм зафиксирована в конституции многих стран мира.  

Некоторые страны в своих конституциях признают международное право частью внутреннего 
национального права. Такой подход основывается на концепции совместимости и, соответственно, 
взаимодействия международного и национального права. Страны, правовые системы которых «от-
крыты» для непосредственного внедрения норм международного права, традиционно называются 
моничными. Среди таких стран США, которые впервые в мире в Конституции 1787 г. отметили, что 
«все договоры, которые заключены Соединенными Штатами, являются высшим законом страны, и 
судьи каждого штата обязаны их выполнять»[3;45]. 

Международные договоры. Историей зафиксировано множество примеров регулирования ми-
грационных процессов в договорной форме, как, скажем, договоры Киевской Руси и Византии, Вест-
фальский мир 1648 г. [4], а в наше время можно взять за пример  Шенгенское соглашение 1985 г. [5], 
Маастрихтский договор 1992 г. [6], Амстердамский договор 1997 г. [7], которые регулируют мигра-
ционные правовые отношения в рамках Европейского союза, соответствующие соглашения в рамках 
СНГ. Среди международных договоров выделяются универсальные, или общие, например, Общая 
декларация прав человека, Европейская конвенция по правам человека, и специфические, такие как 
Конвенция о статусе беженцев 1951 г. [8], конвенция МОТ № 97 о работниках-мигрантах 1949 г. [9]. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. определяет договор как междуна-
родное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое между-
народным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном, двух или нескольких 
связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования [10].  

С созданием и деятельностью международных организаций по определенным проблемам миг-
рации активизировались разработка и принятие соответствующих конвенций. Так, среди между-
народных договоров в области международного миграционного права нельзя не отметить меж-
дународные договоры по регулированию проблем беженцев. Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и 
Протокол к ней 1967 г. являются универсальными договорами, устанавливающими конкретный право-
вой режим для тех, кто нуждается в международной защите: «Личный статус беженца определяется 
законами страны его домициля или, если у него такового не имеется, законами страны его проживания. 
Ранее приобретенные беженцами права, связанные с его личным статусом, и в частности, права, выте-
кающие из брака, будут соблюдаться Договаривающимися государствами по выполнении, в случае на-
добности, формальностей, предписанных законами данного государства, при условии, что соответст-
вующее право является одним из тех прав, которые были бы признаны законами данного государства, 
если бы это лицо не стало беженцем» [7]. Данные документы закрепляют запрет на возвращение бе-
женцев и лиц, ищущих убежища, туда, где им будут угрожать преследования (принцип отказа от об-
ратной высылки, или non-refoulment — отказ от принудительного возвращения (высылки) беженца в 
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страну, где ему угрожает преследование по признаку расы, принадлежности к определенной этниче-
ской или социальной группе вероисповедания, по политическим убеждениям или существует потенци-
альная угроза такого преследования), требование о недискриминационном обращении со всеми бежен-
цами, стандарты обращения с ними, обязанности беженцев перед страной убежища и пр. 

Важный вклад в закрепление прав и свобод человека в области миграционных отношений внесла 
Конвенция ООН о сокращении безгражданства 1961 г. Она направлена на сокращение и устранение 
безгражданства и устанавливает перечень оснований, когда государство-участник обязано предоста-
вить гражданство лицу, которое, в противном случае, стало бы апатридом или уже является таковым; 
также определяются случаи, когда лицо может быть лишено гражданства [11]. Значимы также Кон-
венция МОТ о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам ра-
венства возможностей и обращения 1975 г. [12], Международная конвенция о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. [13]. 

Основная цель Конвенции заключается в том, чтобы способствовать уважению прав человека 
среди трудящихся-мигрантов, относиться к ним не только как к работникам, но и как к личностям. 
Конвенция не создаёт новых прав для мигрантов, но направлена на обеспечение равного обращения и 
равных условий труда для мигрантов и граждан принимающей страны. Она опирается на основопо-
лагающее понятие о том, что всем мигрантам должна предоставляться защита определённого мини-
мума их прав, и признает, что легальные мигранты должны обладать большим набором прав, чем не-
легальные. Однако в ней подчеркивается, что и в отношении нелегальных мигрантов должны соблю-
даться основные права человека. 

В то же время конвенция предлагает принять меры по выявлению и недопущению незаконных 
или тайных переездов трудящихся-мигрантов и членов их семей, в частности, путем: 

• борьбы против вводящей в заблуждение информации, а также подстрекательства людей к неле-
гальной миграции; 

• применения санкций против лиц, групп или образований, которые занимаются организацией, 
осуществлением или оказанием помощи в организации нелегальной миграции, в том числе путём 
принятия мер к нанимателям нелегальных мигрантов. 

Для наблюдения за осуществлением положений конвенции государствами-участниками создан 
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Он состоит из четырнадцати экспертов, которые должны обладать высокими моральными каче-
ствами, беспристрастностью и признанной компетентностью в области, охватываемой конвенцией. 

Комитет рассматривает доклады государств — участников конвенции по вопросам соблюдения 
её положений. В соответствии со ст. 73 государства — участники Конвенции должны представить 
первоначальный доклад о принятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав, в течение одного года после вступления Конвен-
ции в силу для соответствующего государства-участника, а затем — через каждые пять лет. 

Статья 77 предусматривает для комитета право рассматривать жалобы лиц, находящихся под 
юрисдикцией, согласившихся на рассмотрение индивидуальных жалоб стран-участниц, на нарушения 
странами их прав, закреплённых в Конвенции, однако вступление в силу этой статьи увязано с согла-
сием 10 стран на рассмотрение жалоб. На октябрь 2012 г. соответствующее заявление сделали лишь 
Гватемала, Мексика и Уругвай [13]. В настоящее время конвенцию ратифицировали 42 государства. 

Кроме того, международное сообщество предпринимает значительные усилия для эффективного 
противостояния незаконной миграции. Данная проблема широко учитывается при разработке между-
народно-правовых актов по вопросам борьбы с международной преступностью в рамках ООН. Яркой 
тому иллюстрацией служат Конвенция ООН против транснациональной организованной преступно-
сти 2000 г. и два протокола к ней: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 
воздуху и Протокол о предупреждении торговли людьми, особенно женщинами и детьми [14]. 

Таким образом, перечисленные выше наиболее значимые международные договоры позволяют 
проследить, как происходило развитие международных миграционных норм на протяжении 60 лет. 
Подобные нормы носили сначала самый общий характер и не имели специального закрепления в сис-
теме источников международного права. Только с течением времени они стали конкретизироваться и 
выделяться в обособленные международные договоры, что свидетельствовало о возросшей потребно-
сти в регулировании международных миграционных отношений. Краткий обзор истории развития 
норм международного миграционного права позволяет высказать предположения и о дальнейших 
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тенденциях их развития, в частности, о дальнейшем их детальном описании и более широкой области 
применения. 

Обычаи  являлись влиятельным обстоятельством в давние времена. Еще Magna Carta 1215 г. 
ссылается на старинные обычаи для купцов. Великая хартия вольностей (лат.Magna Carta Libertatum, 
англ.The Great Charter) — грамота, подписанная английским королём Иоанном Безземельным (Ко-
роль Джон) 15 июня 1215 г. и ставшая впоследствии одним из основополагающих конституционных 
актов Англии. 

Большинство пунктов Хартии было отменено более поздними Актами парламента; неизменными 
остаются три из шестидесяти трёх пунктов. 

Институт убежища, который сопровождает человеческое общество на всех этапах его развития, 
возникает и развивается именно в среде норм, связанных с обычаями. В правовых системах общего 
права (Британия, США) нормы, связанные с обычаями, действуют и поныне. У нас и в странах кон-
тинентального права нормы, связанные с обычаями, не признаются источником права.  

Международным обычаем, являющимся нормой международного права, может стать длительно 
повторяемое в аналогичной ситуации (обстановке) правило поведения субъектов международного 
права, которое признается и выполняется субъектами международного права в их международной 
практике в качестве обычной международно-правовой нормы. Соответственно, говоря о междуна-
родном обычае в области международного миграционного права, следует иметь в виду те правила 
поведения, которые закрепились в результате перемещения людей, иными словами, в ходе миграци-
онных процессов. 

Квалификация правила поведения в качестве обычая является сложным процессом, так как в от-
личие от договорных норм обычай не оформляется каким-либо единым актом в письменном виде. 
Следовательно, для установления существования обычая используются вспомогательные средства, 
перечисленные в ст. 38 Статута Международного суда ООН: судебные решения и доктрины наиболее 
признанных специалистов в области международного права различных стран. В теории в качестве 
дополнительных источников для определения международного обычая также используют решения 
международных организаций и односторонние акты и действия государств [1]. 

Как известно, в международной практике случается, что одни и те же правила поведения для од-
них государств существуют в договорной форме, а для других – в форме международных обычаев. 
Такая ситуация возможна в том случае, когда одни государства уже стали участниками международ-
ной конвенции, а другие, не участвуя в ней, выполняют те же самые договорные международно-
правовые нормы в качестве обычных международно-правовых норм. Так, применительно к междуна-
родному миграционному праву можно говорить о таком обычае, как запрет на возвращение какого-
либо лица туда, где ему вследствие признаков его расы, вероисповедания, гражданства, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или политических убеждений будут угрожать пытки либо 
жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания. Данный прин-
цип отказа от обратной высылки, или non-refoulment, является основой международной защиты бе-
женцев, признается государствами «в теории» и действует на практике. 

К нормам обычного международного миграционного права можно отнести и некоторые нормы, 
затрагивающие гуманитарное право. К их числу относится, например, то, что государства не могут 
депортировать или перемещать часть своего гражданского населения на территорию, которую они 
оккупируют, а в случае перемещения должны приниматься все возможные меры для того, чтобы со-
ответствующим гражданским лицам при их принятии обеспечить удовлетворительные условия в от-
ношении размещения и безопасности. 

К обычаю в международном миграционном праве можно отнести закрепление в правовых сис-
темах государства приоритета права крови (jussanguinis) и права почвы (jussoli) в отношении граж-
данства. 

Таким образом, хотя нельзя говорить о широком применении международного обычая в между-
народном миграционном праве, его можно обозначить в качестве отдельного источника права. 

Судебная практика. Международная судебная практика осуществляется тремя главными суда-
ми международного уровня: Международным судом в Гааге, Европейским судом по правам человека 
в Страсбурге и Европейским судом в Люксембурге. Наиболее эффективной с точки зрения междуна-
родного миграционного права является деятельность (нормотворчество) Европейского суда по пра-
вам человека. Он регулярно принимает решения относительно нарушения странами своих обяза-
тельств по международным правам в области прав человека, закрепленных Европейской конвенцией 
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по правам человека. Количественный состав судей определяется количеством членов Совета Европы. 
В отличие от работы Международного суда, который должен принимать заявления лишь от стран, 
интенсивность Европейского суда по правам человека постоянно возрастает, что объясняется воз-
можностью доступа частных лиц к европейской правозащитной системе. Если в 60-х годах Европей-
ским судом было одобрено лишь 10 решений суда, то в 70-х их было уже 26, в 80-х — 169, а в первые 
четыре года 90-х — уже 243, что в среднем за год в 20 раз превышает соответствующие показатели 
Международного суда. При условии, если суд устанавливает, что внутреннее право не отвечает Ев-
ропейской конвенции по правам человека, то согласно международному праву государство обязано 
его изменить. Среди решений суда есть и такие, которые конкретно касаются миграционной сферы. В 
странах общего права расширена и внутренняя судебная практика [15;73]. 

К решениям международных судебных органов, которые являются вспомогательным источни-
ком права, относятся решения Международного суда ООН, других международных судебных и ар-
битражных органов. 

Международный суд ООН является главным судебным органом ООН, занимающимся урегули-
рованием правовых споров между государствами-членами и представляющим консультативные за-
ключения ООН и ее учреждениям.  

Применительно к международному миграционному праву следует отметить решение Междуна-
родного суда ООН по иску Мексики против Соединенных Штатов Америки 2004 г. Суть дела заклю-
чалась в том, что власти США арестовали, задержали, признали виновными и приговорили к смерти 
54 гражданина Мексики, тем самым не исполнив обязательства в соответствии со ст. 36 Венской кон-
венции о консульских отношениях 1963 г. (об уведомлении консульского учреждения об аресте и за-
держании). По данному делу Международный суд ООН пришел к выводу об обязанности США обес-
печить пересмотр приговоров, вынесенных гражданам Мексики, в связи с нарушением норм между-
народного права [16]. 

Внутреннее законодательство. В силу специфики своего географического положения Казах-
стан выполняет роль геополитического центра, соединяющего страны Европы с государствами Цен-
тральной Азии, вследствие чего приток иностранцев в нашу республику — неизбежное явление, ко-
торому также способствуют наблюдаемый в стране экономический рост и сохраняющаяся стабильная 
внутриполитическая обстановка. 

В Стратегии развития Казахстана «Казахстан-2030» одним из долгосрочных приоритетов явля-
ется сильная демографическая и миграционная политика государства. В целях реализации долго-
срочной стратегии развития Казахстана «Казахстан-2030» Республикой Казахстан были предприняты 
последовательные шаги для создания четкой системы миграционного контроля, законодательной ба-
зы, отвечающей международным стандартам, и для достижения наибольшего благоприятствования 
пребывающим в нашей стране иностранцам. Одним из основных направлений деятельности государ-
ственных органов в области миграции являются, прежде всего, координация миграционного законо-
дательства, обеспечение решения задач по защите прав и интересов человека, уважение государст-
венного суверенитета и борьба с незаконной миграцией [17]. 

В сфере миграции в Казахстане создана, в целом отвечающая международным стандартам зако-
нодательная база, позволяющая развивать туризм, способствовать привлечению иностранной рабочей 
силы, возвращению на историческую родину оралманов.  

В Республике Казахстан основными нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения в сфере миграции, являются Закон «О миграции населения» от 22 июля 2011 г.[18], Закон 
«О беженцах» от 4 декабря 2009 г. [19], Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по про-
ти-водействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств» от 13 декабря 2010 г. [20], 
Закон «О правовом положении иностранцев» от 19 июня 1995 г. [21], которыми определены как пра-
ва и обязанности иностранных граждан, так и функции государственных органов по контролю за миг-
рационными процессами в стране. Основным документом, регулирующим миграционные процессы в 
республике, является Концепция миграционной политики Республики Казахстан на 2007–2015 гг., 
которая нацелена на совершенствование существующих и развитие новых направлений управления 
миграционными процессами в стране [22]. Именно поэтому представляется актуальным изучение 
нормативно-правовой базы о миграции населения в рамках реализации государственной миграцион-
ной политики Республики Казахстан.  

В Конституции Республики Казахстан права и свободы человека закреплены с учетом общепри-
знанных принципов и норм, а также положений ратифицированных международных актов и в целом 
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соответствуют современному демократическому подходу по регулированию статуса человека [23]. 
Они закладывают основы правового регулирования статуса мигрантов в Республике Казахстан, кото-
рые в последующем дифференцируются, в зависимости от наличия у мигрантов специального право-
вого статуса, их принадлежности к той или иной категории (мигрант, иммигрант, беженец, переселе-
нец, оралман и иные). 

Регулирование статуса мигрантов тесно связано с проводимой миграционной политикой, а также 
с особенностями, характерными для специального правового статуса. Однако, учитывая, что на сего-
дняшний день в Республике Казахстан возникает необходимость определенной стабилизации право-
вого статуса и защиты мигрантов, законно находящихся на территории Казахстана, представляется 
необходимой разработка теоретических основ регулирования правового статуса мигрантов. Ряд рас-
пространенных понятий, применяемых в миграционном законодательстве Республики Казахстан, 
требует корректировки и унификации с положениями ратифицированных международных актов. Ос-
таются не до конца исследованными вопросы содержания правового статуса оралманов, особенности 
правового статуса в зависимости от категории. 
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А.Божқараұлы 

Көші-қон құқығының негізгі қайнар көздері   

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

 

А. Вozhkarauly  

Main sources of the migratory right 

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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Қазақстан Республикасындағы əскери қызметшілерді 
əлеуметтік қорғаудың конституциялық-құқықтық негіздері 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы əскери қызметшілерді əлеуметтік қорғаудың  
конституциялық-құқықтық реттелу мəселелері қарастырылған. Автор əскери саясат жəне 
қауіпсіздіктің  конституциялық-құқықтық нормаларының қорғау жəне қамтамасыз ету сұрақтарын 
қарастырды. Сондай-ақ Қазақстан өзінің тəуелсіздігін жариялап, əлем қауымдастығына толыққанды 
мүше болуына байланысты өзінің мемлекет ретінде қалыптасуын нақты жағдайда бекіту тікелей 
мемлекеттік саясатқа да байланысты болғаны жайлы сөз етті.  

Кілт сөздер: əскери қызмет, əскери қызметші, қауіпсіздік, əскери қауіпсіздік, саясат, əскери саясат, 
конституция, норма, əскери доктрина.  

 
Əдебиеттерде «əлеуметтік қорғау» термині жиі қолданылады, бірақ қажетті талаптарынсыз. 

Халықаралық еңбек ұйымдарының  анықтауы бойынша, əлеуметтік қорғау – бұл «экономикалық 
жəне əлеуметтік апаттардан қоғамдық мөлшерде қоғам өзінің мүшелерін қамтамасыз ету барысында 
қорғау, қайтыс болған немесе қартайған кезде, мүгедектік, жұмыссыздық, өндірістік қайғылы 
жағдайларды, ауру нəтижесінде, табысы қысқартылғанда немесе тоқтатылғанда  балалары бар 
отбасыларды жəрдемақымен қамтамасыз ету жəне медициналық көмек көрсету» [1]. 

Біздің мемлекетіміздегі, өзге құқықтар сияқты, əлеуметтік қамтамасыз ету құқығы Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 28-бабына сəйкес айтылған жағдайлар орын алған кезде 
жынысына, нəсіліне, ұлтына, тіліне, шығу тегіне, лауазымдық жəне мүліктік жағдайына, тұрған 
жеріне, дініне, сеніміне, қоғамдық бірлестіктерге қатысуына жəне өзге де жағдайларға қарамастан, 
Қазақстан Республикасының əр азаматына кепілдендіріледі [2].  

Азаматтарды əлеуметтік қамтамасыз ету өзінің қызмет көрсетуі мен қамтамасыз ету түрлерінің 
мазмұнына байланысты əр түрлі болып келеді. Мысалы, оларға: əр түрлі тікелей төленетін төлемдер 
(зейнетақы, жəрдемақы); жұмысқа орналастыру жəне оған қажетті мамандандырылған оқу мен қайта 
оқыту; асырау үшін мүгедектер үйінде, интернаттарда, емдеу-сауықтыру орындарында, демалу 
орындарында, санаторийларда жəне басқа да емдеу-профилактикалық мекемелерден жеңілдік 
орындарын ұсыну жəне тағы басқалар жатады. 

Мемлекеттің əлеуметтік қорғалмаған дəрежедегі азаматтар үшін беделді өмір сүру деңгейін 
қамтамасыз ету бойынша саясат саласында механизм жəне тəртіптік əлеуметтік бағдарлама 
құрастырылуда. Бұл санатқа əр түрлі əдіснамалық анықтамаларға негізделе отырып, Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштерінің əскери қызметкерлері жатқызылады. Əлеуметтік бағдарлама 
тетігін жетілдіру саласындағы зерттеулер басқарманың барлық маңызды ресурстары мен 
факторларын есепке алу қажеттігін көрсетеді. Əлеуметтік бағдарламаны жетілдіруде кешенді ықпал 
тигізуді қамтамасыз етудің маңызды талабы болып ерекше əлеуметті-мəдени топ ретінде əскери 
қызметкерлердің мəдени жəне білім ресурстарын зерттеу болып табылады. 

Əлеуметтік саясат теориясының тұрғысы бойынша, əлеуметтік қорғау – барлық деңгейдегі 
органдардың басқармалары мен басқа институттар, азаматтардың əлеуметтік, құқықтық жəне 
экономикалық кепілдемесі бекіткен заңнаманы жүзеге асыру бойынша механизм жəне басымдылық 
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жүйесі, сонымен қатар қоғамның дамуындағы нақты талаптарға сəйкес халықтың əлеуметтік түрде 
тиімді өмір сүру деңгейіне қолжеткізу, əлеуметтік қызмет жүйесі [3]. 

Ресей Федерациясы Президентінің қарамағында адам құқықтары бойынша құзыретті В.П. Лу-
кин атап өткендей: «Əскери реформа талаптарына сай əскери қызметкерлердің өмір сүру деңгейін 
жоғарылауы, əлеуметтік қорғалулары, олардың атқарып жүрген еңбектеріне лайықты ақы төлеу 
сұрақтары аса маңыздылыққа ие болуда. Көбінесе əскери қызметкерлерге əр түрлі қосымша, 
компенсациялық, əлеуметтік жəне басқа да төлемдер ұсталып отырады. Əскери қызметкерлер мен 
олардың отбасы мүшелерінің сақтандыруын қамтамасыз етуде құқықтары жиі бұзылады» [4]. 

Əлеуметтік қорғаудың маңызды көрсеткіші болып өмір деңгейі табылады – бұл адамдардың 
игілігін қамтамасыз ету бойынша, айрықша сандық көрсеткішін сипаттайтын (еңбекақы мөлшері, 
кірісі, қызмет пен тұтыну көлемі, өндірістік жəне сатылушы тауарларды тұтыну деңгейі, тұрғын үй 
талаптары, денсаулық сақтау жəне т.б.), олардың материалдық жəне мəдени қажеттіліктерін 
қанағаттандыру деңгейін көрсетеді [5]. 

Əлеуметтік қамтамасыз етудің конституциялық құқығы əскери қызметті өтіп жатқан 
азаматтарғада тиесілі. Бұл азаматтарды əлеуметтік тұрғыда қамтамасыз ету  өзгеше түрде жүзеге 
асырылады, олардың əскер қызметінен кеткеннен кейін ары қарай жүзеге асырылады. Мұндай 
қамтамасыз ету, əскери қызметтен кеткен тұлғалар жəне олардың отбасы мүшелері, қалған 
азаматтармен салыстырғанда, жағдайлары анағұрлым маңызды. Олардың əскери қызметте орындаған 
уақыт аралығындағы жұмысымен жəне оның өту талаптарымен анықталады, əскери міндет əскери 
қызметтің ұзақтығымен, қызметтен шығару есебімен жəне басқа факторлар сипатымен түсіндіріледі. 

Əскери қызметті өткен жəне олардың отбасы мүшелерін əлеуметтік қамтамасыз етудің негізгі 
қарастыратын сұрақтарының талаптары мен оның жүзеге асырылу тəртібі Қазақстан 
Республикасының «Əскери қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін əлеуметтік қорғау 
мəртебесі туралы», «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы», «Қазақстан 
Республикасында жасы бойынша жəне асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша, мүгедектігі 
бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы туралы» жəне «Қазақстан Республикасында арнайы 
мемлекеттік жəрдемақы туралы» заңнамаларымен қарастырылған. 

Əрекет етуші заңнамаларға сəйкес бұл тұлғаларды əлеуметтік қорғау, оларды қандайда бір 
мемлекеттік міндеттерден босату немесе олар үшін кейбір басымдықтар беру, оларға белгілі бір 
əлеуметтік қызмет түрлерін ұсыну (қызмет көрсету), сəйкес ақша сомасын төлеу жолдарымен жүзеге 
асырылады [6]. 

Атап айтқан да «Əскери қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін əлеуметтік қорғау 
мəртебесі туралы» Заңының 17-бабымен əскери қызметтен босатылған азаматтарға жұмысқа 
орналастыру бойынша қосымша құқық бекітілген. Əскери мерзімдік қызметті өтеп шыққан 
тұлғаларға жұмысқа орналасу кезінде өздері шақырылған мекемеге орналасу басымдылық құқығы 
қарастырылған. 

Əскери қызмет уақыты үздіксіз жұмыс өтілі ретінде саналып, мамандығы бойынша мемлекеттік 
міндетті əлеуметтік сақтандыру бойынша жəрдемақы төлеу кезінде есепке алынады, еңбек сіңірген 
жылдар үшін бір ретті сыйақы, еңбекақысына пайыздық үстеме, жеңілдіктер ұсыну. 

Əскери қызметтен шығарылған азаматтарды еңбекке орналастыруды қамтамасыз ету 
мақсатында мемлекеттік халықты жұмыспен қамту қызметінде олардың жұмысқа орналасу мен 
мамандық білімі бойынша құрылымдар құрылуда. 

 «Əскери қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін əлеуметтік қорғау мəртебесі туралы» 
Заңында, сонымен қатар əскери қызметтен шығарылған тұлғаларды тұрғын үймен қамтамасыз ету 
жеңілдік құқығы қарастырылған. Жекелеп қарастырғанда, Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй 
қатынасы туралы» Заңының 5-бөлімі 101-бабында сол елдi мекенде қызмет атқарған кезеңде 
қызметтiк тұрғын үйге теңестiрiлген тұрғын үй берiлген əскери қызметшiлер он жыл əскери қызмет 
өтілінен кейiн, ал еңбек сiңiрген жылдары, науқастануы немесе штаттың қысқаруы бойынша 
қызметтен босаған кезде қызмет мерзiмiне қарамастан, оны (əскери қалашықтарда, шекара 
бекеттерінде жəне өзге де жабық объектiлерде орналасқан тұрғын үй-жайлардан басқасын) 
жекешелендiруге құқылы деп жазылған [7].  

Күнтізбелік есептеу бойынша еңбек сіңірген жиырма жыл немесе одан да көп, айтылған негіздер 
бойынша əскери қызметтен шығарылған əскери қызметкерлер тұрғын үйді ақысыз жекешелендіру 
құқығына ие. 
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Əскери қалашықтарда, шекара бекеттерінде жəне өзге де жабық объектiлерде орналасқан тұрғын 
үй-жайлар тұрған əскери қызметкерлер, мұндай тұрғын үйді жекешелендіруге мүмкіншілік болмаған 
жағдайда, оның басқа жерден тұрғын үй алуы үшін, жекешелендіру құқығы соған сəйкес тұрғын үй 
құнымен орны толтырылады. 

Жоғарыда айтылған жеңілдіктер тек бір рет қолданылады. 
Əскери қызметтен шығарылған азамат пен оның отбасы мүшелерін (жеке санаттар) 

медициналық жəне санаторий-курорттық қызмет көрсету, денсаулығын сақтау сұрақтары бойынша 
жеңілдік тəртіпте əлеуметтік қамтамасыз ету жүзеге асырылады. 

Əскери қызметтен шығарылған азамат пен оның отбасы мүшелерін əлеуметтік қорғау шегінде 
ақшалай төлемдер зейнетақы жəне жəрдемақы түрлері ретінде қарастырылған. Əскери қызметтен 
шығарылған азамат пен оның отбасы мүшелеріне зейнетақы төлеу материалдық қамтамасыз ету, өмір 
сүрудің негізгі көзі ретінде қарастырылады. Əскери қызметтен шығарылған азамат пен оның отбасы 
мүшелеріне ақшалай жəрдемақы бұл тұлғаларға бір жолғы жəне басқа уақытша материалдық көмек 
ретінде белгіленеді. Əскери қызметтен шығарылған азаматтар үшін жəрдемақының негізгі үш түрі 
қарастырылған: бір жолғы, ай сайынғы əлеуметтік жəне бір жыл уақыт аралығында əскери шені 
бойынша еңбекақы мөлшерін төлеу. Əскери қызметтен шығарылған тұлғаларға бір жолғы жəрдемақы 
төленеді (оған əскерге шақыру бойынша əскери қызметтен өткен офицерлер жатқызылмайды): əскери 
қызметінде күнтізбелік 10-нан 15 жылға дейін еңбек сіңірсе — төрт  айлық мөлшерді құрайды; 15 
жылдан 20 жылға дейін — бес айлық мөлшерді; 20 жылдан 25 жылға дейін — алты айлық мөлшерді; 
25 жылдан 30 жылға дейін — жеті айлық көрсеткішті; 30 жылдан артық — сегіз айлық көрсеткішті 
құрайды. 

Мерзімді қызметтегі əскери қызметкерлер бір айлық мөлшердегі көрсеткішті, ал айтылған 
тұлғалардың жетім балалар санынан, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар бес айлық көрсеткіш 
мөлшерде. 

Əскери қызметтің өту барысында мемлекеттік орденмен марапатталған əскери қызметкердің бір 
жолғы жəрдемақы мөлшері екі айлық еңбекақы мөлшерін құрайды. 

Қызметтен жасы бойынша шығарылған, штаттың қысқаруы немесе зейнетақыға құқығынсыз 
денсаулығы бойынша қызметтен шығарылу кезінде бір жолғы  немесе демалыс жəрдемақысын сақтай 
отырып, ішкі істер органдарының орташа, бас жəне жоғарғы басшы тұлғалары мен офицерлеріне 
қызметтен шығарылған күннен арнайы немесе əскери шені бойынша жəрдемақы бір жыл көлемінде 
сақталып, төленеді. Оған қоса, егер көрсетілген мерзім ішінде айлық мөлшері көтерілсе, əскери немесе 
арнайы шені бар əскери қызметкерлердің жəне ішкі істер органдарының жоғары тұрған лауазымды 
тұлғалар құрамына, қызметте жүрген əскери қызметкерлерге, сəйкесінше əскери немесе арнайы шені 
бар əскери қызметкерлердің жəне ішкі істер органдарының жоғары тұрған лауазымды тұлғалар 
қызметтен шығарылғаннан кейін осы айлық мөлшерлері бір жылдық мерзім өткенше де өседі. 

Əскери қызметкерлер санындағы отбасы мүшелерінің қайтыс болған зейнеткерлер, ішкі істер ор-
гандарының басшылық жəне қатардағы құрамына, асыраушысынан айрылған жағдай бойынша жəр-
демақы белгілегеніне қарамастан, бір жолғы жəрдемақы əйеліне (күйеуіне) – асыраушының үш айлық 
мөлшердегі зейнетақысын төлейді жəне отбасының əр еңбекке жарамсыз мүшесіне – асы-
раушысының бір айлық мөлшердігі көрсеткіш зейнетақысын өзі қайтыс болғанға дейін төлейді [8]. 

Əскери қызметтен өткен тұлғаға жəне оның отбасының мүшесіне мүгедектік бойынша, жасы 
бойынша жəне асыраушысынан айрылған жағдайда əлеуметтік жəрдемақы төленеді. 

«Қазақстан Республикасының мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 
жəне жасына байланысты мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар туралы» Заңының 11-бап 2-тар-
мағына сəйкес мүгедектігі бойынша жəрдемақы алуға құқығы бар мүгедектерге қатарына: 

 мерзімді қызметтегі əскери қызметкерлер санындағы мүгедектер, əскери қызмет өту кезінде 
алған аурулар, мертігулер, контузия, жарақаттар нəтижесінен болған мүгедектік, азаматтық 
жəне əскери тағайындауда ядролық объектілерде апат жағдайының нəтижесінде немесе 
ядролық объектілерде апат  салдарын жою кезінде болған мүгедектік; 

 Қазақстан Республикасының бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті жəне ішкі істер 
органдарының басшылығы мен қатардағы құрам тұлғалары (мерзімді əскери қызметтегі 
əскери қызметкерлерден басқа) əскери қызметкерлер санындағы мүгедектер, қызметтік жəне 
əскери парызын орындамаумен байланысты емес немесе əскери қызметтегі міндетін 
орындамаумен байланысты емес, келеңсіз жағдайлар нəтижесінде пайда болған, əскери оқу 
салдарынан мүгедек болған жағдайда; 
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 Қазақстан Республикасының бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті жəне ішкі істер 
органдарының басшылығы мен қатардағы құрам тұлғалары (мерзімді əскери қызметтегі 
əскери қызметкерлерден басқа) əскери қызметті өту кезінде алған ауру, əскери-оқу, 
контузия, жарақаттану нəтижесінен пайда болған мүгедектік жатады [9]. 

Мерзімді əскери қызметтегі санындағы мүгедектерге, əскери қызметті өту кезінде алған ауру, 
мертігу, контузия, жарақаттану нəтижесінен пайда болған мүгедектік; азаматтық немесе əскери 
тағайындау ядролық объектілерінде апаттық салдарды жою кезінде немесе ядролық объектілерде 
апаттық жағдай нəтижесінде жəне төтенше экологиялық жағдай салдарынан болған мүгедектерге, 
сонымен қатар ядролық жарылыстар мен сынақтар жүргізу кезінде жəне олардың себепті тергеу 
талаптарымен байланысты радиациялық əрекеттесу нəтижесінен пайда болған мүгедектікке, 
мүгедектік бойынша бір айлық жəрдемақы келесідей мөлшерде төленеді: 

 бірінші топ мүгедектеріне — тоғыз айлық есептік мөлшерінде; 
 екінші топ мүгедектеріне — алты жарым айлық есептік мөлшерінде; 
 үшінші топ мүгедектеріне — бес айлық есептік мөлшерінде. 

Қазақстан Республикасының бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті жəне ішкі істер 
органдарының басшылғы мен қатардағы құрам тұлғалары (мерзімді əскери қызметтегі əскери 
қызметкерлерден басқа) əскери қызметтік міндетін орындау кезінде, əскери қызметті өту кезінде 
алған ауру, мертігу, контузия, жарақаттану нəтижесінен пайда болған мүгедектікке, мүгедектік 
бойынша бір айлық жəрдемақы келесідей мөлшерде төленеді: 

 бірінші топ мүгедектеріне — он алты айлық есептік мөлшерінде; 
 екінші топ мүгедектеріне — он жарым айлық есептік мөлшерінде; 
 үшінші топ мүгедектеріне — жеті айлық есептік мөлшерінде. 

Асыраушысынан айрылуы бойынша жəрдемақы. Асыраушысынан айрылу бойынша жəрдемақы 
алуға, асыраушы қайтыс болған отбасының оның қарауында болған еңбекке жарамсыз мүшесі 
құқылы. Сонымен бірге егер зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарға сəйкес зейнеткерлiк 
жасына жетсе, əкесi, шешесi (оның iшiнде асырап алушылар), зайыбы, жұбайы; егер қайтыс болған 
асыраушысының 8 жасқа толмаған балаларын, iнiлерiн, қарындастарын немесе немерелерiн күтумен 
айналысса жəне жұмыс iстемейтiн болса, ол асыраушының қарамағында болған-болмағанына 
қарамастан, отбасының еңбекке жарамсыз мүшесі қайтыс болды деп санамағанша асыраушысынан 
айырылу бойынша жəрдемақы тағайындалады. 

Қазақстан Республикасының бұрынғы Мемлекеттік тергеу комитеті жəне ішкі істер 
органдарының қызметкерлері, əскери қызметкердің отбасы мүшелерінің əскери қызметті өту кезінде 
немесе əскери қызметтік міндетін орындау кезінде алған аурулар, мертігулер, контузия, жарақаттар 
салдарынан өлген немесе қайтыс болғанда, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жəрдем-
ақының бір айлық мөлшері, отбасының əр еңбекке жарамсыз мүшесінің бір айлық есептік көрсеткіш 
мөлшеріне көбееді, бірақ барлық отбасы мүшесіне 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аспайды. 

Енді жасы бойынша жəрдем ақы тағайындау сұрағын қарастыру қажет. Жасына байланысты 
жəрдемақы азаматтарға зейнетақы төлемдерiне құқығы болмаған жағдайда «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгiленген жасқа жеткен кезде  Орталықтан, жинақтаушы зейнетақы қорларынан тағайындалады 
немесе зейнетақы төлемдерінің мөлшері зейнетақының ең төмен мөлшерін алғанда. 

Жасы бойынша айлық жəрдемақы үш айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тағайындалады [9].     
Əскери қызметкерлерді əлеуметтік қорғау жүйесіндегі маңызды фактор зейнетақымен 

қамтамасыз ету болып табылады. 
Əскери қызметкердің еңбек сіңірген жылдары зейнетақыға шығу құқығы мен оның мөлшерін 

Қазақстан Республикасының 1997 жылы 20 маусымда қабылданған «Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» №136-1 Заңымен анықталады  [10]. 

Əскери қызметкерлерге еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 1998 жылы 26 тамыздағы «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің қылмыстық 
атқару жүйесі, өртке қарсы қызметі, қаржы полициясы, ішкі істер орган қызметкерлеріне еңбек 
сіңірген жылдар үшін бір жолғы жəрдемақы төлеу мен тағайындау Ережесін бекіту туралы» №803 
Қаулысына сəйкес саналады [11]. 

Зейнетақыны төлеуді жүзеге асыру мен тағайындау тəртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2007 жылы 23 ақпанда «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі, 
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өртке қарсы қызметі, қаржы полициясы, ішкі істер орган қызметкерлеріне, олар бойынша арнайы шен 
беру жəне ішкі істер орган қызметкерлері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасымен бекітілген 
тəртіпте əскери қызметкерлерге мемлекеттік базалық əлеуметтік жəрдемақы төлеу, мемлекеттік 
базалық зейнетақы төлеу, зейнетақы төлеуді жүзеге асыру мен тағайындау Ережесін бекіту туралы» 
№138 Қаулысына сəйкес жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақыны 
төлеуді тағайындауды жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының халықты əлеуметтік қорғау мен 
Еңбек министрлігінің зейнетақыны төлеу бойынша Республикалық бюджет есебінен банктегі 
Зейнетақы қорына аударылу жолымен Мемлекеттік орталық төлемдерді ағымдағы айда  төлеуді 
жүргізеді. 

Мемлекеттік бюджет есебінен төленетін зейнетақылар 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап əскери 
қызметте еңбек сіңірген жылдар үшін əскери қызметкерге толық жəне толық емес көлемде 
тағайындалады. 

1998 жылдың 1 қаңтарынан 10 жылдан артық əскери қызметте еңбек сіңірген жылдар үшін 
əскери қызметкерге зейнетақы төлеу толық көлемде тағайындалады жəне қызметтен шығарған 
кездегі қаражат көлемінің 50–65 % шамасындағы көлемде бекітіледі. 

«Еңбек сіңірген жылдар үшін зайнеткерлік» түсінігі «əскери қызметте еңбек сіңірген жылдар» 
түсінігімен сəйкес келмеуі мүмкін. 

Əскери қызметкерлерді зейнеткерлікке тікелей əскери қызметте еңбек сіңірген жылдар үшін 
ғана емес, сонымен бірге экстремалды жағдайларда уақыт өткізгені немесе əскери қызметтің кейбір 
түрлері қосылады. Əскери қызметтен басқа (оның барлық түрлері) еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнеткерлікке шығарады, мысалы: 

 Украина, Белоруссия, Латвия, Литва жəне Эстония территориясында 1944 жылдың 1 
қаңтарынан 1951 жылдың 31 желтоқсанына дейінгі аралықта халықты қорғау мақсатында 
отрядтарда жəне взводтарда, жойғыш батальонында қызметте болғандар; 

 Азаматтық министрліктерде, ведомстволарда жəне ұйымдарда оларды əскери қызметке 
қалдырғандарды, мемлекеттік билік органдарында офицерлердің жұмыс уақытында; 

 Ұлы Отан соғысы кезінде халық жасағының құрамасы мен бөлімдерінде, кеңес партизан 
құрамасы мен бөлімдерінде қызметте болған; 

 əскери құрылыс отрядтарда (бөлімдер) əскери құрылысшы ретінде қызмет атқарғандар; 
 Əскери қызметкерлердің (сонымен бірге əскери қызметке мерзімді шақырылғандар) 

тұтқында, қоршауда жəне арнайы тексеруде болған, егер тұтқында ерікті түрде болмаса, 
əскери қызметкер тұтқында болған кезде Отанына қарсы қылмыс істемеген болса; 

 əскери қызметкерлер (сонымен бірге əскери қызметке мерзімді шақырылғандар) жер 
аударылған кезде жəне бас бостандығынан айыру орындарында жазасын атқарған кезінде, 
қамауда болған уақытта, негізсіз қылмыстық жауапкершілікке тартылғандарды, негізсіз 
репрессияға ұшырағандар мен нəтижесінде ақталғандар (еңбек сіңірген жылдары үшін 
зейнеткерлікке шығарудың барлық түрлерінің тізімі Үкіметтің Қаулысында анықталған) [12]. 

Еңбек сіңірген жылдары үшін зейнеткерлікке шығаруда, еңбек өтілі қажет жағдайларда, 
сонымен қатар олардың зейнеткерлікке шығу құқықтарын бекіту үшін əскери қызметтен шығарылған 
жасын жұмыстан шығарылған күні белгілейді. Еңбек сіңірген жылдарын əскери қызметкердің жеке 
ісінде бар мəліметтермен, қызмет тізіміндегі мəліметтер жəне басқа да мағлұматтарды санау 
бойынша жүзеге асырылады. 

Қазақстан Республикасының 1993 жылы 20 қаңтарда қабылданып, 2009 жылы қазанда 
толықтырулар мен өзгертулер енгізген «Əскери қызметкерлер мен олардың отбасы мүшелерін 
əлеуметтік қорғау мəртебесі туралы» Заңында əскери қызметкерлердің жауапкершіліктері мен 
міндеттері, құқықтары бекітілген, əскери қызметтен шығарылған азаматтарды, əскери қызметкерлер 
мен олардың отбасы мүшелерін əлеуметтік жəне құқықтық қорғау бойынша мемлекеттік саясаттың 
негізі анықталған. 

Əскери қызметкерлердің демалыс жəне қызметтік уақытының жалпы ұзақтығы əскери 
қызметкерлердің апта сайынғы қызметтік уақыты (мерзімді əскери қызметке шақырылғандар мен 
(арнайы) əскери оқу орындарындағы курсанттардан басқа) жұмысшылар мен əскери қызмет етушілер 
үшін заңнамада бекітілген жұмыс уақытының ұзақтығынан аспауы тиіс, ал мерзімді əскери қызметке 
шақырылғандар үшін əскери жарғының талабына сəйкес анықталады. 
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Əскери қызметкерлерге (мерзімді əскери қызметке шақырылғандар мен (арнайы) əскери оқу 
орындарындағы курсанттардан басқа) апта сайын бір тəуліктен кем емес демалыс ұсынылады, бірақ 
айына алты тəуліктен аз емес демалыс беріледі. 

Жауынгерлік кезекшілік (жауынгерлік қызмет), оқу жəне басқа да əскерлер мен əскери 
қалыптастырулар құрылымында əскери қызметкерлер əскери қызметте тұрады, қызметтік уақыттың 
жалпы ұзақтылығын шектеусіз өткізу іс-шаралар тізімін Қарулы Күштер басшылығы анықтайды. 
Əскери қызметкерлерді апта сайынғы қызмет уақытынан тыс бекітілген əскери міндеттерді атқаруға 
қатыстыру кезінде, сонымен қатар демалыс, мереке жəне жұмыс күндері емес уақытында болатын 
болса аптаның басқа күндерінде командирлерге (бастықтарға) демалыс беріледі. 

Əскери қызметкерлерге (мерзімді əскри қызметке шақырылғандар мен (арнайы) əскери оқу 
орындарындағы курсанттардан басқа) жылдық негізгі демалыс беріледі, оның ұзақтығы əскери 
қызмет талабы мен ерекшеліктеріне, жылпы еңбек сіңірген жылдарға байланысты бекітіледі: əскери 
қызметте 10 күнтізбелік жылдан артық еңбек сіңіргені үшін — 30 тəулік; 10 жылдан 15 жылға дейін  
— 35 тəулік; 15 жылдан 20 жылға дейін — 40 тəулік; 20 жылдан артық — 45 тəулік.  

Жаздық əскери қызметте қызметін өтеп жатқан тұлғаларға, сонымен қатар жергілікті жерлерде 
қызметін атқарушылар үшін демалыс ұзақтығын Қазақстан Республикасы Үкіметімен бекітіледі — 45 
тəулік. 

Демалыстың ұзақтық уақытына демалу орнына барып-келу үшін қажетті уақыты саналмайды. 
Əскери қызметкерлердің демалысы (əскери қызметке мерзімді шақырылғандарды есепке 

алынбайды) əскери қызметкердің тілегі мен қызметтік мүддесі есепке алына отырып, екіге бөліп алу 
мүмкіндігі қарастырылған. 

Айтылған əскери қызметкерлер санаттарына қосымша демалыс ұсынылады: 
Зиян (ауыр) талаптарда міндеттерін атқарған үшін, қызметтің ерекше сипаты үшін (ұзақ іс-

сапарлар, жауынгерлік кезекшіліктің вахталық тəсілі жəне олардың өз орналасқан жерлерінен басқа 
жерге ұзаққа ауыстырған жағдайлар) қосымша демалыс уақытын Қазақстан Республикасы Үкіметі 
бекітеді. 

Экологиялық апат аумақтарда қызмет өткендер үшін Қазақстан Республикасы  заңнамасына 
сəйкес беріледі. 

Мерзімді əскери қызметке шақырылғандар үшін марапаттау ретінде қысқа мерзімді демалыс 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жалпы əскери Жарлығында анықталған тəртіпте 
беріледі. 

Əскери қызметкерлерге ауруы, отбасылық жағдайлары бойынша қысқа мерзімді, ал арнайы 
əскери оқу орындарында оқитындар үшін — демалыс бойынша беріледі. 

Əскери қызметкерлерге (мерзімді əскери қызметке шақырылғандардан басқа)  адъюнктураға, 
əскери докторантураға дайындық пен түсер алдындағы емтихан тапсыру үшін, сонымен қатар 
жоғары оқу орындарына түсу үшін оқуға түсер алдындағы емтихан тапсыру үшін оқу демалыстары 
ұсынылады, ал кандидат немесе докторлық ғылыми дəреже ізденушілер үшін Қазақстан 
Республикасы заңнамасында бекітілген тəртіп бойынша шығармашылық демалыс ұсынылады. 

Əскери қызметте істейтін əскери қызметкер əйеліне (күйеуіне) жыл сайынғы демалыс олардың 
күйеулерінің (əйелдерінің) кезекті демалысына сəйкес бір уақытта беріледі. Демалыс ұзақтығы 
күйеуінің (əйелінің) демалыс ұзақтығымен бірдей болуы мүмкін, еңбекақысы сақталмауынсыз 
қосымша демалыс ұсынылады [12]. 

Əскери қызметкерлер əскери медициналық мекемелерде, бөлімдерде, бөлімшелерде тегін 
медициналық қамтамасыз етілуге құқылы. Қызмет орны бойынша немесе тұрғылықты жерінде 
əскери медициналық мекеменің болмауы немесе оларда медициналық көрсеткіш бойынша арнайы 
жабдықтар немесе олар үшін сəйкес бөлімдер болмаған жағдайда, ведомстволық жабдыққа 
қарамастан, мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында, жеке денсаулық сақтау орындарында жəне 
жеке медициналық тəжірибемен айналысатын тұлғалар кепілдендірілген көлемде тегін медициналық 
көмек алуға құқылы. 

Əскери қызметкерлерге жеке денсаулық сақтау орындарында жəне жеке медициналық 
тəжірибемен айналысатын тұлғаларға кепілдендірілген көлемде тегін медициналық көмек көрсеткені 
үшін шығын Қазақстан Республикасын Үкіметімен бекітілген тəртіп бойынша мемлекеттік бюджет 
есебінен төленеді. 



Қазақстан Республикасындағы əскери ... 
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Емдеуге кеткен құралдардың орны Қарулы Күштердің əскери қызметкерлерімен, басқа əскер 
мен əскери құрамалар құрылымында өздерінің əскери  қызметтерін өтеген əскери қызметкерлермен 
толтырылады. 

Сонымен қатар əскери қызметкерлерді санитарлы-эпидемиологиялық қамтамасыз ету, əскери 
қалаларда, шекара бекеттерінде жəне комендатураларда пəтерге орналастыру Қазақстан 
Республикасы заңнамасы бекітілген тəртіп бойынша жүзеге асырылады. 

Əскери қызметте міндетін атқару кезінде ауру немесе мүгедектік, зақым, контузия, жарақат 
алған əскери қызметкерлер əскери құрама жəне басқа əскер түрінде, олар əскери қызметін өткенде 
құрылым, Қарулы Күштер есебінен шипажайға жіберіледі. 

Əскери қызметкер əйелдер ана мен баланы қорғау, əйелді əлеуметтік қорғау сұрақтары бойынша 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған барлық жеңілдіктерді қолдана 
алады. Бұл жеңілдіктер балаларын анасыз тəрбиелеп отырған барлық əскери қызметкерлерге 
қолданылады (оның қайтыс болу жағдайында, ата-ана құқығынан айырған жəне заңмен бекітілген 
өзге де жағдайлар). 

Əскери қызметкерлер арнайы əскери оқу орындарында оқуға құқылы. 
Арнайы əскери оқу орындарын бітірген əскери қызметкерлер біліктілікті көтеру мен қайта 

дайындау курстарында оқуға мүмкіндіктері бар. 
Əскери қызметкерлерге (мерзімді əскери қызметке шақырылғандар мен (арнайы) əскери оқу 

орындарындағы курсанттардан басқа) əскери құрама жəне басқа əскер түрінде, олар əскери қызметін 
өткенде құрылым, Қарулы Күштердің басшыларының келісіміне сəйкес Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес сессиялық жəне қорытынды емтихандар тапсыруға демалыстар ұсына 
отырып, сырттай немесе кешкілік оқу нысаны бойынша орташа, жоғарыдан кейінгі, жоғары оқу 
орындарынан кейін жəне қосымша білім беру ұйымдарында оқуға рұқсат етіледі.  

Оқу кезінде əскери қызметке шақырылған тұлғалар əскери қызметтен шығарылғаннан кейін 
əскери қызметке шақырылғанға дейін оқыған оқу орындарында оқуын жалғастыруға құқылы. 

Келісім-шарт бойынша əскери қызметін өтеуші солдат (матрос), сержант (старшина) 
лауазымындағы əскери қызметкерлер күнтізбелік санау бойынша сегіз жылдан кем емес уақыт 
қызметін атқарғандар, шығын орнын толтыру есебінде Қазақстан Республикасының жоғары оқу 
орындарында бюджеттік құрал есебінің оқу құнының елу пайыздық мөлшерде ақылы түрде оқуға 
құқығы бар. Бұл жеңілдік бір рет қана қолданылады. 

Айтылған шығынның орнын əскери қызметкерге өзі əскери қызметін атқарған мемлекеттік орган 
толтыруы тиіс. 
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Конституционно-правовые основы социальной защиты 
 военнослужащих в Республике Казахстан 

В статье рассмотрена проблема конституционно-правового регулирования социальной защиты воен-
нослужащих Республики Казахстан. Автором затронуты вопросы защиты и обеспечения конституци-
онно-правовых норм в сфере военной политики и безопасности. Отмечено, что формирование Казах-
стана как полноценного члена мирового сообщества после обретения независимости состоялось непо-
средственно благодаря дальновидной государственной политике. 

 

K.S.Mussin 

Constitutional and legal bases of social protection 
of the military personnel in Republic of Kazakhstan  

The article devotes problems of constitution-justice regulation army politic of Republic of Kazakhstan. The 
author talls about questions of save and taking of constitution-justice norms on sphere of army politic and 
quarding. The article explains that the formation of Kazakhstan as a full-fledged member of the world com-
munity after independence took place directly through public policy. 
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Құқықтық мемлекетті қалыптастыру кезеңінде азаматтардың қоғамдық 
бірлестіктерге бірігу құқығының ерекшеліктері 

Мақалада құқықтық мемлекетті қалыптастыру кезеңінде азаматтардың қоғамдық бірлестіктерге бірігу 
құқығының ерекшеліктері қарастырылған. Аталмыш тақырыпты ашу барысында автор  Қазақстан 
Республикасының заңдары мен конституциялық негіздеріне сəйкес адам жəне азаматтардың саяси 
құқықтары мен бостандықтарына, қоғамдық бірлестіктердің құқықтық мəртебесіне жəне олардың 
түрлері мен нысандарына түсінік берген. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы азаматтарының 
бірігу құқығын реттейтін жəне оған кепілдік беретін қазақстандық заңдарды жүзеге асыру үшін  
бірқатар мəселелерге қатысты ұсыныстар жасаған.  

Кілт сөздер: Конституция, қоғамдық бірлестіктер, адам жəне азаматтардың конституциялық 
құқықтары, саяси жүйе, саяси құқықтар мен бостандықтар. 

 
Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабында: «Мемлекеттің ең басты құндылығы 

адам мен оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары», делінген [1].   
Еліміз тəуелсіздік алғаннан кейнгі қысқа мерзімнің ішінде қоғамның өмір тіршілігін өзгертіп, 

жаңа саяси жүйе қалыптастыруда экономика мен əлеуметтік салаларды реформалауда іргелі 
табыстарға қол жеткізді. Ұтымды əрі кезең-кезеңімен жүйелі түрде жүргізіліп жатқан қомақты іс-
шаралардың оң нəтижелері еліміз таңдаған жолға деген халықтың сенімін нығайтуда. Дегенмен, 
өтпелі кезеңнің күрделі экономикалық жəне əлеуметтік мəселелерді шешкен сайын, қоғамның даму 
деңгейіне сəйкес халықтың өмір тіршілігін тиімді ұйымдастырудың жаңа жəне аса күрделі мəселелері 
күн тəртібіне қойылып отыратыны бəрімізге түсінікті. Еліміз іргесінің бұзылмай, тыныштығы мен 
тəуелсіздігін сақтап, экономикасы мен мəдениетін ілгері тұрған елдермен теңестіру үшін бүгінгі 
күннің шындық болмысына жауап беретін мемлекеттік басқарудың жетілген жүйесі қажет. 

Қазіргі кезенде қоғам мүшелерінің саяси санасы мен көзқарасын қалыптастыруда, саяси бағыт-
бағдарлары мен ұстанымдарын жетілдіруде олардың саяси үрдістерге белсене қатысуының маңызы 
зор. Қазақстан Республикасындағы демократиялық сайлау үрдістері барысында халықтың 
электронды саяси белсенділігі мəселесі саяси ғылымдағы жəне қоғамдық-саяси өмірдегі өзекті 
мəселелердің бірі болып саналады. Сонымен бірге халықтың саяси белсенділігі мəселесін зерттеуде 
қазақстандық қоғамның саяси жаңғыруы жағдайындағы өзекті мəселелер ауқымына талдау жасау, 
сайлау үдерісіне баға беру, аталған мəселе жайындағы саяси ойшылардың ой-тұжырымдарын 
сараптауда шешуші рөльге ие. Қазақстан Республикасында азаматтарға тəн саяси құқықтары 
дегеніміз не? Қазіргі кезде бұл сұрақ төңірегінде өзекті мəселелер туындап жатыр, оған дəлел болып, 
мемлекеттік басқаруға жəне қоғам өміріне қатысуға бірлестіктер мен саяси партиялар құру, сөз 
бостандығы  щеңберінің кең болуы. 

Қоғамдық бірлестіктер Қазақстан Республикасында саяси партиялар, кəсiптiк одақтар жəне 
азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшiн ерiктi негiзде құрылған, заңдарға қайшы келмейтiн басқа 
да бiрлестiктерi қоғамдық бiрлестiктер деп танылады. Қоғамдық бiрлестiктер коммерциялық емес 
ұйымдар болып табылады. Қоғамдық ұйым мүшелікті бекіту негізінде құрылады, ал қоғамдық 
бірлестік оған ие болмайды. 

Қоғамдық қор – заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың ерікті төлем негізінде жəне əлеуметтік, 
қайырымдылық, мəдени, оқулық жəне өзге қоғамдық-пайдалы қызметтерді жүзеге асыратын 
ұйымдастырылған коммерциялық емес ұйым. 

Қоғамдық мекемелер – басқармалық, əлеуметтік-мəдени жəне өзге де коммерциялық сипаттағы 
емес қызметтерді жүзеге асыру үшін меншікті тұлғалармен құрылатын мекемелер. 

Өзідігінен қоғамдық өнер органдары белгілі мүдделер аясындағы тұрғылықты жер, жұмыс 
немесе оқу бойынша нақты əлеуметтік мəселелерді шешу үшін құрылады. 

Көрсетілген қоғамдық бірлестіктің ұйымдық-құқықтық нысандары саяси партиялар, көпшілік 
қозғалыс, кəсіби одақтар, əйелдік, ардагер ұйымдары, мүгедектер ұйымдары, жастар жəне балалар 
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ұйымдары, ғылыми, техникалық, мəдени-ағартушылық, мəдени-спорттық жəне басқа да ерікті 
қоғамдар, шығармашлық одақтар, қауымдастықтар  жəне өзге де азаматтардың бірлесуі ретінде 
қызмет ете алады. Ерекше мəртебеге коммерциялық мақсаттарды көздейтін немесе басқа 
кəсіпорындар мен ұйымдардарға пайда түсіруге жəрдемдесетін, сондай-ақ діни ұйымдар, аумақтық 
қоғамдық  өзін-өзі басқару ұйымдары, сонымен бірге халықтың өздігінен өнер көрсету органдары 
(халықтық дружиналар, жолдастық соттар жəне т.б.) кооперативтік жəне өзге де ұйымдар ие болады. 
«Қоғамдық бірлестіктер туралы» ҚР Заңы оқу үрдіс қызметімен байланысты əрекет ететін мектептік, 
студенттік бірлестікке таралмайды. 

Қоғамдық институттар конституциялық құқықтың пəні ретінде айрықша конституциялық 
құрылымның негізінің арақатынасының аспектісінде қарастырылады. Конституциялық заңнама 
əдетте жарлықтарымен реттелінген  олардың ішкі ұйымдастырылуы мен қызметін қарастырмайды. 
Қоғамдық институттың ішкі істеріне араласпай, ол тек олардың қоғамға маңызды үшін қызметін 
реттейді. 

Қоғамдық бірлестіктерді құру жəне қызметі халықаралық құқықтың нормалары мен 
қағидаларына сəйкес белгілі бір шектеулерді бекітеді. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында жəне «қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңында 
келесі негізгі ережелер бекітілген: 

 құру тəртібі жəне тіркеу; 
 қоғамның саси жүйесіндегі орны; 
 қаржыландыру қағидалары жəне қаржылық есеп беру қағидалары. 
Бірлесу бостандығына конституциялық құқық – бұл қоғамдық бірлестік саяси партия құру 

арқылы қоғам мен мемлекет ісіне басқаруға шынайы қатысуға мүмкіндік беретін азаматтардың саяси  
құқығы [2]. 

Азаматтардың адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқық қоғамдық бірлестіктер 
азаматтармен ерікті негізде жалпы мақсаттарға жету үшін, заңнамаға қайшы келмейтін, мемлекеттік 
органдардың алдын ала келісімсіз құрылуы білдіреді. Қоғамдық бірлестіктер қызметінің бостандығы ішкі 
ұйымдық қызметінің бостандығымен кепілдігін бекітеді: өзінің жарғысын дербес қабылдау құқығы; 
бірлесудің басқару органдарын құрастыру; өзінің қызметін ерікті жүзеге асыру;  одақтар 
(қауымдастықтар), қоғамдық бірлестіктер құру жəне т.б. [3]. Қоғамдық бірлестікте өзінің жарғылық 
міндеттерін жүзеге асыруға кең мүмкіндікпен қамтамасыз етуге құқық бекітілген. Қоғамдық бірлестіктер 
заңнамамен қамтамасыз етіледі жəне мемлекеттік органдардың жəне өзін-өзі басқару органдарының 
шешімдерін дайындау жоспарына белсенді қатысу мүмкіндігі, қоғамдық өмірдің əр түрлі мəселелері 
бойынша ынтамен қатысуы, өздерінің мүшелерінің заңды мүддесі мен құқықтарын сотта жəне өзге 
мемлекеттік органдарда, басқа да қоғамдық бірлестіктерде қорғау жəне табыс етуге құқылы. 
Азаматтардың бірлесуге бостандық құқығы қоғамдық бірлестіктің ісіне мемлекеттің заңсыз араласуға 
жол берілмейтіндігі туралы конституциялық ережелермен қамтамасыз етіледі. Қоғамдық бірлестіктер 
азаматтардың саяси белісіндігіне ықпал етеді, олардың əр түрлі мүдделерін қанағаттандырады, өйткені 
соңғысы тек мемлекеттік органдар ған емес, басқа да əр түрлі бірлестіктер арқылы құрылады. 

Азаматтар қоғамдық бірлестікке еркін қатысуға құқылы, олардың құруына қатысу жəне олардан 
шығу, қоғамдық бірлестіктің ішіндегі белгілі бір құқықтар мен міндеттерге ие болады.  

Құқықтық мемлекетті қалыптастыру кезенінде азаматтардын қоғамдық бірлестіктерге бірігу 
құқығы саяси-əлеуметтік құқықтардың ішінде негізгі орынға ие. Мемлекеттің демократиялық дамуы 
азаматтық қоғамның маңызды институттарының бірі — қоғамдық бірлестіктерсіз мүмкін емес. 
Азаматтардың əр түрлі қоғамдық бірлестіктерде бірігуі оларға қоғам мүддесін қамтыған əлеуметтік-
экономикалық саясатты қалыптастыру мен жүзеге асырылуына қатыса алуларына жəне қоғамның əр 
түрлі топтарының мүдделерін ескеруге мүмкіндік береді [4].  

Қазіргі уақытта өркениетті, демократиялық мемлекеттерде қоғамдық бірлестіктер 
конституциялық құрылыстың құрамдас бөлігі ретінде танылады. Қазақстан Республикасының 
Президенті 1998 жылдың 30 қыркүйегіндегі Жолдауында мемлекеттің демократизациялау үрдісінің 
маңызды элементтерінің қатары «азаматтық қоғамды қалыптастыруда мемлекеттік емес ұйымдардың 
рөлін арттыру» деп есептейді. Жолдауда мемлекеттік емес ұйымдар арқылы халық мемлекеттің саяси 
өміріне белсенді қатыса алу мүмкіндігіне ие болып, өз мүдделерін қорғауға мүмкіндік алады 
делінген.   
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Қазақстан Республикасының қазіргі уақыттағы даму кезеңінде  адамдардың бірігу 
құқықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құқықтық негіз қалыптасқан, сонда нормалардың 
бірі  – Қазақстан Республикасының Конституциясы саналады. 

Сонымен қатар қалыптасқан нормативтік-құқықтық актілердің көптігіне қарамастан, қоғамдық 
бірлестіктер мен азаматтардың бірлесу құқықтарының жүзеге асырылуының мəселелері қазіргі 
таңның өзекті мəселелерінің қатарына кіреді. Қоғамның демократизациялау үрдісі мен мемлекеттің 
қоғамдық институттарға ерекше көңіл аудару кезінде, мемлекет пен қоғамдық институттар серіктес 
ретінде қарастырылу барысында адам жəне азаматтардың бірігу құқығы мен қоғамдық 
бірлестіктердің түрлері мен олардын ара-жіктерінің айқындалуы мемлекеттегі өзекті мəселелер 
қатарына жатады. Дегенмен, қазіргі уақытта аталмыш мəселе бойынша, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының конституциялық дамуындағы қоғамдық институттардың дамуы мен олардың 
қызметінің құқықтық реттелуі мен реттеудің тиімділігіне арналған арнайы монографиялық 
зертттеулер жоқ. Негізінен конституционалист-ғалымдар тек осы мəселенің бір жақ қырын 
қарастырумен ғана шектеліп қояды. Сондықтан қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы адам 
жəне азаматтардың қоғамдық бірлестіктерге бірігу құқығының мəселесі өзекті мəселелер қатарына 
жатады деп айтуға болады [5].  

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқығы, басқа да негізгі құқықтарымен 
қатар, əлеуметтік-саяси жəне заңдық маңыздылығы жоғары жəне де өмірлік мақсаттарын жүзеге 
асырудағы адамның іс-əрекетіндегі едəуір рөл атқарады. Жеке тұлғаның дəрежесі өскен сайын, оның 
ұйымдастыратын одақтар мен ұйымдардың заңдық негізі де өзгеріп отырады. Қоғамдық бірлестіктер 
арқылы (ұйымдар мен одақтар жəне т.б.) жеке тұлға өз мүдделердің жалғасын жəне өзіндік дамуын 
табады. 

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқық мəселесін зерттеуі тек ұлттық заң 
шығарушы органдар деңгейінде ғана емес, сонымен бірге қабылданған халықаралық-құқықтық 
құжаттар деңгейінде де өзекті болып табылады. 

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқықтың мазмұнын ішкі мемлекеттік жəне 
халықаралық құқықтың деңгейінде салыстырмалы зерттеуді жүргізгенде қоғамның саяси жүйесінің 
даму тенденциясын, мемлекеттік органдарының əрекетін, демократиялық институттар көріністердің 
дұрыс бағалауға мүмкіндік береді [6]. 

Жоғарыда айтқандардан келесі қорытындыға келуге болады – адам жəне азаматтардың бірлесуге 
конституциялық құқығы бекітілген конституциялық нормалар адамның іс-əрекеттегі əр түрлі 
мақсаттарына жетуіне кең  аумақтағы мүмкіндіктер береді. 

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқықтың конституциялық қамтамасыз 
етілуінде маңызды мəселе  –  ол Қазақстан Республикасы Конституциясының І-бөлімі саналады: 

 адам жəне адамның өмірі, оның құқықтарын жəне бостандығын оның ең қымбат қазынасы 
деп қарастыру (1-т., 1-б.); 

 биліктердің бөлінуі (4-т., 43-б.); 
 кəсіпкерлік қызметке іс-əрекетіне бостандық, меншіктің сан алуандылығы мен олардың 

тегін түрде мемлекет тарапынан қорғалуы (1-т., 6-б.; 4-т., 25-б.); 
 көп партиялықты, қоғамдық бірлестіктердің теңдігін, идеологиялық жəне саяси көп 

алуандылықтын мойындауы (5 б.); 
 халықаралық нормалар мен келісім шарттарда жазылған қоғамдық нормалар мен 

принциптердің үстемдігі (4 б.) [1]. 
Көрсетілген бастапқы конституциялық бастамалар адам жəне азаматтардың бірлесуге 

конституциялық құқықтың нормативтік реттеуіне тікелей əсер етеді жəне де кейінгі заң актілерінде 
жүзеге асады. 

М.В.Баглай «бостандық» түсінігіне талдау жасағанда «Конституцияда бұл түсінік негізгі 
философиялық принциптің рөлін атқарады жəне де ол конституциялық нормалардың бүкіл кешені 
арқылы жүзеге асады» дейді [7]. 

Конституцияда бекітілген «Қазақстан Республикасының адам жəне азаматтардың бірлесуге 
бостандығы түріндегі конституциялық құқығы бар» (23-т.) деген сөздері бірігу конституциялық 
құқығының ең кең мағынасында жүзеге асуын білдіреді. 

Заң ғылымында адам құқықтары түсініктеріне жалпы дефиниция қалыптасқан, ол жеке тұлғаның 
əрекет етуіне мүмкіндік беретін субъективті құқығының түрі жəне өлшемі, адам жəне азаматтың 
əрекет етуіне заңды мүмкіндік беретін құқық нормалар. Адам құқықтарында қолданылатын 
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«мүмкіндік» категориясы, тек азаматтардың құқықтар мен бостандықтардың ең басты ерекшеліктерін 
ажыратуға ғана көмектеспей, сонымен ең басты, оны негіз ретінде алып, олардың шынайы табиғатын 
дұрыс көрсететін түсінікті құрастыруға негіз болады. 

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқығының ерекшелігі ретінде  ұжымдық 
сипатын айтуға болады, ол жеке адаммен ғана жүзеге аспай, сонымен бірге қауымдастықта, 
ассоциацияда жүзеге асыруы ғана мүмкін. Ал адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық 
құқықты жүзеге асыруында жеке адам қатысатыны сөзсіз. 

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқығы субъективті құқық қатарына 
жатады. Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқық өзінің мазмұны бойынша, 
көптеген авторлардың көзқарасына сай қоғамдық бірлестіктерді құру арқылы құқықтың жүзеге 
асырылуы мүмкін. Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқықты қоғамдық 
бірлестіктердің əрекеті мен құрылуы арқылы зерттегенде құқықтық реттеу ерекшеліктерін ажыратуға 
көмектеседі, осы құқық  арқылы пайда болаған бірлестік ретінде, оның мазмұны, мəні жəне 
мақсаттары туралы түсініктерді қалыптастыруға көмектеседі. 

Бірақ бірігу құқықтың конституциялық мазұнының конституциялық құқықтық мəселесін тек 
қоғамдық бірлестіктердің əрекетінің негізінде ғана зерттеуі толық жəне жеткілікті болып табыла 
алмайды. Бірігу құқық субъективті құқық ретінде өзінің нəтижелерін қоғамдық, діни, кəсіпкерлік 
жəне басқа да бірлестіктердің ұйымдастырылуында береді жəне көрініс тауып отырады. Осы 
негіздемеге сүйене отырып, қоғамдық бірлестіктер арқылы адам жəне азаматтардың бірлесуге 
конституциялық құқықтарын жүзеге асыру барысында 31 мамыр 1996 жылғы «Қоғамдық 
бірлестіктер туралы» ҚР Заңында адам жəне азаматтардын келесі құқықтар енгізілген: 

 жалпы мақсаттарға жету үшін жəне жалпы мүдделерді қорғау үшін қоғамдық бірлестіктерді 
өз ниеті бойынша құруға; 

 бар қоғамдық бірлестіктерге өз ниетімен кіру немесе кірмеу; 
 қоғамдық бірлестіктерден кедергісіз шығу [2]. 
Барлық қоғамдық бірлестіктер мемлекеттік басқару органдарынсыз жəне мемлекеттік биліктің 

органдарының ешқандай ықпалсыз, тек қана азаматтардың өз еркі мен ниетінің арқасында құрылады. 
Осы жерде заң бойынша жергілікті өзін-өзі басқару жəне мемлекеттік билік органдары қоғамдық 
бірлестіктердің құрушы, мүшелері жəне қатысушылары ретінде бола алмайтынын ескеру қажет. 
Осындай шектеу дұрыс деп айтуға болады, əйтпесе қоғамдық бірлестіктердің жұмыс барысы жəне 
əрекет етулердін принциптері бұзылады. Қоғамдық бірлестіктердегі азаматтардың іс-əрекетіне 
мемлекеттің қатысуы жеке нормативті-құқықтық актілердің реттеуінің пəні болып табылады. 

«Азаматтардың бірігуі» конституциялық мағынасындағы түсінігі қазақстандық заңдылықта 
нақтыланбаған, бірақ жеке дара сипаттамалар кездесіп отырады. Бұл түсінікке жеке тұлғалардың əр 
түрлі мүдделерін жүзеге асыру жəне əр түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында құрылған 
жеке тұлғалардың кез келген қауымдастықтарын енгізуге болады (мемлекетті басқаруда қатысуы, 
діни əдет-ғұрыптарды жүзеге асыру, мəдени қажеттіліктер, əлеуметтік-еңбектік құқықтардың 
қорғауы, табысқа жету үшін меншікті немесе еңбекке талапты бірігіп қолдануы т.б.). 

Бұл түсініктің кең түрде талдауы азаматтардың кез келген бірлестіктерді құруын немесе 
азаматтық-құқықтық тілмен айтқанда, коммерциялық жəне коммерциялық емес ұйымдарды құру 
құқықтарын білдіреді. Сондықтан мемлекеттік емес ұйымдардың конституциялық-құқықтық түр-
бейнесін «саяси партиялар, əлеуметтік-экономикалық жəне əлеуметтік-мəдени қоғамдық 
бірлестіктер, бұқаралық қоғамдық қозғалыстар құрайды» деген пікірмен толық келіспеуге болады. 

Біздің көзқарасымыз бойынша, азаматтардың бірігуі — ол адамның өмір іс-əрекетінің əр түрлі 
саласындағы пайдалы, көздеген мақсаттарына жету үшін, еріктікке негізделген жеке тұлғалардың 
қауымдастықтар (ассоциациялар) деп есептеуге болады. 

Азаматтардың қоғамдық жəне діни бірлестіктерді құруы тек өз ниеті мен еркі негізінде құрылуы 
мүмкін. Қазақстан Республикасының 2001 жылдың 16 қаңтардағы  «Коммерциялық емес ұйымдары 
туралы» Заңының 11- жəне 15-баптарында қоғамдық жəне діни бірлестіктер азаматтардың тек өз 
еркімен құрылуы керектігі жазылған [8]. 

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заң, «Қоғамдық бірлестіктер» Заңына қарағанда, жалпы 
реттеуші сипаттағы заң болып табылады.  Коммерциялық емес ұйымдардың маңызды белгілерін 
анықтайтын осы Заңының 2-тарауында азаматтардың еркіндік бірігуін сипаттайтын белгілері жоқ. 
Осыған сəйкес коммерциялық емес ұйымдар да азаматтардың бірлесу конституциялық құқығының 
жүзеге асырылуының көрінісі деп айтуға болады, бірақ мемлекеттік билік органдарының 
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тапсырысын орындағанда, қоғамдық маңызды қызметтерді орындағанда еріктік сипат жойылып 
отырады. Өйткені олардың азаматтық-құқықтық мəртебесі өзгереді, себебі құрылу тəртібінің 
еркіндігі сияқты элементі жойылады. 

Жоғарыдағы келтірілген мəлімет бойынша, «азаматтардың бірлесу құқығы» жалпы түсінігінің 
қолданылуы əлі де өзінің заңдылық шешімін тосып отыр. Осы міндеттер шешімінің конституциялық-
құқықтық аспектілерін ажырату үшін, оның көпмағыналылықтан шығару керектігін, яғни оның 
бірыңғай қайнар көзден — ол адам мен азамат ұғымынан туындау қажеттілігін естен шығармау 
қажет. Бұл тұжырымдар азаматтардың түрлі бірлестіктер құру жəне ұйымдастыруға кедергі 
болмайды, мысалы, іс-əрекет мақсаттары бойынша (коммерциялық жəне коммерциялық емес), іс-
əрекеттің территориалдық аумағы бойынша (ауданаралық, аудандық т.б.), ұйымдасу талабы бойынша 
(өз еркімен, еріксіз) жəне басқа.  Сондықтан қоғамдық жəне діни, кəсіпкерлік бірлестіктерге қатысты 
сапалы сипаттама ретінде «бірлесуінің еркіндігі» жəне «ортақ көздейтін мақсаты» алдына шығады. 
Сондықтан да «азаматтардың бірлесу құқығының» конституциялық түсінігін, оның көріністердің 
мүмкін формаларының жіктелуін қарастырмай, ал субстанционалды жəне тұрақты қасиеттермен 
ажыратылатын əр түрлі типтердің бірлігінде қарастыру керек. 

Адам жəне азаматтардың бірлесу конституциялық құқығы басқа да конституциялық құқықтар 
мен бостандықтармен байланысты болады. Көп жағдайда осы құқық митингтер, демонстрациялар, 
салтанатты жүріс жəне пикеттеушілік арқылы жүзеге асады, олар ұйымдастырушылық (ұжымдық) 
ниет білдірушілік шара ретінде сипатталады. Азаматтардың жергілікті өз-өзін басқару органдарына 
жəне мемлекеттік билік органдарына сайлануға қатысу құқығы жəне сайлау құқығы, сонымен бірге 
референдумға қатысу (33-б.) саяси қоғамдық бірлестік мəртебесі бар дербес азаматтардың бірлесуінің 
арқасында жүзеге асуы мүмкін. Саяси қоғамдық бірлесуінің басты мақсаты – ол сайлау кезінде саяси 
ниеттерін білдіру мақсатында азаматтардың қатысуын білдіру. 

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқығы сөз бостандығымен байланысты 
(20-б.). Осы құқықтардың болуы бірлесу құқығын жүзеге асырудағы ең басты шарт болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандай, адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқықтың ерекше 
түрі діни бірлестіктердің құру болып табылады, ҚР Конституциясының ар, ұяттың бостандығының 
бекітетін кепілдіктері арқылы қамтамасыз етіледі (22-б.) [1]. 

Адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқығы  азаматтық қоғам институттарының 
құрылуына маңызды алғышарттар ретінде саналады. Іс жүзінде ол саяси плюрализм мен 
идеологиялық əр алуандылықтың қолдауында көрініп отырады, оның барлығы қоғамда сапалы 
өзгерістерге əкелуін болжайды. Сондықтан да адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық 
құқық азаматтық қоғамының құрылымдық негізі ретінде шыға келеді.  

Жоғарыдағы айтқанның барлығы, адам жəне азаматтардың бірлесуге конституциялық құқықтың 
маңызды конституциялық принципінің жүзеге асыруымен байланысты халық билігінің жүзеге асуы 
болып табылады. 

Көріп отырғанымыздай, қоғамдық бірлестіктің конституциялық-құқықтық мəртебесі кеңестік 
дəуірдегі қоғамдық бірлестіктердің мəртебесінен өзгешелінеді, олар, 1978 жылғы Конституцияға 
сəйкес, саяси жүйенің құрамды бөлігі болды жəне Коммунисттік партия жəне кеңестік мемлекеттің 
шегін мүлтіксіз өткізіп отырды. 

Қазір қоғамдық бірлестіктер ешбір партияға бағынбайды. Қазақстанда демократияландыру  
көпшіліктің саяси белсенділігін көтеру үшін тиімді шарттар қамтамасыз етілді. 1990 жылдан бастап 
республикада жүзден аса тіркелген жəне тіркелмеген қоғамдық бірлестіктер бар. Осындай ұйымдар 
ретінде «Мемориал» тарихи-ағартушылық қоғам, «Қазақ тілі», «Бірлесу» тəуелсіз кəсіподақ  жəне 
тағы басқа тəуелсіз ұйымдардың «Сайлаушы», «Азамат», «Алаш», «Хақ» жəне т.б. басылымдары 
қызмет етуде.  

Алғашқы кезеңде  саны көп жəне белсенді қозғалыс болып Халықаралық ядролық қаруға қарсы 
«Невада-Семей» қозғалысы болды. Оның ең басты мақсаты ядролық сынауды тоқтату жəне 
Семейдегі полигонды жабу, ядролық сынаудан жапа шеккен аудандың əлеуметтік-экономикалық 
оңалту; барлық адамдардың өмірінен ядролық қару жəне соғысты алып тастау болды. Құрылып жəне 
белсенді қызмет еткен өзге де қоғамдық бірлестіктер пайда бола бастады. Оларға (мемлекеттік 
органдар жөнінде ашық қарсылықты  жариялаумен бірге) қоғамдық қозғалыстар, халықаралық 
(үкіметтік емес) ұйымдардың бөлімшелері, қоғамдық қорлар, қоғамдық академиялар, экологиялық 
бірлестіктер, кəсіпкерлер мен тұтынушылар жəне т.б. құқықтарын қорғау бойынша қоғамдық 
бірлестіктер енеді. Алматылық Хельсинки комитеті, «Қазақстанның құқықтық дамуы» қозғалысы,  
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Республикалық тарихи-ағартушылық қоғам «Əділет», саяси құғын-сүргін ассоциация; Əйелдік 
ұйымдар: Əйелдік ұйымдардың Республикалық кеңесі, Қазақстан əйелдерінің одағы, Қазақстанның 
мұсылман-əйелдердің Республикалық лигасы, «Қазақстанның əйелдер-кəсіпкерлер» Қамқоршылық 
ассоциациясы, Шығармашылық ынта əйелдері, «Əйелдер жəне құқық» бірлестігі, Алматы 
Феминистер лигасы  адам құқықтарын қорғау бойынша Халықаралық комитетпен табыс етілген 
құқық қорғайтын ұйымдардың рөлін бағалау қиын. Ардагер ұйымдарымен белсенді қызмет жүзеге 
асыралады: Республикалық ардагерлер ұйымы бұрынғы концлагердің тұтқындарының ассоциациясы, 
Саяси құғын-сүргін құрбан болған Қазақстандық ассоциациясы, «Чернобыль» одағы жəне «Ұрпақ» 
қозғалысы. 

Қазақстан Республикасында қоғамдық бірлестіктің құрамында маңызды рөлге Кəсіпкерлер 
ұйымы, Кəсіптік одақтар, Тұтынушылар одағы ие. Олардың ішінде ерекше орынға саяси партиялар 
шығады, адам жəне азаматтың бірлесуге құқығын жүзеге асыру кезінде құқықтық мемлекет 
қағидасын қолдануы, бірлестіктердің қызметінде құқыққа қарсы əрекеттерге, сонымен қатар 
мемлекеттік органдардың бірлестіктердің қызметіне негізсіз араласуына жол бермеуге  мүмкіндік 
туғызады.     

Сонымен, мемлекет пен жеке тұлғалар құқықтық қатынастың субъектісі болғандықтан, бір-
бірінің немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне шексіз араласа алмайды. Құқықтық мемлекет, 
тұлғаның бірлесуге құқығын жүзеге асыру кезінде құқық нормалардың шегінде еркін іс-əрекет етуге 
жағдай жасайды, яғни бұндай жағдай мемлекетке де, тұлғаға да ыңғайлы [9]. 

Тұлғаның əрекеті топтың мүдделеріне негізделетіндіктен, бекітілген жүріп-тұру ережелеріне 
сəйкес келмеген топтық мүдделеріне шек қойылады. Сонымен, құқықтық мемлекет қағидасы 
азаматтар бірлестігінің қызметіне мемлекеттің араласу шегінің болуын білдіреді. Осыдан азаматтар 
бірлестігінің ішкі мүдделеріне мемлекеттің қаншалықты араласуы мемлекеттегі демократияның даму 
дəрежесін көрсетеді [10].  

Құқықтық мемлекет қағидасы адамның бірлесуге жəне көппартиялық жүйені құру құқығын 
сақтауға бағытталған механизм болып табылады. Бұндай жүйенің дамуы демократиялық дамудың 
элементі жəне құқықтық мемлекетті құрудың бір шарты болып саналады. Құқықтық мемлекет пен 
адам жəне азаматтардың бірлесуге құқығының арасындағы тікелей байланыс туралы 
Б.А.Кистяковский былай жазады: «Адамның тумысынан жазылған, құқықтық немесе конституциялық 
мемлекеттерде танылатын, мəнді құқықтардың бірі – бірлесу мен жиналу еркіндігі» [11]. 

Қазақстанда қоғамдық бірлестіктердің қызметін заңдық реттеу эволюциясы, сондай-ақ  қазіргі 
құқық қолданушы практикасы бізге мемлекетте  бірлесу бостандығын  толық құқықтық қолдануды 
қамтамасыз ету бойынша аз емес тəжірибе жиналған жəне əр түрлі нысандағы қоғамдық бірлестіктің 
қызмет етуі үшін барлық жағдайлар жасалғандығын бекітуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ  
демократиялық мемлекетті құрудың қазіргі жағдайлары  қоғамдық бірлестіктер жəне партиялар  
экономикалық жəне құқықтық реформаларға бағытталған преспектитві бағыттарды анықтауға, 
мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатын құруға қатысуға шынайы мүмкіндікке ие болуы керек. 
Олардың жаңашыл идеяларын жүзеге асырудың алғышарты  мемлекет қоғамда  берік қолдауды жəне 
тірекке ие болады.  

Қазақстандық қоғамды əлеуметтік стратификациялаудың қазіргі жағдайында, азаматтардың 
жалпы мүдделері мен көзқарастарының ортақтығының негізінде бірлесуі мемлекеттік өкімет 
институттарын демократизациялау  жеткілікті заңдық болып табылады.  

Қоғамдық, ұжымдық сипаттағы құрылатынына қарамастан, азаматтардың бірлесу құқығы 
азаматтың жеке құқықтар мен бостандықтар кешенінен құрылатындығын ерекше атауымыз керек. 
Оны құқық мемлекет пен қоғаммен «сыйлы» емес, азаматқа тумысынан тиісті табиғи құқығын деп 
танығанымыз жөн. Кеңестік құқықтық ғылым ұзақ уақытта осы құқықты қарастырған кезде  кеңестік 
қоғамның саяси жүйесінде қоғамдық ұйымдар рөлінің өсуін жəне заңмен кепілденген нақтылығын 
куəландырады. 
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М.И.Билялова  

Особенности реализации права граждан на свободу общественных 
объединений при формировании правового государства 

Статья посвящена особенностям реализации права граждан на свободу объединения в общественные 
и политические организации в условиях формирования и становления правового государства в Рес-
публике Казахстан. На основе анализа законодательства РК автором рассмотрены конституционные 
основы политических прав и свобод человека и гражданина, исследованы правовой статус общест-
венных объединений, их формы и виды, внесен ряд предложений по совершенствованию казахстан-
ского законодательства в сфере обеспечения и гарантирования права граждан Республики Казахстан 
на объединение. 

 

M.I.Bilyalova  

Features of realization of citizens' rights to freedom of association 
in the formation of the legal state 

The article is devoted to the peculiarities of the right of citizens to freedom of association in the public and 
political organizations during the formation and establishment of the state of law in the Republic of Kazakh-
stan. Based on an analysis of the legislation of the Republic of Kazakhstan the author examines the constitu-
tional foundations of political rights and freedoms of man and citizen, explores the legal status of public asso-
ciations, their forms, and makes a number of suggestions to improve Kazakhstan's legislation in the sphere of 
security and guarantee the right of citizens of the Republic of Kazakhstan for the union. 

 
 

References 

1 Constitution of the Republic of Kazakhstan. 30.08.1995, [ER]. Access mode: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_ 
2 Law of the  Republic of Kazakhstan of  May, 31 1996 № 3 «About public  associations», [ER]. Access mode: 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z960000003_ 
3 Rights of human in international documents, Almaty: SAK, 1999, p. 87. 
4 Amandykova S.K. Constitutional law of the Republic of Kazakhstan, Karaganda:Bolashak-Baspa,  2006,  p. 287. 
5 Amandykova S.K. The formation of the doctrine of constitutionalism in Kazakstan,  Karaganda: Izd-vo KarSU, 2002,  p. 177. 
6 Fundamentals of the theory of the political system / Ex. Edit. Yu.A.Tikhomirov, V.Ye.Chirkin, Moscow: Nauka, 1985, p. 245. 
7 Baglai M.V. Constitutional law of Russian Federation,  Moscow:  Bek, 1999, 156 p. 
8 Law of the  Republic of Kazakhstan of January 16 2001, № 142 «About non-profit associations», [ER]. Access mode: 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000142_ 
9 Lukasheva Ye.A. Rights of human: results of the century, trends and prospects,  Moscow: Norma, 2002,  p. 108. 
10 Begimtayev A.I. Sayasat, 2012, 12,  p. 12. 
11 Kistyakovskiyi B.A. Questions of philosophy 1990, 6,  p. 98. 

 
 
 
 



26 Вестник Карагандинского университета 

МЕМЛЕКЕТ  ЖƏНЕ  ҚҰҚЫҚ  ТЕОРИЯСЫ  МЕН  ТАРИХЫ 
ТЕОРИЯ  И  ИСТОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА 

UDC 341.218 

N.S.Akhmetova, G.T.Baizhanova  

Ye.A.Buketov Karaganda State University 
(E-mail: 70_gulzira_70@mail.ru) 

Specific features of state formation in the east  

The research of state emergence issues has not only cognitive and academic features, but it also has political 
and practical ones. It helps to understand in depth state’s social nature and its features, to analyze causes and 
conditions of state emergence. If we consider any social phenomenon, in particular state from the point of its 
emergence and development, we can see the lesson of the past, the basis of the present and start of the future. 
This article is about the consideration of the emergence features of nomadic states in the East in comparison 
with the emergence features of sedentary states. Work is written taking into account extensive historical, po-
litical and legal materials describing patterns of eastern state emergence, studying evolution of society. 

Key words: state, the emergence of state, the emergence of eastern states, the emergence of sedentary states, 
the emergence of the nomadic states.  

 
The emergence of state is a complex phenomenon which goes differently in different countries all over 

the world. Presently there are eastern and western ways of emergence of state in theory of state.  
Disintegration of primitive communal system and emergence of state chronologically started the first in 

eastern countries. Even through states based on asian production method are on the front by the time of 
formation, but by the research level and assessment in the world their condition is not so good. The questions 
such as how and why the small social formations of only a hundred people changed into organized large so-
cial systems of hundreds of thousands of people, how ancient states in the Middle East, India and China, the 
states of wide steppe nomads emerged are still of a great interest. Even today there is no systemic response to 
this questions, but there have been attempts to explain them by certain factors as population growth, changes 
in the weather, the expansion of exchange, the conquest, i.e. the class struggle. 

In order to get a little bit closer to the urgent issue let’s try to answer the following question: Why the 
formation of large social systems bound up with farming, expansion and complexity of agriculture? A few 
ten thousand years before our days a form of public union associated with using plants, processing of useful 
plants and animals training firmed up and widely spread. These forms could provide the possibility of 
passing the social experience from generation to generation rather than gathering and hunting. 

Farming required from people knowledge and professional skills: they should feel and predict sufficient 
degree of moisture, years of harvest and land recreation and season changes. They had to plan activities for 
several years and thus communicate with their neighbors. The community that was satisfied previously only 
with the gifts of nature, then began to engage in process economics. Sedentary lifestyle and farming ensured 
stable growth of human population. good Complete possession of the farming specifics increased 
productivity, thereby the threat of starvation reduced, there was excess production which allowed storing, the 
number of people rised. Increase of the tribe meant the growth of its productive power and wealth, enhance-
ment of its internal unity, strengthening its position in comparison with other tribes [1; 75]. 

As the features of farming and sedentary lifestyle gathered tribes on the shores of rivers and lakes, they 
demanded the formation of a common technology of operations and general organization of work in time and 
space. Agro-technical need to regulate the general activities gradually began to change into general social 
organization, the problem of its capacity in time and space. There was a need for tools and powers of support 
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forces of the internal stability and external security. First, in the community of tribes a special sphere of 
activity which regulates common work, special apparatus, providing the production demand was formed. 
Later due to the increase of excessive production the division of production came in the power of this 
apparatus. It has then become difficult to separate the internal problems of the tribe and intertribal actions, 
i.e. increasing of society rapprochement process. The function of regulatory apparatus was not only to com-
bine in the same space different types of actions, but also to unite the workers of the corresponding class. It 
defined the sequence of actions and work in the respect to the space, biological, economic rhythms and their 
different durations.  

Organization defined the issue of saving the organization order of farming and providing external 
security, i.e. means of forcing and controlling its structure and border strengthening   Such apparatus 
implemented activities like interrelation and personal organazing, management, prediction, protection, pun-
ishment and in order to provide itself needed  continuously expanding financial resource. Is not difficult to 
foresee the strengthening power of this apparatus on society considering given the above scope of its 
activities and functions of the division of excessive production. Thus it seems to be the beginning of society 
consolidation through political power, preconditions for the formation of the state. 
At that time along with economic development there were social changes. As division of production was 
carried out by regulating apparatus (the head of a clan, tribe), part of it was collected in their pockets. The 
result was the tribal aristocracy and the phenomenon of "power-property". The meaning of this is manifested 
in disposing of public property in connection with the entry to rank. A man who lost his rank, is also 
deprived of "property". 

Due to the specialization of management and raise of its role the share of the tribal aristocracy began to 
increase. Management efficiency was recognized. Because of growth of society dependence on leaders and 
elders in connection with their "rank" and economic dependence the old "election" remained formal. Tribal 
aristocrats became a special social group which implements control. 

Nomadism and sedentarism are customs of life which developed together in the same space and in the 
same time period. It is no wonder of what Rashid al-Din said, "First: you need to know that on different 
poles of the earth some people may be (one) sedentary, (second) nomadic."  Therefore, evaluation of all sides 
of mankind social life only by settled people and trying to explain at their level will bring a loss to history of 
humanity. Nomads are the special phenomenon for a science known for peculiar worldview to the social life 
phenomena, despite of large number of the studies, still didn’t receive a sufficient assessment. Including a 
problems which interests us are the issues concerning the power, statehood in nomadic society. 

For the millennia of reign in Eurasia nomads managed to build state institutions, recognizable in a 
certain level of permanence and stability several times. Sometimes they turned into types of empires 
covering a large area, where lived the tribes different on  economy, cultural ties, and even on the level of 
development. Whether the formation of the state on the basis of pure nomadism is possible? Questions such 
as whether state structures created by nomads are only result of internal development or there is an influence 
of other external factors are the problems which were raised at different periods, and solved on different 
levels. Before stating our point of view on these problems and on a question about what social and economic 
relations dominate in such states, it would be correct to stop on features of a nomadism. 

The main features of nomadism which emerged as a way of humanity adaptation to changed natural 
conditions are as follows: 

 cattle breeding is predominant type of farming; 
 prevalence of the extensive nature of the farming due to the fact that the cattle could find and eat 

fodder all over the year; 
 the need for continuous change of places due to the character of the economy; 
 dominance of a natural type of an economy [2; 32]. 
The emergence of nomadic cattle breeding is the result of society adaptation in production economy to 

a certain ecological region and the synchronous action of different factors in social and economic, natural 
and geographical, specifically historical order. Preconditions of nomadism as economic, cultural and social 
phenomenon: 1) availability of an appropriate geographic environment. Belonging to the Aryan region, 
drought didn't allow to be engaged in other type of an economy except for nomadic cattle breeding; 2) breed-
ing of a type of cattle well adjusted for steppe conditions. разведение вида скота. The predominance of 
horses, sheep — this is due to the fact that they are easier to herd as they are hardy to a lack of moisture and 
have herd-colonial reflex. They also complement each other in economic need. The presence of the model of 
cattle species structure in a nomadic society is determined by a set of environmental and biological, socio-
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cultural factors; 3) existence of riding transport and wheeled harness transport belongs to one of nomadism 
preconditions. Course of nomadism development goes through several stages. At first the type of small 
movements similar to an output on one-seasonal pasture was used, later with enhancement of supply of horse 
transport equipment and means of transport cattle harness transferred to pure nomadism;  4) inequalities in 
wealth of a certain level justifies a private property to cattle. 

Concerning the way of development nomadism is divided into three stages. І — stage. Formation for cer-
tain objective reasons of nomadic cattle breeding as a new economic form of humanity, breaking through the 
material production of sedentary lifestyle in between the second half of the II millennium and the beginning of 
the I millennium B.C.  At this time, sedentary tilling material production, which was formed in ІҮ-III millennia 
B.C., suffered a crisis, as it had fully exhausted all its potentiality. Along with it climatic changes in the geo-
graphical environment prepared ecological conditions allowing to be engaged in a new type of an economy. At 
this stage the groups of farms engaged in grazing came to a scene of history. II — Stage is characterized by 
deepening the possibility of the system adapting. At this time seasonal pasture resettlement passed to a pure 
nomadism. Different systems of nomadism are formed, changed into the closed cycle of nomadism. In the mid-
dle of I millennium AD bogie nomadic system reached its peak and the new fund of information was accumu-
lated as a series of technological breakthroughs (the emergence of the stirrup, solid seat, yurts and widespread 
skin). It was a stage of pure nomadism, it coincided with a new period of aridity of the geographical environ-
ment. III — stage began with the general crisis of nomadism, decreasing its influence in the military-political 
sphere in XV–XVІ centuries. Earlier there was a resettlement possibility on new places as a way of recovery 
from the crisis, but now nomads lost this possibility in connection with strengthening of the sedentary states. 
One of the main features of this stage is that there were no worth technical discovery, organizational and social 
modernization and this formed the basis of gradual weakening of nomadic society.  

In literatures published in foreign countries in the ХVІІІ–ХХ centuries the internal inequality of nomad-
ic society is stultified, the emergence of nomadic statehood and empires is explained by nomads capture of 
areas engaged in sedentary agriculture or strength of the tribe leader, a high level of his organizational skills. 
Pre-revolutionary Russian scientists describe the social organization of nomads as organization based on 
nomadic tribal relations. As proof of the aforesaid we can quote N.A.Aristov's point of view about state 
emergence: "They emerge as a result of amplification of one of the tribes, which was headed by brave, intel-
ligent, and happy in their enterprises ancestors, who have already under their influence generations of their 
tribe and conquer other tribes" [3; 184]. Bartold was of the same opinion, but he distinguished a social ine-
quality and inequality in wealth [4; 95]. A.M.Hazanov said that the presence of quickly assembled and easily 
divisible property — cattle became a muzzle for the emergence of social inequality and inequality in wealth 
among the nomads, he also acknowledged that the nomadic society in the known for science Eurasian steppe 
to the level of development was not lower age of class formation. Doubting that in the pure nomadic society 
may emerge a strong state, he spoke of the need for internal and external preconditions for its occurrence. 
Internal factors affecting the formation of the state are characterized by the relation inequality to land and 
pasture. Yet this inequality is not interpreted by the category of property, but by inequality of use and owner-
ship. Firstly, the rich owner of the cattle uses a large extent of pasture in comparison with the poor people of 
his tribe. Secondly, the nomadic aristocrats divided and controlled the correct use of a pasture, water re-
sources, a season and direction of moving. In this regard in spite of the fact that they left to themselves pas-
tures with a juicy grass, for customs and the right organizational-administrative activities took from others 
the unregistered rent. It actually shows the transformation of useful for society activities into the source of 
the wealth and power by controlling groups. "For emergence of comparatively strong statehood of the no-
mads in addition to internal preconditions external ones are also required. Therefore, the basic aspirations of 
their aristocratic elite aimed at conquest and exploitation of other societies, primarily agricultural" [5; 179]. 
The nature of state structures developes in two directions, depending on the relations between the conquerors 
and the conquered. In the first case, the nomads confined with taxes from settled farmers. The relations 
between them didn't influence bases of social and economic structure, and took place only in a political 
sphere. Development can be in two different ways: a) state is destroyed, dissolved, b) nomads gradually 
transfer to a settled way of life (sedentarization). The second direction is characterized by transition of 
conquerors to sedentary lifestyle, implementation of their aristocracy.  

L.N. Gumilev as a result of a comprehensive study of nomadic society formed a concept passionarity as 
the driving force of society life. "Passionarity — is characterological of a dominant, invincible inner desire to 
work towards the realization of a purpose" [6; 57]. This purpose seems to people more valuable, than their 
own life, and life and happiness of their companions and people of their tribe. To achieve this humanity 
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works sparing neither himself nor others. Pulse of energy released as a result of this will be the reason for the 
formation and existence of a large system. "The community of people is formed united not by the habitual 
way of life, material interests, but by the consciousness of the unity of destiny, the unity of the activity to 
which they gave their lives" [6; 68]. Gumilev calls its consortium. The high degree of ethnic system 
passionarity gives a positive result when there is only one social cultural dominant. If in a condition of high 
degree of a passionarity the individual has to submit to system rules, in the akmatic period the system of a 
mutual responsibility and mutual protection, collective responsibility is formed. Each person is responsible 
for himself, for his small team, for his country. This is a law where ethics are written — Great Yasa of Gen-
ghis Khan. On the above mentioned stages of ethno genesis new state structures are formed and developed. 

The next considered point of view is allocated with the special relation to a problem. According to 
Murad Adji the nomads are the owners of high-worthy, broad outlook. It can be said that the rule of Khan 
Erke (Kushan Khanate), who presented the east faith Tengri (Kushan Khanate) "be good, and then the world 
will esteem you"-is still relevant. The Great nomadism, moving from Altai to Europe is not resettlement of 
the poor states, but migration of culture. As in this way nomads without touching another's lands, used unde-
veloped lands, realizing need of mankind. As a result of the Great nomadism in Europe there were the new 
states based on economy of nomads, leaning on their outlook [7; 23]. 

Along with the above views we would like to express our point view about statehood of the nomads, 
which is the main requirement is that the existence of a society. The necessity  in the statehood and its possi-
bility of formation within pure nomadic community is characterized with following conditions:  

1) Collectivization. Different actions of work in cattle breeding: dig well because of limited water, to 
water the cattle, graze the cattle in winter, stay on pasture in autumn, care for early fertilized cattle, milking, 
shearing, doing other artifacts (fooling felt) require collaboration different population groups. Elements of 
system of production of goods in the nomadic environment generated need for joint types of work, 
association of labor of weight of direct producers. Collectivization was carried out at level of production 
group and a community.  

2) Began to accumulate fond as a result of the proper organization of production. This stock proves 
enrichment and accumulation of material resources in hands of owners of a small property. 

3) Passed rapprochement process arisen from the need to co-existence. The need to interact with one 
another was being resolved in accordance with the requirements of existence of the contemporaries living in 
one space. The main reasons for rapprochement are existence of a similar method of production, the general 
enemy or a common goal. 

4) The need for regulation of models of military-political and other external economic relations in a 
nomadic society. Due to the mentioned reasons on the basis of general integrity of the economic and non-
economic goals begins interconnected functional and structural convergence of various social organizations, 
are required to provide a communicative work and coordinate social activities. They are intended for 
regulation of system of non-economic, military and protestarian, socio-cultural interaction and providing 
their coordinated activities aimed at the general social purpose.  

In a nomadic environment dominated diachronic system of data link between the generations. The proof 
of this is the fact that the main instrument of production - cattle was inherited from father to son. Also the 
experience was transferred this way. On this basis in the economic and cultural homogeneous areas the 
process of ethnogenesis was passed intensively. Since there in comparison with marginal regions the cultural 
unity, arisen by homogeneous economy, the general lifestyle and a special method of production under simi-
lar living conditions started to be formed rapidly. Thus, all necessary preconditions of statehood formation 
were created. 

Extensiveness of an outlook is shown in all aspects of life of the nomad. Features in the state structure 
are also connected with it. In the West human life, its organizations was regulated strictly by concrete written 
laws, it was not allowed to take an extra step in the East, the relationship between the people governed by the 
rules of justice and morality. When it was necessary even the public opinion served as a strict regulator. As 
they say "Reed kills the horse, honor kills a man", fear of public reprimand was stronger regulatory tool than 
the strict law. If in the West everyone was responsible only for himself, here the person lived for the sake of 
children. The child was brought up cherishing, caring as much as it was possible, and as a result the matured 
child took care of parents. Perhaps this is the customs of their ancestors, the continuation of time. 

As a whole concluding a theme, we want to mention need of conclusion concerning concept “nomadic 
method of production”. If there will be a possibility to completely prove its features, need of reference of a 
nomadism to the socio-economic formation characterized by "feudal" or other "class" methods of production 
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will disappear, and opens a possibility to investigate it separately. «Nomads methods of production» are 
considered for the first time in G.M.Markov's works. Considering together the views, supplemented in recent 
years, it is possible to note its following features: 

 natural-autarkic character of a social production, indivisibility of needlework and trade; 
 the system of social division of work serves at the level of collective, mutual assistance and the co-

operative work; 
 in connection with it the communal model of social association dominates. Here special importance 

is given to a community concept; 
 all elements of material production system are considered in inseparable unity; 
 use of natural resources was carried out by a biological way, that is the cattle, instruments of produc-

tion. It proves the high extent of work and compliance of its products to possibilities of the living 
environment; 

 social-class stratification justifies domination of economic models of a property, prevalence of eco-
nomic models of subordination, limitation of coercion out of economy; 

 prevalence in development of society of the direction a distance from the center defines weakness of 
social and legal institutes and government infrastructure. 

This main contradiction in the method of production is shown as a contradiction between the collective 
organization of social production, a generalization of work in the community and the personal possession of 
the product of that work. 

We won't be mistaken, if we say  that, one of exclusive preconditions of the state formation on Asian 
type is effective use for own need of control of the created administrative apparatus of leading groups, 
economy, policy and military service. The emergence of the administrative state structure strictly based on 
economic necessity was formed before private property (in the majority ownership of the land). In eastern 
countries the state is not only a means of class domination, it also serves as a source of class formation. In 
the east not the instruments of production were owned, but management of them.  

With the increase in volume of association community labor activity  «the origins of the government 
power», arisen in a hollow of a tribal community turned into community managing and ruling authorities. 
Depending on the volumes of economic goals they created a micro-or macro-states, united with the 
centralized authority power. 

The common feature of the eastern states are as follows: 
 based on the state and public property on the main instruments of production, in this regard society 

is classified concerning a place in hierarchy of the state system, but not with respect to private 
property; 

 legal systems of such states are developed predominantly poorly, rely on religious and moral 
dogmas, in many respects supported by traditions. 

 the states during historical development similar to east development changed slowly.  
The state served as a deity in society and the representative of an order on the earth, it was the 

indication tool to society its internal unity and external isolation. It having developed and strengthened, tries 
to involve this in the being formed state models. The result is a special structure, where at the head there is a 
head of state, in the middle the officials who are carrying out his power, on the basis members of the 
community, gradually losing tribal characteristics.  

Development of political ideas in different countries is characterized by specific features, therefore it is 
impossible to unite all of them in one project. In order to thoroughly and comprehensively understand the 
processes taking place in today's time, it is necessary to try to leave the limited area of the most investigated 
and self-proved views and ideas and move forward, to be able to open and strengthen the overall 
measurements. 
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Н.С.Ахметова, Г.Т.Байжанова  

Шығыста мемлекет қалыптастырудың өзіндік ерекшеліктері  

Мемлекеттің пайда болу мəселелерін зерттеудің танымдық, академиялық, саяси-тəжірибелік сипаты 
бар. Ол мемлекеттің əлеуметтік табиғатын, ерекшеліктерін терең түсінуге, мемлекеттің пайда болуы 
мен дамуының себептері мен шарттарын талдауға мүмкіндік береді. Қандай да болмасын қоғамдық 
құбылысты, соның ішінде мемлекетті де пайда болуы мен дамуы тұрғысынан қарастыратын болсақ, 
өткеннің тағылымын, қазіргінің негізін жəне болашақтың бастауын көруге болады. Мақалада 
Шығыстағы көшпенділікке негізделген мемлекеттердің пайда болу ерекшеліктері отырықшы 
мемлекеттермен салыстырыла қарастырылды. Жұмыс шығыстық  қоғам эволюциясын зерттеп, 
мемлекеттің пайда болу заңдылықтарын сипаттайтын кең көлемдегі тарихи жəне саяси-құқықтық 
материалдарды есепке ала отырып жазылған. 

 

Н.С.Ахметова, Г.Т.Байжанова  

Особенности возникновения восточных государств 

В статье отмечено, что изучение процесса происхождения государства имеет не только 
познавательный, академический, но и политико-правовой характер, что позволяет глубже понять 
социальную природу, особенности государства, дает возможность проанализировать причины и 
условия их возникновения и развития. Определено, что, изучая любое социальное явление, в том 
числе и государство, с точки зрения его происхождения и развития, мы можем увидеть уроки 
прошлого, основы настоящего и начало будущего. Авторами рассмотрены особенности 
возникновения кочевых государств на Востоке в сравнении с оседлыми государствами. Работа 
написана с учетом исторических, политико-правовых материалов, характеризующих эволюцию 
восточных обществ, закономерности возникновения государств. 
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Interaction of state and civil society in Kazakhstan 

The article considers the interaction and mutual influence of civil society and the state with regard to global 
and Kazakhstani experience. For full disclosure of problematic issues topic examines the widespread notion 
of civil society, particularly the social, economic, political, spiritual, cultural and information systems civil 
society. To build a full-fledged civil society and legal state the proper level of social, economic, spiritual de-
velopment, only a person with a high level of legal consciousness and legal culture, aware of its responsibility 
for the destiny of the society and state is a member of a civil society and legal state. 

Key words: state, civil society, spiritual development, rule of law, society, social, economic, political, spiritu-
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Concepts of Constitutional state and Civil society in law science exist as a unit phenomenon, defining 

and justify each other during their origin and formation. They are closely related during their development 
and function, and show unity of vise verses.  In some cases the permanent contradictions between them may 
arouse controversy; it comes to solution by peace, cultural, constitutional mechanisms between developed 
constitutional state and civil society.   

Constitutional state and civil society form relatively independent system. In constitutional relationship 
they are considered as a part of common and whole constitutional system. Constitutional system functions as 
their action and relationship with each other. Civil society and Constitutional have a different relationship 
with constitutional system. Civil society is an area, object, space legal screening of natural and personal 
rights. We should take it into account. Civil society cannot reject laws adopted by positive Constitutional 
state. Because, they send their representatives to legislature branch where they considered separate legal 
rights.  With the help of them State protect their citizens’ freedom, rights and social institutions. 

In the process of defining their differences professor Z.M. Chernylovsky put forward a number of con-
ditions which must be adhered: 

 Civil society does not exist outside the state and before it; 
 State care for the welfare of the people and to carry out their goals; 
 Civil society has the right to demand from the state of life, health and safety; 
 State is obliged to solve the contradiction between the groups; 
 Foreign policy and the army forces provide the country to live in peace and at peace with the other 

peoples [1; 143]. 
Analyzing this view, we are led to believe that the state is superior and civil society has lack of the 

right. For this author gives his own explanation: "Society needs to be in conjunction with the state and influ-
ence its policy. Here civil society is recognized in relation to the state as "the supreme sovereignty". 

Political legal analysis on civil society originates from its recognition of the state Majesty. Second step 
is that civil society recognizes isolation independence of the state. We can combine half legal, half philo-
sophical signs like individual and collective individuals itself execute (Gajiyev K.S.), supervisors association 
(Akmambetov G.G.), Civil society freedom (Matyuhin A.A.). Qualities that are named reveal themselves as 
manufacturer and economically financed society. Its value is the legal government and legal self-regulation. 
Because of Laws enacted by the legislature and the state, legal framework of civil society during a period of 
time is formed and changed by the requirements of modern time. Interaction between Civil society and exec-
utive raises some difficulties. Besides the negative effects of corruption, there are also other bureaucratic ab-
surdities. It is possible to reduce its negative impact. They include the constitutional system of civil society, 
rule of law, constitutional awareness, constitutional culture, constitutional education. Academician M.T. 
Baimakhanov said Etatist state based on the dictates of strict control society, interfere in its affairs hinders its 
transformation into civil society. Destruction of the root and the emergence etatistizm legal principles of the 
State affect the appearance of civil society, as it is a prerequisite for the development of the legal state. These 
two factors (civil society and Constitutional state) cannot be divided, as they are in organic connection. 
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To form a civil society in Kazakhstan the man should be modernized [2]. Man, mankind is its founda-
tion. Legal state is a promising foundation for the development of civil society 3; 127. 

The study of civil society there are two main comments of its importance. Some thinkers say civil so-
ciety describes one case society. Whereas civil society is equated to a particular type of state is secured and 
protected the rights and freedom of the individual, so it is considered to be "civilized" civil society. Accord-
ing to the second opinion, civil society is seen as one aspect of society, by external public relations, struc-
tures and institutions. Against the formation of sociological relations, the state influences the development 
and services in the region. Secondly, civil society plays a mediating role between individuals and the state. 
On the one hand it is an arena of conflict of interests on the other, is an active member of this process. 

Feature of Kazakhstan is a state power. It causes to limit institutions itself, and takes place the predomi-
nant role of the state. Nongovernmental organizations act in Kazakhstan with cause of it. That is why, it is 
important to define signs and mechanisms of reaching supreme court. According to A. Matyuhin in Western 
countries the law appears in the result of cooperation between the state and legal institutions, and to Kazakh-
stan it is suitable legalism. This is due to low developed political institutions and historical traditions of so-
cial stratification 4; 217. 

As we said before, concept of civil society appears in Kazakhstan. If right is freedom, the civil society 
is a socio-economic and political legal value.  

In order to form a civil society in Kazakhstan we need the formation of concrete concept nature of the 
institution. The literature on law gives different definition of civil society. “A civil society is social, cultural 
and spiritual classify acting, its re-performance, passed down from generation to generation and the system 
that provides live, private individuals and their collective interest and necessity of implementation directed 
the creation of conditions for all the above, individual personal institutes and attitude systems. All of these 
appear through interests and needs of family, church, the system of education, scientific, professional unions, 
associations, organizations and etc. carried out and find its manifestations. In general, a civil society equals 
with spheres of individuals the interests and needs, etc.” [5; 45]. «A civil society — is free individuals who 
are owners of special sphere (economics, social, cultural, exemplary, spiritual, company, family, religious) 
together against out-of-state and from politics” [6; 242]. «A civil society — is different   economical, social, 
cultural, ideological, religious, sample public — regarding out-of-state actions. This concept helps- to find 
out legal phenomenon, to define their boundaries action. The state should not be weak or slow, and must 
have the power and should not stand higher from the society. Know exactly borders interference in the life of 
society and not all relationships, it needs a strong state which regulates only important to society accommo-
dation and development” [7; 259]. So we have a habit of understanding that civil society is represented, as a 
collective people living outside the state. Anyway civil and state concept to each other are not opposite, they 
are two opposite give one concept-that is, social organized society shall be settled by the massive power. The 
concept of civil begins with the concept of the state and it is impossible to divide it from the state.  

Russian jurist L.S. Mamut thought that, in order to understand the specific organization and the rule ex-
istence of society, gradually it is necessary to remove the concept of citizenship from a range of science, we 
must form the concepts relevant definitions about the true nature of the public the existence of non-state mo-
dus. In this regard, the author refers to the property of the state power of the united extras, understood as an 
organized society; and calls the social beginning of public modus of the state. To define civil society he used 
the term the social beginning of public modus of the non-state [8; 94].  

Nowadays the conditional definition of the concept looks winning, because the state, civil society, asso-
ciation of individuals is one of a part of society. 

The state — is the element of civil of society, it supplements integrity, and it takes an object, individual 
personal part of society. The state is known concerning against civil society, state, permanent element of the 
government formed by society, but civil society is a social movement and the influence of trends more sensi-
tive to settle, the moving element. 

When we compare state and civil society, some authors say that civil society is sovereign from state and 
they regret that the state intervenes in the affairs of civil society. The following conclusions proves, that au-
thors understood the state as not united organized society, state apparatus ,  state authority and the system of 
establishing and people who work for them. It is wrong to distort concepts, when we compare the state with 
civil society. 

“Since government has started existing, we can’t imagine the society without the government’s con-
trol…, government always plays a role of guidance in a society. We can speak only about government’s in-
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tervention and degree” [9; 362]. In this definition we should change the word intervention to manage, be-
cause the word intervention has a negative meaning.  

In this case we should define the meaning of government. The meaning of government depends on its 
aims and needs to solve the problems. Government’s concrete meaning-is its social direction, it means how it 
control relation in society, rule the society. To continue humans’ live we must have constant social life, it 
comes from social management. The aim of government is to run objectives of society. Determination of the 
influence of the state in the management of social relation is a problem in regard to the essence of the state. 
That’s why law science considers two variants of this problem. First of all the totalitarian state has different 
conceptions-the state on complete control in general all relations (police state). From second side, it has op-
posite theories, for example, “night guard” is state’s conception. This conception is legitimated to Liberalism 
and lays functions of defender of state, so state is “night guard”, the state does not interfere in the economy 
and the lives of individual citizens only enforces discipline. To determine the functions of the state borders it 
is necessary to consider the concept of civil state. 

If society leaves from control of the state, it is possible character then to present as following: society 
disobey orders, it doesn’t perform issued laws. Such social conditions were in the history of nationality, but 
they had lived not for long.  They were called ohlokratya in ancient times; it is translated from Greek “pow-
er of group”. 

Instead of such situation can be presented the following a positive image: the state and society will 
live on mutual coordination. Society will be filled up full life, doesn’t deny the state. The state and society 
have definite borders; first of all, people have their daily life, bring up children, and do work. Secondly, the 
state provides accomplishment of control mechanism of the society, the rule of settlement of mutual relations 
between people and the implementation of published laws. The State doesn’t mixed up life of people, de-
notes its limits on representation. There will appear communication partnership between the state and socie-
ty. Of course this is the most suitable position for both of them. 

A civil society — is not state’s political part, it is economical and individual part.  A civil society — is 
free democracy legal and civil society, individual control mode, slack management method, class contempt, 
totalitarian system, prohibits the right of the violence, respects the theory of law and approximate, holiness 
and justice. A civil society — is mixed economics, business, and different social groups’ interests with abso-
lute equality of market, multilateral, competitive society. In this society the state service arrangement will be 
in the right measure: compliance with legal disciplines, combating criminal offence, owners of individual 
and collective property, their right and freedom, carry out their activity in professional work, create condition 
without obstacles to act in the field of legislation. 

The State influences to society through organs and system of institutions. For a state with civil society 
existed in harmony, it needs to have the traits of a positive impact, for example: the attitude of civil society 
and features institutions, its adjustment and social and cultural mechanisms, conform its   historical devel-
opment. The influence “to participate in the life of civil society” will be understood not so “intrusion”. 

A civil society is independent comparatively from the state not as absolute form. State is needed to or-
ganize social life and to form legal basis. For example, the market itself is organized system. But state must 
help to work and develop this system of mechanism. The state must shape the competitive interests of the 
subjects and their equality. The market managed not only economic diligence and interests, and this mecha-
nism needs norms towards the necessary channels. The market is not possible to imagine without competi-
tion, but competition — is not negligence, it is formed by law “the corresponding rules of the game”. 

Natural, market driven there is no market anywhere and on any case shall be settled by the state through 
its laws. 

Education, health care, housing and social security are exact industries that require the participation of 
the state. 

A stable economy and stable policy cannot be created in an unstable society. In order people fully pre-
vented their potentials, should actively identify targets, their voices should be heard by the authorities. A civ-
il society is — the phenomenon of civilization of the West. Therefore, from the West (European, North 
Americans) out of culture — consider this phenomenon from the point of view of civilization, it was an op-
portunity that we should compare taken appropriate model of the West. But, according to this question the 
results of the research scientists of the West concerning our state, it is necessary to make correctly Because 
state formation of our and their civil society  are different.  In the West of the state of formation of the civil 
society were based on the formation of democratic traditions, economic and political freedoms. In the new 
era we began the formation of civil society. In our country will not bring any results that civil society institu-
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tion, which is recognized in Western countries and their implementation as “the mechanical form". The civil 
society has its structure.  

Industry components of the types of action and the state social sectors may be associated changes, they 
most often composed of free association, the social movement, market and intermediate institutes. Various 
social organizations and public institutions components of civil society, the interests of the individual and 
collective their necessity implementation and state security, the state power at the service of society, has the 
ability to "pressure". The relationship between individuals mutual first level, ensure the existence of life of 
individuals, meets and industrial relations, human nutrition, clothing, housing and etc. make the essential 
need. This needs of professional, consumer, and other associations are provided by the associations through 
social institutions. 

The continuation of generation, healthcare, education of children, developed spiritually and faith - be-
lief, information, participation, etc. need marital, religious, national and other mutual interaction is provided 
through a set of socio-cultural relationships. The above is the second level of relations. At this level the ne-
cessity of family, church, education and research institutions, creative unions, sports club-mugs and others 
are carried out.  The third level of relations between individuals is a political — cultural relation. Through 
these relationships, the individual is justified politically selects and direction values satisfy the need to com-
municate individually chooses participation in political life. This level generates a private individual specific 
political credo. Also, this level the individual has formed the legal consciousness, he can express social initi-
ative. Individuals and their political credo and interests groups, is implemented through political party-
movement. Civil society can be thought of as people with each other and independent of the state of the in-
teracting social space. The Foundation of civil society — civilization, acting personally, full in the right of 
the individual, therefore, any society is its value and quality of direct communication quality personalities. 
A civil society is the basis of individual ideas of independence, connected with formation of the value of per-
sonality.  Person, his legal right necessity and freedom, which was portrayed through the natural needs and 
interests, is the beginning of forming intellectual energy. The different join a community of people; their sta-
ble mutual relations are the constituent elements of the social structure.  The structure of civil societies, de-
scribing the industry of life, indicates five main types of systems: 

Social system has formed in the objective form, the set provides the relation between people. This is the 
beginning of the foundations of civil society, has a great effect for other systems. In the sphere of civil socie-
ty between individuals, there are various objects of cooperation (neighbourhood, city, community, profes-
sional, national), is socialization in the voluntary as (the sick, the elderly, the disabled, assistance to the 
homeless, etc.).  

A civil society destroys the monopoly in the social sector policy. In many developing countries, social 
insurance, health care, protection of labor, social assistance to lonely elderly people and other spheres are not 
a commercial organization provides a high level of social protection of citizens, they relieve them from the 
detailed rules of discipline of the state structures, output the mercy of tens of millions of people, charity and 
interests of fair potency. In the field of this system it is possible to distinguish three blockages first, the con-
tinuation of the human race, prolongs life, relations in the education of children. The family-run institutions 
and relations connected with them, provides connectivity biological and social undertakings in society. 
The second blockage is formed by  inner character of human’s social  relations. This people are connected to 
the relations between different groups in the specific sphere (clubs, associations and so on). The third 
blockage consists of large human, social communities (groups, classes, nations). 

Economic system means a set of economic institutions, and relationships. Property relations, which are 
all covered by a cycle that is entirely economic relations and social production and consumer constitute the 
first layer of the economic system. Civil society is based on two concepts — physical person and property. 
Not material and material relations is the next important part of the society. On the basis of production there 
is labor members of society, therefore, labor relations is an integral part of economic relations. Private 
citizens, corporation, company, comradely, farms, private enterprise citizens are elements of the economic 
system. 

Solid elements that governed themselves civil society constitute the political system of society — 
government, political parties, social-political movements, associations and connections. The individual 
citizen, acts as a member of the party organization. All attempts on this system are covered by related power 
relations. Power relations are different: the state and other elements, public authorities and institutions, etc.  

Spiritual-cultural system has its own place.  System of people, associations flocks, the total state and 
between the spiritual and cultural values and the relevant institutions, agencies (form, scientific, cultural, 
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religious) contact formed relationships. For man and society place of science, culture, education separately. 
They keep the historical experience, collect and develop a common tradition of humanism, scientific and 
cultural values. 

Information system is formed as a result of people communication with each other directly and through 
the media. As T.Peyn said free publication is the foundation of a democratic society. When information is 
free, it has a power above authorities’ impressive power. Public opinion, which has a very important 
influence of the emerging information of strong citizenship. Information regarding the payment of 
citizenship, society organizes all things. You're in a democratic society, the mass media plays an important  
role that you and the other controls the activities of the institutes and government authorities. Civil society 
people are free to achieve the rights provided in the form of real information. 

So that they formed safely necessary social and economic development. People, who have developed  
legal mind, legal culture and generally higher level of culture can be a member of the legal state and civil 
society. 
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Қазақстандағы азаматтық қоғам мен мемлекеттің  
өзара əрекеттестігі  

Мақалада азаматтық қоғам мен мемлекеттің өзара əрекеттестігі мен өзара ықпалдасу шектері əлемдік 
жəне қазақстандық тəжірибені есепке ала отырылып, қарастырылды. Мəселені толық ашу мақсатында 
азаматтық қоғамның кең таралған түсінігі анықталды, азаматтық қоғамның əлеуметтік, экономикалық, 
саяси, рухани-мəдени жəне ақпараттық жүйесінің ерекшеліктері ажыратылды. Азаматтық қоғам, 
құқықтық мемлекет толық қалыптасуы үшін тиісті əлеуметтік, экономикалық, рухани даму деңгейі 
қажет, құқықтық сана, құқықтық мəдениет деңгейі жоғары болатын, өзінің қоғам жəне мемлекет 
тағдыры үшін жауаптылығын сезінетін жеке тұлға дамыған азаматтық қоғамның жəне құқықтық 
мемлекеттің мүшесі болып табылады деген тұжырым жасалды. 
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Взаимодействие гражданского общества  
и государства в Казахстане 

В статье рассмотрены взаимодействие и взаимовлияние гражданского общества и государства с уче-
том мирового и казахстанского опыта. Для полного раскрытия проблемных вопросов темы 
рассмотрены широко распространенные понятия гражданского общества, особенности социальной, 
экономической, политической, духовно-культурной и информационной систем гражданского 
общества. Автором отмечено, что для построения полноценного гражданского общества и правового  
государства необходим соответствующий уровень социального, экономического, духовного развития. 
Выделено также, что только личность, обладающая высоким уровнем правового сознания и правовой 
культуры, осознающая свою ответственность за судьбу общества и государства, является членом 
развитого гражданского общества и правового государства. 
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Қазақстан Республикасында ақылы білім берудің 
ұйымдастырушылық-құқықтық мəселелері 

Мақалада Қазақстан Республикасының білім жүйесіне сипаттама беріліп, түрлі деңгейде білім берудің 
ерекшеліктері қарастырылған. Ақылы білімнің мемлекет пен қоғам үшін пайдасы мен зияны 
көрсетілген. Ақылы білімнің дамуына салыстырмалы талдау жасалған. Ақылы білімнің ұлттық адами 
капиталды қалыптастырудағы рөлі айқындалған. Қоғам мен мемлекеттің элитасы жəне адами əлеует 
мəселелері зерттелген. Ақылы білім беру қолданыстағы заңнамада қаншалықты бекітілген жəне 
қандай заңнамалық олқылықтар бар екендігі айтылған. Зерттеу нəтижелері бойынша ғылыми 
негізделген ұсыныстар жасалған. 

Кілт сөздер: білім жүйесі, ақылы білім беру, қолданыстағы заңнама, адами капитал, элита. 

 

Егер дін көңілің өзге нəрседе болса, білім-
ғылымды бір-ақ соған себеп қана қылмақ үшін 
үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі 
асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. 
Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның 
өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. 

Абай. «Отыз екінші қара сөз.»  
 
Ақылы білім беру бүгінде қоғамда қалыпты жағдайға айналып, ақылы түрде жоғары жəне орта 

кəсіби білім беру, тіпті ақылы түрде орта міндетті білім мен мектепке дейінгі тəрбие беру кең етек 
алуда. Əрине, өз азаматтарының қаржылық жағдайына қарай барлық деңгейде білім алуын 
қамтамасыз етіп, тиісті мамандық алып, кəсіп иесі болсын деген мемлекеттің бұл саясатында еш кінə 
жоқ. Бұл демократиялық мемлекетте көрініс табатын жағымды құбылыс деуге болады.  

Алайда ақылы білім беру мəселесіне тереңірек үңіліп қарайтын болсақ, ол өз кезегінде қоғамда 
əлеуметтік теңсіздік, сапасыз білім беру мен қажетсіз маман дайындау, мемлекет жəне қоғамның 
интеллектуалдық элитасының заман талабына сай емес деңгейде қалыптасуы іспетті бірқатар 
мəселелерге негіз болып отырғанын байқаймыз. Ақылы білімді сырттай нысанда бітірген түлектердің 
саны бүгінде жүз мыңдап санауға келеді. Нəтижесінде, алған дипломының мамандығы бойынша 
жұмыс істей алмай жүрген адамдардың саны жеткілікті. Ең қауіптісі, аталған азаматтар тиісті 
дипломы болғандықтан, қоғам мен мемлекеттің элитасына жаппай шоғырлануда. Бұл мəселе кез 



Б.О.Алтынбасов  

38 Вестник Карагандинского университета 

келген салада кездеседі жəне басқаруда жұмыс істеп жүрген азаматтарға əбден белгілі. Осы жəне 
басқа да мəселелер зерттеу тақырыбын өзекті етіп отыр. 

«Осы мəселе отандық ғылымда қаншалықты зерттелген?» деген сұраққа жауап беріп көрелік. 
Заң ғылымында ақылы білім беру мəселесіне қатысты кешенді ғылыми жұмыстар мүлдем 
жүргізілмеген. Осыдан он жылдан астам уақыт алдын бұл мəселеге қатысты профессор С.Ф. Ударцев 
біраз мақалалар жазып, зерттеулер жүргізгені бар. Өкінішке орай, зерттеу жұмыстары жалғасын 
таппады.  Əрине, кеңестік заманда білім саласын құқықтық тұрғыдан зерттеген белді ғалымдар 
болды, олар: академик Ғ. Сапарғалиев, профессор А.А. Таранов жəне тағы басқалар. Алайда кеңестік 
заманда ақылы білім беру мүлдем болған емес жəне бұл мəселе ғалымдардың зерттеу пəнінен тыс 
қалды. Басқа заңгер-ғалымдар жанама түрде өз еңбектерінде жазғандары кездеседі, бірақ жоғарыда 
аталған мəселелердің жауабы берілген емес. 

Ақылы білім беру мəселесін талқылаудан бұрын, бұл мəселенің білімнің түрлі деңгейінде түрлі 
сипатта көрініс табатынын, оған ықпал ететін факторлардың өзгешелігін жəне мемлекет пен қоғам 
үшін түрлі салдар туғызатынын айтқанымыз жөн. Осы тұрғыдан қарағанда, ақылы білім беру 
мəселесін зерттеуде мектепке дейінгі тəрбие мен білім беруді, орта міндетті білім беруді, жоғары 
жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді жеке-жеке қарастырғанымыз орынды.  

Біріншіден, мектепке дейінгі тəрбие мен білім беру саласында ақылы қызмет көрсетуге 
тоқталайық. Мектепке дейінгі тəрбие беру мекемелерінің жетіспеуі жəне еліміздің жүз мыңдаған 
бүлдіршіндері тиісті тəрбие алмай жатқандығы баршаға мəлім. Елімізде адам саны кеңестік кезеңмен 
салыстырғанда айтарлықтай көбейген жоқ. «Тəрбие мекемелері неге жетіспейді?», «Олар қайда 
кетті?» деген сұрақтарға жауап беріп көрелік.  

Мəселенің өршіуіне бірқатар факторлар негіз болды жəне мұның тамыры тереңде жатыр десек, 
қателеспейміз. Ең алдымен, мектепке дейінгі тəрбиенің құқықтық негізінің əлсіздігінде. Еліміздің 
Ата Заңында бала тəрбиелеуге қатысты не айтылғандығына тоқталып кетейік.  Егер іс жүзіндегі 
Конституцияның 30-бабында мектепке дейінгі тəрбие жəне білім беру жөнінде мүлдем айтылмаған 
болса немесе Конституцияның 27-бабында ана мен баланың құқықтары мемлекет тарапынан кепіл 
етілетіндігі туралы ашып айтылмаған болса [1], 1936 жылғы 5 желтоқсанда қабылданған КСРО 
Конституциясының 121-бабында халықтың барлығына білім алудың барлық деңгейінде тегін білім 
алуына мемлекетпен кепілдік берілетіні туралы бекітілген. Сол Конституцияның 122-бабында ана 
мен баланың мемлекетпен ерекше қорғалатыны, тиісті көлемде перзентханалармен, бала-
бақшалармен қамтамасыз етілетіні туралы айтылған. 1977 жылғы 7 қазанда қабылданған КСРО 
Конституциясының 53-бабында былай делінген: «Мемлекет балаларға арналған мекемелердің желісін 
жасау жəне дамыту, тұрмыстық қызмет пен қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру жəне жетілдіру, 
жəрдемақы төлеу жəне өзге де көмек көрсету арқылы отбасына қамқорлық жасайды...» [2]. Яғни, 
Конституция мемлекет атынан нақты кепілдіктер беріп отыр жəне ол анық айтылған. Бала мен ана 
құқықтарының Кеңес Одағы кезінде жан-жақты қорғалып, қамтамасыз етілуі сол кездегі КСРО 
Конституциясымен тікелей көзделгенінің нəтижесі деп айтуға болады.  

Ал енді Қазақстан Республикасы Конституциясында баланың құқықтары қаншалықты көрініс 
тапқан дейтін болсақ, ол, өкінішке орай, мəз емес. Қазақстан Республикасы  Конституциясының 27-
бабында «Неке мен отбасы, ана мен əке жəне бала мемлекеттің қорғауында болады. Балаларына 
қамқорлық жасау жəне оларды тəрбиелеу — ата-ананың етене құқығы əрi мiндетi. Кəмелетке толған 
еңбекке қабілеттi балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға мiндеттi» деген норма-
лар көрініс тапқан. Көріп отырғанымыздай, бұл баптың нормалары формалды сипатқа ие, олардың  
құқықтық мəні жоқ десе де болады, яғни конституциялық норма емес, жай моралдық нормаға 
ұқсайды. Мұндай құқықтық норманың бүкіл заңнамалық базаға бастама болуына жағдайы жоқ 
екендігі анық көрініп отыр. Яғни, бұл бапта ана мен баланың мемлекетпен ерекше қорғалатындығы, 
баланың тəрбие жəне оқу орнымен қамтамасыз етілетіндігі туралы мүлдем айтылмаған. Мəселенің 
негізі осы жерде жатыр, яғни Қазақстан Республикасы  Конституциясы бала мен ананың құқықтарын 
қорғау туралы кепілдік бермесе, ол, əрине, басқа заңдар мен заңға сəйкес актілерде көрініс таппайды. 
Конституцияның нормалары іс жүзінде тірі нормалар болуы қажет, оның ережелері мемлекеттің 
Негізгі Заңының нормаларына тəн белгілерге ие болып, мемлекет пен қоғам мүддесі үшін, басқа 
заңдар мен заңға сəйкес актілерге қажетті бастама бере алатындай сипатқа ие болуы қажет.  

Теориялық жəне тəжірибелік тұрғыдан қарайтын болсақ, қолданыстағы заңдар конституцияға 
сəйкестігі бойынша толыққанды тексерілуі тиіс. Көріп отырғанымыздай, азаматтардың мектепке 
дейінгі тəрбие алу құқығы Конституцияның 30-бабында бекітілмеген жəне соның салдарынан біздің 
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заңдар мен заңға сəйкес актілердегі мектепке дейінгі тəрбие беру мəселелерін реттейтін нормалар 
жүзеге асырылмай отыр.  

Кеңес Одағының конституциялары қоғамның төменгі табын, яғни еңбекшілер мен 
жұмысшыларды, ерекше қорғауға алды, оларға артықшылықтар беріп, білім алуына мүмкіндік жасап, 
жан-жақты жағдай жасады. Ал қазіргі қолданыстағы Конституция адам құқықтарын тең етіп, жеке 
меншік пен мемлекеттік меншікті теңдей қорғалады деген ұранмен, мемлекеттік меншіктің басым 
көпшілігінен айырылып, қоғамның тек бір бөлігіне ғана жағдай жасауда. Мемлекет жəне құқық тео-
риясы ғылым тұрғысынан мұны өтпелі кезеңнің құбылыстары ретінде түсіндіруге болады. Мұндай 
жүйесіз жекешелендірудің негізінде мемлекеттік мүлікті талан-таражға салу құбылысы ТМД 
елдерінің көпшілігінде орын алды. Осындай өтпелі кезеңнің жағымсыз салдарынан балаларға 
арналған білім жəне мəдениет орталықтарының ғимараттары жеке меншікке айналып, мақсатсыз 
пайдалануға беріліп кетті. Мысалы, 90-жылдардың соңына дейін мемлекеттік бала-бақшалардың 87 
пайызы жекешелендіріліп, жойылып кетіпті. Осының нəтижесінде қазіргі кезде бала-бақша 
мекемелерімен қамтамасыз ету күн тəртібіндегі мəселеге айналып, шешімін таппай отыр. 

Соңғы кезде бала-бақша мəселесін шұғыл арада шешу қажет деген нұсқау Қазақстан Республи-
касы  Президентінің Жолдауларында, Үкіметтің бағдарламаларында көрініс тапқаннан кейін бұл 
мəселені шешуде алға жылжулар байқалады. Бүгінгі таңда жоғарыда аталған жекешелендіру кезінде 
сатылып кеткен бұрынғы бала-бақшалардың ғимараттарын өз мақсатында пайдалану үшін қайта 
қалпына келтіру процесі жүргізілуде. Əрине, мемлекеттің меншігінде қалған, бірақ басқа 
ведомстволардың қарамағында болған ғимараттар туралы айтылып отыр.  

Дегенмен, Қазақстан өзінің табиғи байлығының арқасында жиырма жылдың ішінде экономика-
сын қалпына келтіріп, еңсесін көтеріп алды. Мемлекеттік бағдарламаны орындау мақсатында 
жүздеген жаңа бала-бақшалар салынып, бұл салада біраз алға жылжулар байқалады. Бірақ сонда да, 
əлі күнге дейін бала-бақшамен қамтамасыз ету мəселесі күн тəртібінен түсер емес. Еліміздегі бала-
бақшамен қамтамасыз ету мəселесін шешу мақсатында ақылы түрде тəрбие беру қызметі енгізілді. 
Əдетте мұндай тəрбие беру мекемелері жеке меншікте жəне қарапайым халық үшін қымбат болып 
табылады. Бала-бақшаның бір айлық ақысы қарапайым жұмыскердің айлық жалақысымен пара-пар. 
Қоғамның элитасына арналған кейбір ақылы бала-бақшалардың айлық ақысы тіпті орта буындағы 
халықтың да қалтасы көтермейді. Əрине, ақылы түрде баласын тəрбиелетіп отырған азаматтарға 
төлем ақысының жартысын мемлекет қаржыландыру жағдайы да кездеседі. Бірақ ол қатынастарды 
реттейтін заңға сəйкес актілердің олқылықтары мен кемшіліктері қарапайым халықтың баласын 
тəрбие мекемелерінде орынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызбай отыр.  

Ақылы мектепке дейінгі тəрбие берудің негізінде, яғни кімнің баласы қандай бала-бақшаға 
баратындығы арқылы, қоғамда белгілі бір деңгейде əлеуметтік тапқа бөлінуді байқауға болады. 
Демократиялық қоғамда тапқа бөліну кездеспейді деп қанша ұрандатқанымызбен, ақиқатқа көзді 
ашып қараған жөн. Əлеуметтік теңсіздікте оқу бітіріп, жұмысқа кіре алмай жүргенде көрген бір 
бөлек, ал бесіктен белі шықпай жатып бай-кедей дегенді көру бала үшін ауыр тиетіні анық. Мейлі 
ата-анасының жағдайы нашар, тіпті маскүнем болсын, бірақ баланың құқықтары бұзылмауы қажет. 
Баланың туыла салып ата-анасы үшін өмірден таяқ жегені əділдікке жатпайды. Дəл осындай 
əлеуметтік жағдайды шешу үшін мемлекет деген саяси ұйым құрылған. Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс сияқты 
ғұламалар айтып кеткен мемлекет. Мемлекет адамның жастайынан өмірдің əділетсіздігін көрмеуі 
үшін осындай мəселенің алдын алып, тиісті шара қолдануы тиіс. «Өзінің басты функцияларының 
бірін атқара алмаған мемлекеттен қандай үміт күтесің?» деген сұрақ туындайды.  

Бұл мəселе келешекте шешімін табады, қазір мемлекеттің бюджеті көтермейді деген сылтаулар 
біздің ел үшін кешірім етпейтін жағдай. Бала тəрбиелеу адами капиталды қалыптастырудың ең 
бірінші жəне маңызды сатысы екендігін ұмытпаған жөн. Бұл жерде бізге жапон елінің тəжірибесін 
алсақ, жаман болмас еді.  Бүгінде адами капиталды қалыптастыру мəселесі дамыған жəне дамушы 
елдердің барлығында дүниежүзілік деңгейде өзекті болып отыр. Себебі экономист-ғалымдар заман 
талабына сай адами капиталсыз мемлекетте ешбір алға жылжу болмайтындығын дəлелдеп қойды. 
Бұл мəселеге қатысты Нобель сыйлығының лауреаттары Саймон Кузнец, Гэри Беккер жəне Теодор 
Шульцтың еңбектерінде ашық айтылған. Саймон Кузнец ғылыми-техникалық прогресс болу үшін 
елде қажетті адами капиталдың қоры болуы тиіс, онсыз экономиканың келесі технологиялық 
деңгейіне өтуге мүмкіндігі жоқ деген екен. Бүгінгі таңда дамушы елдердің ішінен Сингапур, Гонконг, 
Тайвань жəне Оңтүстік Корея сияқты елдерге ғана дамыған елдердің қатарына енуге мүмкіндік туды. 
Мамандардың пікірінше, болашақта дамушы елдердің 5 % ғана дамыған елдердің қатарына енуі 
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мүмкін. Өзге дамушы елдердің мұндай мүмкіндігі жоқ [3]. Яғни, дамыған 30 елдің қатарына ену үшін 
бізге аталған 5 %-дың ішінде болуымыз керек. Ол деген үлкен бəсекелестікті, нақтырақ айтқанда, 
адами əлеует бəсекесін аңғартып отыр. 

2007 жылғы 27 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасы  «Білім туралы» Заңының 3-
бабында білім саласындағы мемлекеттің саясатының қағидаларының бірі ретінде халықтың барлық 
деңгейдегі білімге қолжетімдік жəне оқыту мен тəрбиенің бірлігі бекітілген. Осы баптың нормалары 
формалды сипатты иеленіп, іс жүзінде жұмыс істемей тұр. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың дұрыс тəрбие алуы, олардың ақыл-ойы мен денсаулығының 
тиісінше жетілуі–қоғам мен мемлекеттің маңызды мəселелерінің бірі. Сондықтан да балаларды бала-
бақшамен қамтамасыз ету мəселесін заңдастыру қажеттігі туындап отыр. Қазақстан Республикасы  
Конституциясына өзгерту енгізуге мүмкіндік болмаған жағдайдың өзінде Қазақстан Республикасы  
«Білім туралы» Заңына «мектеп жасына дейінгі балаларды тұрғылықты жері бойынша мектепке 
дейінгі тəрбие жəне оқу мекемесімен міндетті түрде қамтамасыз ету қажеттігі» туралы толықтыру 
енгізу қажет. Заңға мұндай толықтыру енгізілмейінше, бұл мəселе шешіледі деу қиын.  

Бала — тəуелсіз еліміздің болашақ азаматы. Оны дұрыс тəрбиелеп, білім беру — бүгінгі 
ұрпақтың борышы. Қазақта «баланы жастан» деген қанатты сөз бар, яғни ертең кеш болып қалмау 
үшін балаға жас кезінде тиісінше тəрбие беріп, білім алу үшін мықты іргетасын қалау қажет. 

Орта міндетті білім туралы сөз қозғасақ, жағдайдың сəл болса да жақсы екендігін байқаймыз. 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабында келесідей ережелер көрініс тапқан: 
«Азаматтардың мемлекеттік оқу орындарында тегін орта бiлiм алуына кепiлдiк берiледi. Орта бiлiм 
алу мiндеттi» [1]. Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабында бекітілген ережелер БҰҰ 
шеңберінде қабылданған  1948 жылғы «Адам құқықтары жөніндегі жалпы декларацияға», 1966 
жылғы «Азаматтық жəне саяси құқықтар туралы халықаралық пактіге» жəне басқа да халықаралық 
актілерге сай келеді. Ол дегеніміз орта білім саласындағы Республикасы Конституциясының 
құқықтық нормалары халықаралық стандарттарға сай етіп жасалғандығын жəне демократиялық 
өркениетті ел екендігін білдіреді. 

Ақылы орта білім туралы Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабында жəне 2007 
жылғы 27 шілдеде қабылданған Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында да айтылмаған. 
Бұл заңдағы олқылық ақылы орта білім беруге жанама түрде рұқсат беруді білдіреді. Осының 
нəтижесінде елімізде орта білім беретін «Хэйлибери», «Мирас» іспетті элитаға арналған ақылы орта 
мектептер пайда болды. Бұл мектептерде сабақтар ағылшын тілінде өткізіліп, білімнің сапасына де-
ген талап өте жоғары. «Хэйлибери» мектебі — əлемге танымал мектептің филиалы. Ол мектептің 
ұстанатын саясатының бірінші қағидасы — сапалы білім беру. Себебі олар өздерінің беделін 
жоғалтпауға тырысады. Əрине, тиісінше жылдық төлемақысы да өте жоғары, шамамен 30-40 мың 
АҚШ долл. құрайды.  

Елімізде халықаралық білім сапасына сай келетін білім беретін мектептердің болғаны абзал, 
бірақ оның тек қоғам мен мемлекеттің элитасына ғана қолжетімді екендігі өкінішті жағдай.  Бұл оқу 
орнын тəмамдаған түлектердің, жай мектептердің түлектеріне қарағанда, айырмашылығы жер мен 
көктей десек, қателеспейміз. Ата-анасының қамқорлығымен сапалы ақылы мектепті бітірген 
түлектердің жақсы жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндігі көп. Олар шетелдің танымал жоғары оқу 
орындарынан білім алады. Əрине, келешекте дəл осы балалар мемлекеттің элитасын 
қалыптастыратыны анық. Ал Конституциямен кепілдік берілген тегін орта білімді алған балалар 
еліміздің жоғары оқу орындарына түсіп, оны бітіріп, сол төменгі жəне орта буында қала береді. Тіпті 
мектепті «Алтын белгімен», ал ұлттық университетті «үздік дипломмен» бітірсе де, жұмыс іздеуге 
мəжбүр болып, мамандығы бойынша жұмыс істей алмай күн кешеді. Бұл ақиқат жəне оны біз жоққа 
шығара алмаймыз. Мұнда біз немістің философы Шиллердің: «Ақиқатты мойындамасаң, ақиқаттың 
түгі кетпейді, одан қоғамның өзі опық жейді», — деген сөздерін ұмытпағанымыз жөн. 

Мұнда келесідей сұрақтар туындайды: «Неге қазақтың қарапайым халқынан шыққан дарынды 
балалары өзінің біліміне сəйкес жоғары қызметке орналаса алмайды?», «Неге шенеуніктердің балала-
ры олар кеткенде олардың лауазымын басуы керек?», «Біз демократиялық жəне құқықтық мемлекет-
те өмір сүріп жатқан тең құқылы азаматтар емеспіз бе?», «Ақиқат пен əділдіктің ұштасатын тұсы 
қайда?» 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-бабында «Заң мен сот алдында жұрттың бəрі 
тең. Тегіне, əлеуметтік, лауазымдық жəне мүліктік жағдайына, жынысына, нəсіліне, ұлтына, тіліне, 
дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар 
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бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды» деп жария етілген. «Ал енді өзінің  ата-анасының 
əлеуметтік жағдайы нашар екендігінде баланың кінəсі не?», «Неге ол өмірдің əлеуметтік 
əділетсіздігін бала кезінен бастап көруі керек?», «Неге ол жалпы орта мектептерден сапасыз білім 
алып, сапасыз жоғары білім беретін аймақтардағы оқу орындарында оқуы қажет?», «Əлеуметтік 
əділдікті орнатушы мемлекет қайда?» деген сұрақтар туындайды. 

Əрине, Назарбаев интеллектуалдық мектептер ашылып, қазақтың қарапайым балаларына 
жарыққа шығуға үлкен мүмкіндіктер туды. Бұл да Елбасы Н.Ə. Назарбаевтың көрегендігі мен 
даналығының арқасы десек, қателеспейміз. Дəл осы балалар — еліміздің болашағын жасайтын аза-
маттар. Бірақ бұл игі бастаманың əлі де мемлекеттен зор қолдау қажет ететіндігін ұмытпаған жөн. 
Себебі, статистикалық мəліметтер көрсетіп отырғандай, бұл мектептердің түлектері əлі де, Қазақ-
түрік лицейінің түлектеріне қарағанда, əлсіздеу болып отыр.     

Айтылған мəселелер тұрғысынан қарағанда, элитаға арналған ақылы орта білімнің жағымсыз 
тұстары байқалады. Аталған сұрақтар қарапайым халықтың əрбірінің көкірегін кернеп жүр десек, 
қателеспейміз. Сондай-ақ бұл жағдай халықтың мемлекеттік билікке деген сенімсіздігін оятып, 
нигилистік көзқарастардың туындауына əкеп соғады. 

Бұл мəселеден шығудың бір ғана жолы бар. Ол барлық ақылы білім беретін орта мектептерге 
мемлекет тарапынан нақты талап қою қажет, яғни қанша баланы ақылы түрде оқытса, сонша баланы 
тегін оқыту туралы шарт қою жайлы. Егер мемлекет мұндай талап қоюға белгілі бір себептермен 
дəрменсіз болса, мемлекет қаражатынан дарынды балалардың төлемақысын жауып отыру қажет. 
Ең бастысы, бұл жағдайды қатаң бақылауға алып, оқуға қабылдау туралы ережелерін жария түрде, 
ашық өткізу керек. Осы жағдайда ғана əлеуметтік əділдік орнап, халық арасында мемлекеттің саяса-
тына деген мін болмайды. Қазіргідей тұрақсыз заманда ел ішіндегі тұрақтылыққа жəне мемлекеттік 
саясатқа сенімсіздік мəселесіне аса мұқияттылықпен қараған жөн.  

Ақылы білімнің жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі мəселелері өте өзекті жəне үлкен 
пікірталастар тудыруда. Құқықтық тұрғыдан қарағанда ақылы жоғары білім берудің олқылықтарын 
тікелей Қазақстан Республикасы Конституциясының 30-бабынан байқауға болады. Ол бапта келесідей 
ереже көрініс тапқан: «Азаматтың мемлекеттік жоғары оқу орнында конкурстық негiзде тегiн жоғары 
бiлiм алуға құқығы бар. Жеке меншiк оқу орындарында ақылы бiлiм алу заңмен белгiленген негiздер 
мен тəртiп бойынша жүзеге асырылады. Мемлекет бiлiм берудiң жалпыға мiндеттi стандарттарын 
белгiлейдi. Кез келген оқу орнының қызметi осы стандарттарға сай келуi керек». 

Шынайы өмірде болып жатқан жағдай бұл нормаға қарама-қайшы келеді. Себебі ұлттық жəне 
мемлекеттік жоғары оқу орындарында студенттер мен магистранттар ақылы түрде білім алуда. Тіпті 
ақылы түрде оқитын балалардың саны грантта оқитындардың санынан анағұрлым басым болып 
келеді. Ал енді жеке меншік оқу орындарында мемлекеттік грант арқылы білім алатын адамдардың 
да саны аз емес. Тіпті кейбір мамандықтар бойынша грант арқылы дайындалатын студенттердің са-
нын толығымен жекелеген жеке меншік оқу орындарына берген екен деген жағдайлар да кездеседі.  

1995 жылғы Қазақстан Республикасының Конституциясына осы уақытқа дейін үш мəрте 
өзгертулер мен толықтырулар енгізіліпті. Ал 30-баптағы ақиқатқа сай келмейтін норма əлі де 
өзгеретін емес. Бұл жағдай елімізде білім саласындағы заңнаманы зерттейтін бірде-бір ғылыми 
орталық жоқтығының тағы бір дəлелі. Мəселен, қолданыстағы заңнамаға, соның ішінде білім 
саласындағы заңнамаға мониторинг жасап отыратын орган ретінде Əділет министрлігі немесе оның 
жанындағы Заңнама институты танылады. Бірақ, өкінішке орай, ол жерде білім саласындағы 
заңнаманың мəселелерімен айналысатын ғалымдар мен сарапшылар жоқ. Білім жəне ғылым 
министрлігінде де заңнаманы мониторинг жасайтын ғылыми кеңес беруші орган ашылмаған. Білім 
жəне ғылым министрлігі жанында жүздеген акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер 
қызмет етіп жатыр. Тек заңнаманы зерттейтін ұйым жоқ. Осының салдарынан білім жəне ғылым са-
ласында өрескел құқық бұзушылықтар орын алғанын білеміз. Айтылғанға дəлел ретінде келесідей 
мəліметтерге көз жүгіртейік. Қазақстан Республикасының бұрынғы Əділет министрі Р. Түсіпбековтің 
мəлімдеуінше, 2010 жылдың 5 ай аралығында Əділет министрлігінің қызметкерлері орталық 
мемлекеттік органдардың 320 нормативтік-құқықтық актілерін қолданыстағы заңнамаға қайшы 
келеді деп тауыпты. Соның ішінде ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің № 121 бұйрығы, Денсаулық 
сақтау министрлігінің № 146 бұйрығы қолданыстағы заңнаманы бұзды деп танылған. Соңғы төрт 
жылдың ішінде ҚР Білім жəне ғылым министрлігі тарапынан 80 нормативтік-құқықтық акті 
мемлекеттік тіркеуден өтпей тəжірибеде қолданыста болған [4]. Яғни біздің талқылап отырған 
мəселеміз шынайы өмірден алынған жəне нақты дəлелдері бар. 
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Бүгінгі таңда жоғары білім саласындағы қолданыстағы заңнаманың олқылықтар мен қарама-
қайшылықтарға толы болуының нəтижесінде жоғары білім алып шыққан мыңдаған түлектер 
жұмысқа орналаса алмай, дипломы бар жұмыссыздардың қатарын толтыруда. Білім жəне ғылым 
министрлігінің ресми мəліметтеріне сүйенетін болсақ, 2011 жылы елімізде 148 жоғары оқу орны 
қызмет етіп, 620442 студент білім алды. Соның ішінде 140533 студент мемлекеттік грант бойынша 
білім алған екен [5]. Ал енді бір студенттің бір жылдық шығыны орташа есеппен санағанда 500 000 
теңгені құрайтындығын ескерсек, мемлекеттен бөлінетін қаржының бір жылдық шығыны 70 млрд 
теңгені құрайтындығын байқаймыз. Сондай-ақ мұнда жоғары білім саласындағы негізгі құралдарды 
ұстау мен жөндеуге, оқу-əдістемелік құралдар алуға, оқытушы-профессорлық құрамның əлеуметтік 
жағдайына жəне өзге де мақсаттарға жұмсалатын шығындарды қоссақ, бұл сома анағұрлым көбейеді.  

Ендігі кезде мемлекеттік грантта оқитын студенттердің қаншасы жұмыспен қамтылып жатыр,  
қазынадан бөлінген миллиардтаған шығыннан мемлекетке қандай пайда бар деген сұрақ туындайды. 
Мемлекеттің қаржысы дегенде, оның көлемі мен қалай жұмсалып жатқандығына халық аса көңіл 
бөле бермейді. Бірақ бұл қаржы сол халықтың салықтарынан жиналатыны жəне бұл шығындардың 
сұрауы болу керектігі туралы мəселе көпшілікті толғандырмайды. Мұнда тек мемлекеттік грантпен 
оқып жатқан студенттер туралы ғана əңгіме болып отыр жəне ақылы бөлімде оқитын 500 мыңға 
жуық студенттің болашағы айтылып отырған жоқ. Ол 500 мың студент жоғарыда айтылған орта жəне 
кіші буындағы халықтың өкілдері жəне бұлардың көпшілігі сырттай білім алады. Ал сырттай білім 
алудың қандай деңгейде жүзеге асырылып жатқандығы барлығына мəлім. Мұны жоғары оқу орында-
ры, əсіресе жеке меншік  жоғары оқу орындары тарапынан жасалып отырған алаяқтық десек, еш 
қателеспейміз. 

Ақылы түрде жоғары білім берудің қоғам мен мемлекет үшін зиянды екендігін айтар болсақ, же-
ке меншік оқу орындарының өкілдері «əлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің барлығында жеке меншік 
жəне ақылы білім кең тараған» деген уəж айтады. Ақылы білім беруден мемлекет қазынасына үлкен 
қаражат түсетінін алға тартады. Əлемдік деңгейде өзінің жоғары білім жүйесімен əйгілі болған елдер 
білімді сатудан үлкен ақша жасайтыны рас, бірақ олар оны шетелдік азаматтарға сатады. Шетелдік 
жоғары оқу орындары сыртқа сататын ақылы білімнің сапасына аса көңіл бөлмейді. Мұнда білім 
нарығындағы экспорт көлемі басты орында тұрады. Статистикалық мəліметтерге сүйенетін болсақ, 
шетелдік азаматтарға білім беретін ең ірі елдерге мыналар кіреді: АҚШ — 580 мың, Ұлыбритания — 
233 мың, Германия — 200 мың, Франция — 160 мың, Австралия — 157 мың, Қытай — 141 мың, Ис-
пания — 124 мың адам. Ресей 8-ші орында екен. Бұл көрсеткіш Ресей елінің мүмкіндіктерін ескеретін 
болсақ, өте аз. Сондықтан да Ресей Үкіметі 2010-2020 жылдар аралығына білім қызметін 
экспорттауға қатысты арнайы бағдарлама қабылдап, əлемдік деңгейде лайықты орынды иелену 
мақсатында ауқымды жұмыстар жүргізуде. Ал Қазақстан халқы — ТМД елдерінің ішінде Ресейдің 
білім нарығында ірі тұтынушыларының бірі. ЕурАзЭҚ шеңберінде білім нарығы үшін Ресейдің 
Қазақстанмен əріптестік орнатып, ашық нарыққа түсуінің себептерінің бірі осында.  

Көріп отырғанымыздай, ақылы білім беру тек шетелдік азаматтарға берілгенде ғана мемлекет 
тарапынан қолдау табады. Ал Қазақстанда басым көпшілік жағдайда сапасы нашар ақылы жоғары 
білім өз еліміздің азаматтарына берілуде. Яғни, сапасыз білімді сатудан өзінің жүз мыңдаған азамат-
тарын теріс дами капиталдың қорына айналдырып жатыр. Сапасы нашар білім алған ол азаматтар өз 
жұмысын білмей, мемлекет пен қоғамның қажетіне жарамай отыр. Мамандарың пікірінше, дəл сол 
дипломы бар теріс адами капитал, біріншіден, өз кəсібін білмегендіктен, міндетін атқара алмай, 
жақсы мамандарың орнын алып отыр, екіншіден, қолынан келетін қоғам үшін пайдалы төменгі 
сатыдағы жұмыстарға да бармайды.    

Жоғарыда айтып кеткендей, ақылы білім беру, əсіресе жеке меншік оқу орындарындағы жаппай 
сырттай диплом беру теріс адами капиталдың қалыптасуына негіз болып отыр. Теріс адами 
капиталға, сонымен қатар білімі мен біліктілігі нашар, жалқау, маскүнем, нашақор адамдарды да 
жатқызуға болады. Бірақ соның ішінде элитаға еніп кеткен теріс адами капитал аса қауіпті болып та-
былады. Бұл мəселеге қатысты өз заманында белгілі классиктері Д. Тойнби жəне М. Вебер былай де-
ген екен: «Халықтың элитасы — оның даму бағытын анықтаушы, яғни алға жылжуының, сондай-ақ 
тоқтап тұру немесе артқа кетуінің де басты факторы».  

Адами капиталды қалыптастыруға инвестиция салудың ішінде тиімді элитаны қалыптастыруға 
инвестиция салу маңызды болып табылады. Ресейдің белгілі ғалымы Г.К. Ашин өз еңбектерінде шы-
найы элитаны қалыптастыру қажеттігі туралы жəне жалған элита қоғам мен билікті деградацияға 
ұшырататындығы жөнінде негіздеп айтып кеткендігі де ғылыми ортаға мəлім [6]. 

Жоғары білімді ақылы түрде сырттай бергеннен көрі бермеген мемлекеттің болашағы үшін 
тиімді. Жоғары білім деген білікті маман болудың өлшемі емес. Мəселен, əлемнің ең дамыған 
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елдердің бірі Швейцарияда халықтың 15 %-ы ғана жоғары білім алады екен. Қалған халық 
кəсіпкерлік жəне басқа да қызмет түрімен айналысып, тіршілігін жасап жүр. Ал біздің қазақтардың 
бір басында 2-3 дипломнан бар жəне соның біреуі де оның өміріне жəне мемлекет үшін де қажет бо-
лып жатқан жоқ. 

Ұлы ойшылдардың элитаға қатысты сөздері маңыздылығын жоғалтар емес. Біздің жағдайда 
басқарушы жəне билік етуші элита болашақ үшін қауіпті жолмен қалыптасуда. Мұндай жағдай тек 
біздің елге емес, ТМД елдерінің басым көпшілігіне тəн деп айтуға болады. Теорияда мұндай 
жағдайды өтпелі мемлекетке тəн құбылыс деп ақталуға тырысамыз. Алайда жалған элитаның билік 
басына кедергісіз шығуы бүгінгі күні де тоқтайтын емес.  

Түптеп келгенде, ақылы білім беру біздің елге пайдасынан гөрі, зияны көп екендігін байқаймыз. 
Ақылы білім беру интеллектуалдық қабілеті жоқ адамдардың жоғары білім алуына негіз болып отыр. 
Бұл өте қауіпті жағдай. Жоғарыда айтқанымыздай, ақылы білім тек білім қызметін экспортқа 
шығаратын елдерге ғана тиімді. Ол елдер өз еліне маман дайындап жатпағандығын білгендіктен, 
ақылы білімді сапасыз болса да шетелдіктер сатуды жоғарылатуда.  

Жалпы алғанда, білім жүйесінің мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық дамуына негіз болып та-
былатын, заман талабына сай интеллектуалдық əлеуетті қалыптастырушы күш екендігін білгеніміз 
абзал. Білім жүйесі еңбек нарығында бəсекеге төзімді маман қалыптастыратын жоғары кəсіби білім 
беруді қамтамасыз етуі тиіс.   
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Б.О.Алтынбасов 

Организационно-правовые вопросы платного образования 
в Республике Казахстан 

В статье дается характеристика системы образования Республики Казахстан, а также рассматриваются 
особенности различных уровней образования. Анализируются положительные и отрицательные мо-
менты платного образования. Приводится анализ развития платного образования в РК. Рассматрива-
ется роль платного образования в формировании национального человеческого капитала. Исследуют-
ся категории «элита общества и государства» и «человеческий потенциал». Определяется уровень 
правового закрепления платного образования и выявлены пробелы законодательства. По результатам 
исследования автором сделаны научно обоснованные предложения.  

 

B.O.Altynbasov 

Organizational and legal issues of commercial education 
in the Republic of Kazakhstan 

This article describes the educational system of the Republic of Kazakhstan, as well as the features of the dif-
ferent levels of education. Considers positive and negative aspects of commercial education in relation to so-
ciety and the state. A comparative analysis of the development of commercial education. Examines the role of 
education in shaping pay national human capital. The category of the elite of society and the state, and human 
potential. Determine the level of legal consolidation of free education and identified gaps in legislation. Ac-
cording to the survey rendered science-based proposals. 
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Отграничение торговли людьми от смежных составов преступлений 

В статье рассмотрены квалификация и отграничение торговли людьми от похищения человека, за-
хвата заложника, незаконного лишения свободы. Автор проводит анализ составов по элементам и 
признакам состава преступления, находит критерии разграничения между схожими деяниями, иссле-
дует проблемы, касающиеся квалификации рассматриваемой категории преступлений правоохрани-
тельными органами. Представлены новые подходы к изучению данной проблемы, которые 
выражаются в сформулированных  автором теоретических положениях, а также в системе 
предложений по совершенствованию законодательства.     

Ключевые слова: торговля людьми, похищение человека, купля-продажа или совершение иных сде-
лок, эксплуатация либо вербовка, совершение иных деяний в целях эксплуатации. 

 
Основополагающим критерием овладения правовыми знаниями в юриспруденции служит пра-

вильная правовая квалификация юридического факта, в ходе которой происходит выбор конкретной 
правовой нормы, подлежащей применению в том либо ином случае. По определению В.Н. Кудрявце-
ва, квалификация преступления — установление и юридическое закрепление точного соответствия 
между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уго-
ловно-правовой нормой [1; 35]. В процессе квалификации происходит установление аналога кон-
кретного деяния признакам состава преступления, указанного в Уголовном кодексе. Как правильно 
писал Б.А. Куринов, «квалификация — это определенная логическая деятельность по разбору и пра-
вильной оценке конкретного жизненного случая — преступления; это установление тождества (подо-
бия) признаков конкретного преступного деяния признакам состава преступления, сформулирован-
ного в определенной уголовно-правовой норме» [2; 27]. 

В проанализированных уголовных делах содержатся факты неправильной квалификации дейст-
вий виновных, что свидетельствует о недостаточной проработанности критериев разграничения тор-
говли людьми со смежными составами. Это подтверждает опрос судебно-следственных работников, 
которые указали, что испытывают затруднения при квалификации торговли людьми. Подобное по-
ложение обусловливается отсутствием рекомендаций по квалификации спорных случаев и неодно-
значностью подходов в сложившейся судебной практике. Сталкиваясь с трудностями толкования за-
кона, работники судебно-следственных органов обращаются к комментарию Уголовного кодекса. 
Однако названный источник далеко не всегда разъясняет возникающие вопросы либо делает это не в 
полной мере. В результате отсутствия достаточных источников толкования данной нормы многие из 
опрошенных сотрудников судебно-следственных органов при решении спорных вопросов квалифи-
кации торговли людьми предпочли бы расширительное толкование признаков состава. Существуют 
противоречия при применении ст. 128 УК РК, различные подходы к основаниям ее вменения и не-
верная квалификация в совокупности с другими нормами Особенной части. 

Трудности разграничения ст. 128 УК РК и преступлений, предусмотренных ст. ст. 126 и 128 УК 
РК, в первую очередь связаны с тем, что в диспозициях последних отсутствует описание признаков 
этих преступлений. В статьях лишь называются общественно опасные деяния, без описания и пе-
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речисления их признаков. В научной литературе встречаются мнения, что законодатель не описал эти 
признаки в связи с тем, что постепенно криминализовал различные общественно опасные деяния, 
посягающие на свободу [3; 56]. Так получилось в ст. 136 «Подмена ребенка» и ст. 126 «Незаконное 
лишение свободы» Уголовного кодекса КССР 1960 г. на момент его принятия. Тогда признаки этих 
преступлений были понятны, поэтому не были описаны в законе.  

По мнению ряда ученых, простые диспозиции — это чаще всего дефект законодательной тех-
ники, от них следовало бы отказаться [4; 65]. 

Рассмотрим соотношение торговли людьми и смежных составов преступлений. К таковым мож-
но отнести, в первую очередь, похищение человека, незаконное лишение свободы, захват заложника, 
вовлечение в занятие проституцией. 

И.Ш. Борчашвили считает, что похищение человека — это «противоправные умышленные дей-
ствия, направленные на тайное или открытое, а также путем обмана изъятие человека с места его на-
хождения, а также перемещение и удержание, помимо его воли, в другом месте» [5; 84]. По мнению 
Н.Э. Мартыненко, похищение человека есть «общественно опасное умышленное действие, направ-
ленное на удаление человека с места его постоянного пребывания и насильственное удержание его в 
неизвестном для близких и правоохранительных органов месте» [6; 15]. С.М.Рахметов полагает, что 
похищение человека — это «умышленные действия, направленные на тайное или открытое, а также 
путем обмана перемещение человека с места его нахождения в другое место, помимо воли и желания 
потерпевшего, и удержание его на новом месте» [7; 169]. А.Н.Красиков считает, что «похищение че-
ловека представляет собой лишение его возможности свободно перемещаться в пространстве по сво-
ему усмотрению» [8]. Т.Д. Кукузов отмечает, что похищение человека выражается в противоправном 
захвате потерпевшего, его перемещении и последующем удержании, помимо его воли, в том или 
ином месте [9].  

Отсутствие законодательного определения похищения человека и возникновение большого ко-
личества случаев неверной квалификации посягательств, направленных на свободу человека, заста-
вили в РФ выработать это понятие и в судебной практике, где «под похищением человека понимают-
ся противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (за-
хватом) живого человека, перемещением с места его постоянного или временного проживания, с по-
следующим удержанием против его воли в другом месте» [9].   

Субъективная сторона состава преступления, предусматриваемого ст. 128 УК РК, характеризу-
ется прямым умыслом. Субъект преступления — вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего 
возраста. 

В отличие от похищения человека его перевозка, передача, получение, укрывательство в ходе 
торговли людьми могут осуществляться с ведома и согласия жертвы. В случаях, когда торговле 
людьми предшествует похищение человека, ответственность наступает по совокупности преступле-
ний по ст. ст. 125 и 128  УК РК [10; 174]. 

Объект захвата заложника (ст. 261 УК РК) — общественная безопасность. С субъективной сто-
роны преступление выражается в захвате заложников или в их насильственном удержании. Оно со-
вершается с прямым умыслом. Субъект преступления — лицо, достигшее 14-летнего возраста. 
В числе обязательных субъективных признаков предусмотрена специальная цель совершения данно-
го преступления — стремление принудить государство в лице его органов власти, а равно правитель-
ственные или частные учреждения или отдельных граждан совершить какие-либо действия или воз-
держаться от совершения каких-либо действий [5; 186]. 

Основным объектом незаконного лишения свободы является личная свобода человека. 
В качестве дополнительных объектов в ряде случаев выступает безопасность его жизни и здоровья 
[3; 79]. 

Объективная сторона незаконного лишения свободы характеризуется выполнением виновным 
незаконных действий, препятствующих свободному передвижению потерпевшего по своему усмот-
рению, выбору места своего пребывания, общению с другими лицами в то время и тем способом, ко-
торые его устраивают, осуществляется посредством изоляции потерпевшего в месте его постоянного 
или временного пребывания, где он оказывается по своей воле, без перемещения в иное место. Не 
образует состава данного преступления согласие самого человека на добровольную изоляцию. Про-
должительность незаконного лишения свободы не влияет на квалификацию содеянного. 

Незаконное лишение свободы может осуществляться путем применения как физического, так и 
психического насилия: связывания, приковывания наручниками к неподвижным предметам, оставле-
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ния в запираемом помещении под угрозой применения физического насилия к потерпевшему или его 
близким, что лишает человека способности к сопротивлению и заставляет покориться воле виновных. 
Если в процессе лишения свободы виновными были совершены по отношению к потерпевшему иные 
преступные действия, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. Субъект преступления 
— лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Также одной из проблем квалификации торговли людьми является отграничение данного соста-
ва от такого преступления, как использование рабского труда. В Республике Казахстан такая норма 
отсутствует. Тесная связь составов, предусмотренных ст. ст. 127-1 и 127-2" УК РФ, проявляется в 
том, что конструктивным признаком субъективной стороны торговли людьми является цель данного 
преступления — эксплуатация человека, под которой понимаются, помимо прочего, рабский труд 
(услуги) и подневольное состояние. 

Указанные обстоятельства закономерно актуализируют важный для правоприменителей вопрос 
о соотношении составов преступлений торговли людьми и использования рабского труда. 

По нашему мнению, ключом к решению данного вопроса служит принципиальное понимание 
того обстоятельства, что торговля людьми, а точнее, рабами (работорговля), и использование рабско-
го труда — это различные формы рабства. В соответствии с диспозицией ст. 127-1 УК РФ торговлей 
людьми считаются купля-продажа и иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в це-
лях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение. Последующая 
эксплуатация потерпевшего, в том числе и трудовая, не охватывается названной статьей и в за-
висимости от характера такой эксплуатации может образовывать самостоятельный состав преступле-
ния (ст. ст. 127, 131–135, 240–242 УК РФ) [11; 167]. 

Следовательно, совершение указанных деяний требует их раздельной уголовно-правовой оценки 
во всех случаях по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 127-1 и 127-2 УК РФ. 

В ходе исследования мы выяснили, что для большинства опрошенных практических работников 
представляется сложным вопрос об отличии состава использования рабского труда от состава тор-
говли людьми в части вербовки потерпевшего в целях эксплуатации. Вербовка, как одно из альтерна-
тивных действий в составе торговли людьми, предполагает вовлечение потерпевшего в его эксплуа-
тацию любым способом. В числе способов вербовки могут быть и насильственные приемы, которые 
следует квалифицировать по п. «е» ч. 2 ст.127 УК РФ. 

Объективная сторона использования рабского труда выражается не только в непосредственном 
извлечении трудовой выгоды из порабощения человека, но и в принуждении последнего к выполне-
нию каких-либо работ или услуг, в том числе путем применения насилия либо угрозы его примене-
ния. В данном случае мы видим заметное сходство принуждения к рабскому труду и вербовки чело-
века в целях его рабской трудовой эксплуатации. 

Однако ст. ст. 127-1 и 127-2 УК РФ предусмотрены, хотя и сходные, но все-таки различные об-
щественно опасные деяния. Главное отличие между рассматриваемыми составами преступлений за-
ключается в особенности статуса потерпевшего. Жертвой использования рабского труда является че-
ловек, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности. Это оз-
начает, что потерпевший, чей труд эксплуатируется, уже обрел «статус раба» при порабощении. Че-
ловек может оказаться в положении эксплуатируемого не только в итоге торговли, но и иным путем, 
например, в результате похищения или незаконного лишения свободы, которое совершалось без цели 
эксплуатации. Поэтому принуждение такого потерпевшего к выполнению работ или услуг следует 
квалифицировать по ст. 127 УК РФ. 

При вербовке в целях рабской эксплуатации человек еще не является рабом. Наоборот, вербовка, 
в том числе принудительная, здесь выступает способом порабощения потерпевшего в целях после-
дующего извлечения трудовой выгоды. Следовательно, принудительная вербовка человека с целью 
обращения его в рабство должна квалифицироваться по ст. 127 УК РФ. Если же состоявшаяся вер-
бовка потерпевшего сопровождалась последующим использованием рабского труда, содеянное 
должно квалифицироваться по совокупности преступлений (ст. 127  УК РФ). 

Учитывая мнение практических работников, мы выяснили, что многие считают незаконное усы-
новление (удочерение), совершенное из корыстных побуждений, одним из видов торговли людьми. 
По механизму совершения некоторые признаки данного преступления (ст. 137 УК РК) имеют сход-
ство с торговлей несовершеннолетними. Например, в момент возмездной передачи ребенка при неза-
конном усыновлении, как и при торговле несовершеннолетними, субъектами преступления могут вы-
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ступать: в качестве покупателя — посредническая организация по усыновлению (в лице своего руко-
водителя), частные посредники, а в роли продавца- должностное лицо, которое дало согласие на не-
законное усыновление. 

Однако незаконное усыновление (удочерение) и торговля несовершеннолетними — разные пре-
ступления. 

Во-первых, их можно различить по объекту преступления. Непосредственный объект незаконно-
го усыновления (удочерения) — это интересы несовершеннолетнего, а непосредственным объектом 
торговли несовершеннолетним является его личная свобода. 

Во-вторых, данные составы различаются по субъективной стороне преступления. Незаконное 
усыновление (удочерение) совершается с прямым умыслом, неоднократно или из корыстных побуж-
дений. При этом интересы усыновляемого ребенка могут быть не нарушены. Торговля несовершен-
нолетними совершается вопреки интересам несовершеннолетнего. 

В-третьих, незаконное усыновление (удочерение) совершается путем нарушения порядка и пра-
вил усыновления, установленных в Семейном кодексе Республики Казахстан. Торговля несовершен-
нолетними осуществляется в форме купли-продажи, иной сделки, а равно совершенных в целях экс-
плуатации, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения. 

В-четвертых, субъектом незаконного усыновления (удочерения) может быть только лицо, не 
достигшее совершеннолетия, субъектом торговли несовершеннолетними — лицо, достигшее 16 лет. 

«Еще один немаловажный момент в разграничении данных преступлений, касающийся уголов-
но-правовой оценки действий участников процесса усыновления, получающих вознаграждение за 
оказываемые ими услуги. Речь идет, прежде всего, о действиях посреднических организаций по усы-
новлению, так как действия должностных лиц органов опеки и попечительства, детских учреждений, 
где находятся на воспитании усыновляемые дети, связанные с получением ими в процессе усыновле-
ния конкретного ребенка какого-либо вознаграждения, помимо их заработной платы по месту рабо-
ты, во всяком случае, должны расцениваться по совокупности преступлений, как незаконное усынов-
ление, совершаемое из корыстных побуждений (ст. 137 УК РК) и как торговля несовершеннолетними 
(п. "1" ч. 2 ст. 135 УК РК)» [7; 98]. 

Из сказанного выше следует, что должностные лица посреднических организаций могут быть 
привлечены к ответственности по ст. 137 и п. «1» ч. 2 ст. 135 УК РК в тех случаях, когда они получи-
ли за незаконные действия по усыновлению (удочерению) гонорар, не обусловленный заключенным 
с ними гражданско-правовым договором на оказание услуг по усыновлению конкретного ребенка. 
Что же касается усыновителя, то он может быть при-влечен к уголовной ответственности за торговлю 
несовершеннолетними только в том случае, если усыновление является фиктивным, т. е. совершается 
им в целях последующей пере-продажи или эксплуатации ребенка. Если же усыновитель не пресле-
дует целей корысти или эксплуатации ребенка, он не может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности по ст. 137 УК РК даже в том случае, когда за торговлю несовершеннолетними и незаконное 
усыновление (удочерение), совершенное в корыстных целях, привлекаются должностные лица или 
посредники, участвующие в процессе усыновления. 

В результате проведенного исследования мы также выяснили, что у большинства практических 
работников возникают сложности при разграничении ст. 128 «Торговля людьми» и ст. 308 «Вовлече-
ние в занятие проституцией».  

В науке существуют разные мнения по поводу решения данной коллизии уголовно-правовых 
норм. Так, Е.Б. Мизулина видит выход в применении норм о назначении наказания по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 128 и 308 УК РК, во всех случаях, когда имеет место вовле-
чение в занятие проституцией другими лицами [10; 67]. 

Проституция представляет собой неперсонифицированные корыстные сексуальные отношения. 
В их основе лежит не взаимное влечение, симпатия, привязанность, а стремление получить соответ-
ствующее вознаграждение, которое нередко является единственным источником материального су-
ществования лица, занимающегося проституцией. «Под проституцией также понимается вступление 
за плату в случайные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении». 

Вовлечение в занятие проституцией предполагает получение на это согласия от жертвы. Причем 
для квалификации не имеет значения, каким способом достигнуто согласие. Основная цель, которую 
преследует виновный, совершающий это деяние, — обеспечить занятие проституцией другими ли-
цами. Очевидно, что данная цель полностью поглощается понятием «эксплуатация», содержащимся в 
ч.1 ст. 128 УК РК. Отличие вовлечения в занятие проституцией от торговли людьми состоит только в 
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том, что при вовлечении в занятие проституцией любым путем должно быть получено согласие 
жертвы. При торговле людьми не имеет значения, имелось ли согласие жертвы на занятие проститу-
цией. 

Торговлю людьми с перемещением потерпевшего через Государственную границу РК следует 
отграничивать от организации незаконной миграции (ст. 394УК РК) [12; 189]. Во-первых, эти престу-
пления посягают на разные объекты. Во-вторых, они отличаются как по объективной, так и по субъ-
ективной стороне. Торговля людьми, сопряженная с перемещением их через Государственную гра-
ницу (ч. 3 ст. 128УК РФ), совершается в целях эксплуатации. 

Объективную сторону незаконной миграции составляют действия, связанные с организацией не-
законного въезда в Республику Казахстан лишь иностранных граждан или лиц без гражданства, а 
также их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через ее террито-
рию. При этом в отношении указанных лиц не совершаются противоправные действия, входящие в 
объективную сторону торговли людьми. 

Главнейший фактор, который отличает торговлю людьми от незаконного ввоза мигрантов, заклю-
чается в присутствии элемента силы, принуждения и (или) обмана в ходе всего процесса или на опре-
деленной его стадии, причем такой обман, сила или принуждение используются для эксплуатации. 

Таким образом, если лицо, допустим, завербовало иностранного мигранта, желая в дальнейшем 
использовать его для сексуальной эксплуатации, и организовало его незаконный въезд в Республику 
Казахстан, содеянное следует квалифицировать только по ч. 3 ст. 128 УК РФ. Квалификация престу-
пления по ст. 394 УК РК возможна только в том случае, если оно никаким образом не было связано с 
торговлей людьми. 

Изучение характеристики торговли людьми приводит к утверждению, что это относительно са-
мостоятельное, целостное и наиболее общественно опасное явление, имеющее свои отличительные 
черты. Торговля людьми порождается условиями общественной жизни, существуя и функционируя в 
обществе, пронизывая различные его сферы и слои. 

Основная тенденция эволюции такого негативного явления, как торговля людьми — постепен-
ное отражение в отдельной, специальной норме, наполненной собственным содержанием и обла-
дающей присущими только ей признаками. Данная норма (ст. 127 УК РК), имея самостоятельное зна-
чение и свои принципиальные отличия, находится в неразрывной связи с другими положениями уго-
ловного закона, объектом которых выступает личная свобода. 

Полагаем, что такой подход к квалификации торговли людьми позволит избежать противоречий 
в правоприменительной практике, будет способствовать качественному рассмотрению дел данной 
категории. 
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А.Ж.Машабаев 

Адам саудасын шектес қылмыс құрамдарынан ажырату 

Макалада адамды саудаға салуды адамды ұрлаудан, бас бостандығынан заңсыз айыру жəне адамды 
кепілге алуды саралау, ажырату қарастырылған. Автор қылмыстардың қылмыс құрамының 
элементтерімен жəне белгілері арқылы талдап, шектес қылмыстар арасын ажырату өлшемдерін тауып, 
қарастырылған қылмыстарға қатысты құқық қорғау мекемелері саралау мəселелерін келтірген. 
Осы мəселені зерттеудің жаңа қырлары автордың қорытылған теоретикалық тұжырымдарында, 
сондай-ақ заңнаманы жетілдіру бойынша берілген ұсыныстарында баяндалған. 

 

A.Zh.Mashabayev  

The differentiation of Human Trafficking from related offences 

This article focuses on the qualification and differentiation of Human Trafficking, Kidnapping, Seizure of a 
Hostage, Illegal Deprivation of Freedom. The author gives analysis of crimes by the elements of a crime, 
gives the criteria of differentiation between similar criminal acts, shows problems which are inherent to the 
qualification of considered crimes’ category by the law enforcement bodies. The new ways of studying this 
problem are given by the author in theoretical positions and the system of suggestions which are aimed at law 
modernization. 
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О реализации личных и политических прав подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся под стражей 

В статье рассмотрены содержание и особенности осуществления личных и политических прав подоз-
реваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, дается характеристика их объема. Автор, анали-
зируя особенности и проблемы правового регулирования некоторых личных и политических прав по-
дозреваемых и обвиняемых, подвергнутых мере пресечения в виде ареста, приходит к выводу, что их 
фактическая реализация в местах содержания под стражей несколько отличается от таковой у свобод-
ных граждан. Новые подходы к исследованию данной проблемы выражены в сформулированных 
автором теоретических положениях, а также в системе предложений по совершенствованию 
законодательства.  

Ключевые слова: содержание под стражей, подозреваемые и обвиняемые, исполнение меры пресече-
ния в виде ареста, правовой статус подозреваемых и обвиняемых, основная группа конституционных 
прав и свобод подозреваемых и обвиняемых. 

 
При характеристике прав, законных интересов и свобод лиц, содержащихся под стражей, и их 

объема мы будем руководствоваться широко распространенной классификацией, которая выделяет 
следующие основные группы конституционных прав и свобод граждан: а) личные гражданские права 
и свободы; б) политические права и свободы; в) экономические права и свободы. 

Из группы личных прав гражданина следует, прежде всего, остановиться на неприкосновенности 
личности в условиях исполнения меры пресечения в виде ареста. У лиц, содержащихся под стражей, 
она ограничена, поскольку в условиях изоляции от общества в предусмотренных законом случаях 
допускаются применение физической силы, наложение дисциплинарного взыскания в виде водворе-
ния в карцер, а также обыск указанных лиц и помещений, где они содержатся, цензура писем, дос-
мотр передач и посылок. Вместе с тем лица, содержащиеся под стражей, обладают практически все-
ми правомочиями, образующими данное конституционное право: во-первых, правом на свободу от 
незаконных и необоснованных арестов, освидетельствований и иных принудительных мер со сторо-
ны государственных органов и должностных лиц;  во-вторых, правом на свободу от преступных по-
сягательств. Исключением является лишь право на свободу от незаконных и необоснованных обы-
сков, поскольку согласно ч. 2 ст. 33 Закона указанные лица могут быть подвергнуты личному обыску 
представителями администрации или охраны места содержания под стражей без санкции прокурора, 
т.е. требования ч. 3 ст. 233 УПК РК на них не распространяются. В этой связи все проводимые обы-
ски лиц, содержащихся под стражей, носят законный характер. 

В статье 18 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1999 г. № 353-I «О порядке и условиях со-
держания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.), закрепляющей право лиц, содержа-
щихся под стражей, на личную безопасность, сказано: «При возникновении угрозы для жизни и здо-
ровья подозреваемого или обвиняемого либо угрозы совершения преступления против личности дру-
гих подозреваемых и обвиняемых сотрудники мест содержания под стражей обязаны немедленно 
принять меры по обеспечению личной безопасности подозреваемого или обвиняемого, в отношении 
которого возникла подобная угроза». Из этой нормы следует, что указанные лица, как и свободные 
граждане, находятся под охраной уголовного закона. Однако, по нашему мнению, фактическая реа-
лизация этого права в местах содержания под стражей несколько отличается от таковой у свободных 
граждан. Это связано, прежде всего, с тем, что в местах содержания под стражей сосредоточено 
большое количество людей с достаточно высокой степенью криминогенной направленности, в связи 
с чем вероятность лица, содержащегося под стражей, подвергнуться преступному посягательству со 
стороны других подозреваемых и обвиняемых значительно повышается. 

Из смысла ст. 18 названного Закона вытекает, что источником возникновения угрозы жизни и 
здоровью являются действия других лиц, содержащихся под стражей. К такому выводу нас привело 
употребляемое законодателем выражение «… либо угрозы совершения преступления против лично-
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сти других подозреваемых и обвиняемых». Очевидно, что здесь имеется в виду угроза со стороны 
указанных лиц. Между тем источниками такой угрозы могут быть также сотрудники мест содержа-
ния под стражей, осужденные, оставленные для хозяйственного обслуживания и отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы в следственных изоляторах, и другие. Отсутствие упоминания о по-
следних дает основание к разночтениям, которые крайне нежелательны в практической сфере. В свя-
зи с этим нам видится два варианта совершенствования данной нормы закона. Первый — указание 
перечисленных источников угрозы в ст. 18 Закона РК «О порядке и условиях содержания лиц в спе-
циальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества». При этом последняя, 
на наш взгляд, должна звучать следующим образом: «При возникновении угрозы для жизни и здоро-
вья подозреваемого или обвиняемого либо угрозы совершения преступления против личности со сто-
роны других подозреваемых и обвиняемых, сотрудников мест содержания под стражей, осужденных, 
оставленных для хозяйственного обслуживания и отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
следственных изоляторах, сотрудники мест содержания по стражей обязаны немедленно принять ме-
ры по обеспечению личной безопасности подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого 
возникла подобная угроза».  

В данной норме указанного Закона (второй вариант) можно, на наш взгляд, также не прибегать к 
указанию источников угрозы. В этом случае из смысла самой нормы будет вытекать, что угроза мо-
жет исходить как со стороны других лиц, содержащихся под стражей, так и со стороны сотрудников 
мест содержания под стражей, осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания. Счита-
ем, что на практике при принятии любого из предложенных вариантов не будет оснований для разно-
чтения. А главное, это будет способствовать соблюдению и обеспечению права лиц, содержащихся 
под стражей, на личную безопасность. 

Нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство, что такая мера дисциплинарного взыска-
ния, как водворение в одиночную камеру или карцер, налагаемая на лиц, содержащихся под стражей, 
за различные нарушения требований режима имеет внешнее сходство с мерой административного 
взыскания в виде ареста. Сравнение этих мер приводит к выводу, что к лицам, содержащимся под 
стражей, во много раз в большем объеме может применяться указанное дисциплинарное взыскание, 
чем арест к свободным гражданам.  

Во-первых, к последним может быть применен вид лишения свободы — арест на срок до пятна-
дцати суток и за нарушение требований режима чрезвычайного положения — до сорока пяти суток 
(ч. 1 ст. 55 КоАП РК), а к лицу, содержащемуся под стражей, — карцер или одиночная камера сроком 
до пятнадцати суток.  

Во-вторых, административный арест применяется лишь за совершение тех правонарушений, ко-
торые строго предусмотрены в КоАП РК (ст. 330 — мелкое хулиганство, ч. 4 ст. 332 — стрельба из 
огнестрельного оружия, взрыв пиротехнических устройств в населенных пунктах, совершенные по-
вторно в течение года после наложения административного взыскания, и другое, ст. 388 — незакон-
ное проникновение на охраняемые объекты и т.д.). В отношении лиц, содержащихся под стражей, 
такой перечень также установлен, однако нарушения, включенные в него, не описываются с точки 
зрения их признаков. Поскольку некоторые из нарушений, предусмотренных в ст. 39 Закона РК «О 
порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изо-
ляцию от общества» и влекущих применение водворения в карцер или в одиночную камеру, по сте-
пени общественной опасности близки к преступлениям, то указание признаков, отличающих их от 
уголовно-правовых деяний, представляется необходимым. Кроме того, законодательная формули-
ровка такого правонарушения, как неоднократное нарушение правил изоляции довольно неопреде-
ленна, что позволяет практическим работникам применять данную меру взыскания к довольно широ-
кому кругу противоправных действий.  

В-третьих, в КоАП РК  предусмотрен целый раздел, посвященный вопросам производства по де-
лам об административных правонарушениях (раздел 4, гл. 33 «Основные положения», гл. 34 «Участ-
ники производства по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности», гл. 35 
«Доказывание и доказательства», гл. 36 «Принятие мер обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях», гл. 37 «Возбуждение дел об административных правонарушениях» 
и т.д.). Порядок же применения дисциплинарных мер взыскания намного проще и регулируется толь-
ко двумя статьями — ст. ст. 38 и 39 Закона РК «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества». 
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Сказанное приводит к выводу о том, что гарантированность от незаконного водворения в карцер 
или одиночную камеру у лиц, содержащихся под стражей, значительно ниже, чем у свободных граж-
дан от их незаконного ареста в административном порядке. 

На основании изложенного мы считаем необходимым предусмотреть специальную главу в Зако-
не РК «О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих вре-
менную изоляцию от общества», посвященную порядку применения мер взыскания, с уделением в 
ней наибольшего внимания водворению в карцер или одиночную камеру. В данной главе целесооб-
разно было бы определить задачи производства по делам о дисциплинарных правонарушениях, пере-
чень видов документов, необходимых для оформления постановления о наложении дисциплинарного 
взыскания в виде водворения в карцер или одиночную камеру, обстоятельства, подлежащие доказы-
ванию по делу о дисциплинарном правонарушении, порядок обжалования постановления о наложе-
нии взыскания, а также порядок исполнения постановлений о применении дисциплинарного взыска-
ния. 

Примечательно, что на лиц, содержащихся под стражей, не распространяются такие конститу-
ционные права граждан, как неприкосновенность жилища и тайна переписки. Представители адми-
нистрации в целях обеспечения охраны внутреннего порядка в местах содержания под стражей, пре-
дупреждения совершения преступлений или правонарушений могут в любое время войти в помеще-
ние, где содержатся следственно-арестованные, и произвести там обыск. 

В соответствии же со ст. ст. 19 и 24 Закона РК «О порядке и условиях содержания лиц в специ-
альных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества», корреспонденция лиц, 
содержащихся под стражей, подлежит цензуре, посылки и передачи — досмотру. Эти ограничения 
необходимы для достижения целей меры пресечения в виде ареста, а также предупреждения совер-
шения преступлений или правонарушений со стороны лиц, содержащихся под стражей. 

Здесь необходима оговорка. Дело в том, что исключением из этого правила являются предложе-
ния, заявления и жалобы, адресованные прокурору или в суд. Согласно ч. 2 ст. 20 названного выше 
Закона они цензуре не подлежат и немедленно направляются адресату в запечатанном виде. 

Если обратиться к ч. 2 ст. 21 Закона РФ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» от 21 июня 1995 г., то можно заметить, что в круг адресатов, пред-
ложения, заявления и жалобы к которым не подлежат цензуре, входят не только суд и прокуратура, 
но и иные органы государственной власти, имеющие право контроля за местами содержания под 
стражей [1; 71].Так, согласно ч. 1 ст. 38 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. на момент его принятия контроль за 
деятельностью уголовно-исполнительной системы МВД России, включавшей в себя следственные 
изоляторы, осуществляли: 1) Федеральное собрание РФ; 2) Президент РФ; 3) Пра-вительство РФ; 4) 
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации [2]. Предложения, заявления и жалобы подозревае-
мых и обвиняемых в эти органы не подлежат цензуре. При этом следует учесть, что непосредствен-
ное осуществление контроля за деятельностью мест содержания под стражей осуществляется мини-
стерствами и ведомствами, в организационной структуре которых находятся места содержания под 
стражей, центральные и территориальные органы управления. 

Позиция российского законодателя представляется оправданной, поскольку все перечисленные 
выше органы правомочны рассматривать предложения, заявления и жалобы лиц, содержащихся под 
стражей, и, соответственно, осуществлять проверку и принимать решения по ним.  

На основе этого, мы полагаем, что казахстанскому законодателю следовало бы перенять россий-
ский опыт. При этом к органам государственной власти Республики Казахстан, имеющим право кон-
тролировать деятельность мест содержания под стражей, кроме суда и прокуратуры, следует отнести 
Президента РК, Правительство РК, Уполномоченного по правам человека в РК, а также министерства 
и ведомства, в организационной структуре которых находятся места содержания под стражей. В ча-
стности, к последним относятся органы Министерства юстиции РК, Комитет национальной безопас-
ности РК. На наш взгляд, ч. 2 ст. 20 Закона РК «О порядке и условиях содержания лиц в специальных 
учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» необходимо изложить следую-
щим образом: «Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд или иные органы 
государственной власти, которые имеют право контроля за местами содержания под стражей подоз-
реваемых и обвиняемых, цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи предложе-
ния, заявления или жалобы рабочего дня направляются адресату в запечатанном виде». 
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Важно отметить, что предусмотренная в ст. 20 данного Закона возможность лиц, содержащихся 
под стражей, обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами выступает не только в виде их 
субъективного права, но и является одной из гарантий обеспечения и защиты других субъективных 
прав и обязанностей этих лиц, нарушение которых может послужить предметом подаваемых ими за-
явлений и жалоб. Наряду с этим, мы полагаем, что данное субъективное право позволяет лицам, со-
держащимся под стражей, своевременно реагировать на нарушения, касающиеся их интересов, и дает 
возможность проинформировать соответствующие инстанции о допущенном злоупотреблении. 
Представляется, что наличие у лиц, содержащихся под стражей, данного правомочия имеет принци-
пиальное значение и потому, что нахождение в условиях изоляции ограничивает возможность реали-
зации ряда общегражданских прав, к числу которых относится непосредственное обращение с пред-
ложениями, заявлениями и жалобами в различные органы и к должностным лицам. 

Относительно политических прав лиц, содержащихся под стражей, характерно, что они, так же 
как и личные права, свободы и законные интересы этих лиц, специфичны по своему объему и меха-
низму реализации, если сравнивать их с таковыми у свободных граждан. 

Конституция РК устанавливает широкий круг политических прав и свобод: право участвовать в 
управлении делами государства, право обращаться в государственные органы и органы местного са-
моуправления (ч. 1 ст. 33); право избирать и быть избранным в государственные органы и органы са-
моуправления, участвовать в республиканском референдуме (ч. 2 ст. 33); право на равный доступ к 
государственной службе (ч. 4 ст. 33); право на проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия 
и пикетирования (ст. 32); право пользования свободой слова (ч. 1 ст. 20); право на свободу объедине-
ний (ст. 22) и т.д. 

В литературе отмечается, что осуществление политических прав и свобод возможно как в инди-
видуальном, так и в коллективном порядке [3; 15]. К последним относятся, например, право на про-
ведение собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 32), право граждан на сво-
боду объединений (ст. 23). Разумеется, что этими правами лица, содержащиеся под стражей, не обла-
дают, поскольку порядок и условия исполнения меры пресечения в виде ареста исключают возмож-
ность для них собираться и объединяться в группы. 

Во время содержания под стражей гражданином могут быть реализованы лишь те политические 
права и свободы, которые осуществимы в индивидуальном порядке. К примеру, право граждан на 
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ч. 1 ст. 33 Конституции 
РК). Данному праву, как известно, корреспондирует обязанность должностных лиц государственных 
органов рассматривать в установленные сроки предложения и заявления граждан, давать на них отве-
ты и принимать необходимые меры. Одной из гарантий реализации этого права для граждан РК яв-
ляются нормы Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 г. № 221-III «О порядке рассмотрения 
обращений физических и юридических лиц» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
03.07.2013 г.) [4], а для лиц, содержащихся под стражей, также и ст. 20 Закона РК «О порядке и усло-
виях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от обще-
ства», которая регламентирует порядок и сроки направления и рассмотрения предложений, заявлений 
и жалоб. 

Несмотря на то, что ни в ч. 1 ст. 33 Конституции РК, ни в ст. 20 названного Закона РК не опре-
деляется характер обращений в государственные органы и органы местного самоуправления, мы счи-
таем, что они могут содержать предложения об улучшении их деятельности, критику недостатков в 
работе должностных лиц этих органов власти, в том числе администрации СИЗО, поскольку каких-
либо правовых препятствий к этому не существует. 

Необходимо особо остановиться на избирательном праве лиц, содержащихся под стражей. По-
скольку ч. 3 ст. 33 Конституции РК к числу лиц, не имеющих права избирать и быть избранными, 
участвовать в референдуме, относит только граждан, признанных судом недееспособными, а также 
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, то, соответственно, лица, содержащие-
ся под стражей, такими правами располагают. Кроме этого, о наличии избирательного права у лиц, 
содержащихся под стражей, говорит ст. 23 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 
сентября 1995 г. № 2464 «О выборах в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 03.10.2013 г.), которая регламентирует вопросы образования избирательных участков в 
следственных изоляторах, порядок составления списков избирателей по избирательным участкам, 
образованным в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания [5]. 
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До этого вопрос об участии в выборах лиц, содержащихся под стражей, не всегда получал зако-
нодательное закрепление. Так, к примеру, Конституция СССР 1936 г. в ст. 35 предусматривала все-
общее избирательное право всех советских граждан, кроме умалишенных. Такую же норму содержа-
ла ст. 96 Конституции СССР 1977 г. Исходя из этих конституционных норм, лица, содержащиеся под 
стражей, не лишались избирательного права. Однако принятое 16 октября 1937 г. Постановление 
ЦИК СНК содержало положение, согласно которому в избирательные списки вносились лица, нахо-
дящиеся под следствием, но не содержащиеся под стражей, если они по суду не лишены избиратель-
ных прав [6]. Из этой нормы следовал вывод: поскольку лица, содержащиеся под стражей, в избира-
тельные списки не включаются,  они лишаются права избирать. 

Указанное Постановление ЦИК СНК СССР 1937 г. было отменено Указом Верховного Совета 
СССР «О признании утратившими силу законодательных актов Союза ССР по вопросам выборов в 
Советы депутатов трудящихся» от 28 марта 1962 г. [7]. В итоге после этого Указа ограничение в из-
бирательном праве лиц, содержащихся под стражей, осталось без правовой основы, так как ни в од-
ном нормативном акте не было указаний на этот счет. 

В Конституции СССР 1977 г. вопрос об участии в выборах лиц, содержащихся под стражей, 
также специально не затрагивался. Определенную ясность в этот вопрос внес Закон СССР «О выбо-
рах народных депутатов в СССР» от 1 декабря 1988 г. [8; 19]. В части 2 ст. 2 названного Закона уста-
навливалось, что в выборах не участвуют психически больные граждане, признанные судом нетрудо-
способными, лица, содержащиеся в местах лишения свободы, а также направленные по решению су-
да в места предварительного заключения. Поскольку места предварительного заключения являлись (и 
в настоящее время являются) разновидностью мест лишения свободы, то, следовательно, лица, со-
держащиеся под стражей, также подпадали под действие этой нормы. 

Прямое указание о лишении права участвовать в голосовании лиц, содержащихся под стражей, 
было сделано в Законе СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР 
по вопросам избирательной системы» от 20 декабря 1989 г. Последующие нормативно-правовые ак-
ты, вплоть до принятия Конституции РК от 30 августа 1995 г., также содержали установление, указы-
вающее на отсутствие у указанных выше лиц избирательного права. Причем в них законодатель вер-
нулся к прежней формулировке, согласно которой в выборах не участвуют лица, содержащиеся в 
местах лишения свободы. К примеру, такая формулировка была в Конституции РК 1993 г. и в Законе 
РК «О выборах в Республике Казахстан» от 9 декабря 1993 г. Причем, в последнем не имелось пред-
писаний о том, что в местах содержания под стражей образуются избирательные участки, а также о 
включении подозреваемых и обвиняемых в списки избирателей. Это свидетельствовало о том, что 
указанные лица не имели избирательного права.  

Следует заметить, что реализация избирательного права лицами, содержащимися под стражей, в 
условиях изоляции видоизменяется. Очевидно, это объясняется специфичностью места проведения 
выборов, в котором необходимо соблюдение требований режима, и целями меры пресечения в виде 
ареста. Так, к примеру, лицо, содержащееся под стражей, зарегистрированное кандидатом в депута-
ты, в связи с нахождением в месте содержания под стражей не может реализовать некоторые права 
кандидатов в депутаты на предвыборную агитацию (право на совершение поездок по территории Ка-
захстана, использование эфирного времени для выступления по телевидению и т. д.). 

Определенное значение в политико-правовом статусе имеет право граждан на участие в респуб-
ликанском референдуме, закрепленное в ст. 33 Конституции РК. Согласно ст. 1 Конституционного 
закона Республики Казахстан от 2 ноября 1995 г. № 2592 «О республиканском референдуме» (с изме-
нениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2008 г.),  на референдум (всенародное голосование) 
выносятся проекты Конституции, конституционных законов, законов и решений по иным наиболее 
важным вопросам государственной жизни РК [9]. Как Конституция РК, так и названный закон преду-
сматривают ограничения в участии в республиканском референдуме лишь для граждан, признанных 
судом недееспособными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Для 
лиц, содержащихся под стражей, такое ограничение не устанавливается, и, соответственно, они в 
полной мере обладают этим правом. 
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Лица, содержащиеся под стражей, не ограничиваются и в таком конституционном праве, как 
свобода слова. К примеру, они вправе в беседах с администрацией, в повседневной жизни свободно 
излагать свои мысли и убеждения по вопросам государственной и общественной жизни [3, 15, 16]. 

Представляется, что факт сохранения за лицами, содержащимися под стражей, большинства по-
литических прав и свобод граждан отвечает «духу» принципа презумпции невиновности и, что осо-
бенно важно, не позволяет им чувствовать себя отстраненными от участия в управлении делами го-
сударства в связи с их изоляцией. 
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Қамауға алынған сезіктілер мен айыпкерлердің жеке жəне  
саяси құқықтарының жүзеге асырылуы туралы 

Мақалада қамауға алынған сезіктілер мен айыпкерлердің жеке жəне саяси құқықтарының жүзеге 
асырылу ерекшеліктері мен мазмұны қарастырылып, олардың көлеміне сипаттама берілді. Автор 
қамау түріндегі бұлтартпау шарасына тартылған сезіктілер мен айыпкерлердің кейбір жеке жəне саяси 
конституциялық құқықтарының құқықтық реттелуінің ерекшеліктері мен мəселелерін талдай отырып, 
олардың қамау орындарында нақты жүзеге асуы бостандықтағы азаматтардан сəл өзгеше екендігі 
жайлы қорытынды жасайды. Автордың осы проблеманы жаңа тұрғыдан зерттеуі теориялық 
ережелермен, сондай-ақ заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарынмен айқындалды. 
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About realization of the personal and political rights of suspects   
and accused, holding in custody 

The article considers the contents and features of implementation of personal and political rights of 
suspects and accused, being held in custody and gives the characteristic of their volume. The author, 
analyzing the characteristics of the implementation of some of the personal and political rights of sus-
pects and accused persons held in custody, arrest, comes to the conclusion that their actual implemen-
tation in the field of detention differs from that of free citizens. New approaches to the study of this 
problem can be expressed in theoretical positions articulated by the author, as well as in the proposals 
to improve legislation. 
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Новое уголовное законодательство Республики Казахстан 
в сфере борьбы с уклонениями от уплаты таможенных платежей и сборов 

В статье проведен сравнительный анализ действующего Уголовного кодекса Республики Казахстан и 
новой его редакции. Дана характеристика УК РК по вопросам уклонения от уплаты таможенных пла-
тежей и сборов. Подробно исследованы квалифицированные признаки состава названного преступле-
ния и виды наказаний по новой редакции Уголовного кодекса. Внесен ряд предложений по конструк-
ции ст. 236 новой редакции УК Республики Казахстан. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, таможенные платежи и сборы, уклонение от уплаты,  уголовное 
правонарушение, уголовный проступок, состав преступления. 

 
Борьба с уклонением от уплаты таможенных платежей — важное средство против накопления и 

использования преступностью неправомерных доходов. Проблема уголовно-правовой охраны финан-
совой сферы — это проблема дефицита не столько самих уголовно-правовых норм, сколько практики 
их применения. Применение уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за ук-
лонение от уплаты таможенных платежей, в настоящее время вызывает трудности, связанные с тем, 
что уголовное, административное, таможенное и налоговое законодательство не унифицировано, а 
деятельность налоговых, таможенных и правоохранительных органов по применению санкций зачас-
тую не согласуется. 

Политические и социально-экономические преобразования в Казахстане повлекли за собой об-
новление механизма правового регулирования, управления внешнеэкономической деятельностью. 
Преступность во внешнеэкономической сфере — сложное общественное явление. Её следует рас-
сматривать с различных точек зрения: социально-политической, правовой, психологической, а также 
с позиций государственных органов, обеспечивающих защиту общества от подобных уголовных пра-
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вонарушений. С точки зрения правоохранительных органов, это угроза безопасности личности, об-
щества, государства. Главная трудность в том, что борьба с уголовными правонарушениями во внеш-
неэкономической и налоговой сфере, в том числе и с уклонением от уплаты таможенных платежей, 
предполагает не только меры, направленные непосредственно против них, но также на нейтрализа-
цию факторов, непосредственно способствующих их возникновению и развитию. 

Задача обеспечения эффективной борьбы с уклонением от уплаты таможенных платежей требу-
ет осуществления системы взаимосвязанных мер по выявлению, предупреждению и пресечению та-
кого рода преступной деятельности. 

Исследования показывают, что вхождение в рыночную экономику породило серьезное противо-
речие между складывающимся способом производства и организационно-хозяйственными решения-
ми, реализующими основные направления экономической политики. Экономическая преступность, 
уклонение от уплаты таможенных платежей, в частности, является порождением специфической эко-
номической и социально-правовой политики, что характерно для реформируемой экономики. Источ-
ник этих недостатков — отсутствие эффективной законодательной базы (в области налогового, та-
моженного, финансового уголовного, гражданского и процессуального права), необходимой для ци-
вилизованного регулирования рыночных отношений, в совокупности с системой мер политического, 
социально-экономического, нравственно-этического и идеологического характера. 

Своевременным является принятие нового Уголовного  кодекса Республики Казахстан, который 
вступит в законную силу с 1 января 2015 г. Новая редакция УК РК знаменует завершение очередного 
этапа реализации основных направлений развития уголовного права, определенных Концепцией по-
литики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 гг, утвержденной Указом Президента Рес-
публики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858  [1].   

Необходимо отметить, что в качестве главных позитивных последствий принятия новой редак-
ции Уголовного кодекса прогнозируется повышение эффективности уголовно-правовой охраны об-
щественных отношений, в том числе: 

 снижение уровня тяжких преступлений за счет усиления профилактики мелких правона-
рушений, которое становится возможным в связи с введением новой категории уголовно 
наказуемых деяний — уголовных проступков; 

 более высокий уровень защиты национального согласия и социальной стабильности ввиду 
ужесточения ответственности за экстремизм и терроризм, а также криминализации деяний, 
способствующих распространению радикальных идеологий; 

 уменьшение количества лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за счет 
создания предпосылок для более широкого применения штрафов, исправительных и обще-
ственных работ, ограничения свободы; 

 расширение сферы применения новых методов коррекции посткриминального поведения 
осужденных, без изоляции их от общества, в виде пробационного контроля и привлечения 
к общественно полезному труду; 

 более эффективное противодействие современным угрозам безопасности личности, обще-
ства и государства за счет введения новых норм, направленных на борьбу с организован-
ной и специализированной преступностью, в том числе в сфере информационных техноло-
гий и медицины. 

В целом принятие новой редакции Уголовного кодекса позволит обеспечить качественно новый 
уровень степени защищенности прав и свобод человека, интересов общества и государства от обще-
ственно опасных посягательств и не повлечет негативных социально-экономических и правовых по-
следствий. 

Реализуемые новой редакцией УК РК концептуальные направления развития уголовной полити-
ки, с одной стороны, расширяют толерантный подход в отношении преступлений, совершенных 
впервые или социально уязвимыми лицами, с другой стороны, ужесточают реакцию на тяжкие пре-
ступления, проявления рецидива, организованную преступность и воспрепятствование правосудию. 

Претерпели изменения и составы преступлений, в том числе ст. 214 УК РК. Приведем сравни-
тельный анализ составов данного вида преступления действующего Уголовного кодекса Республики 
Казахстан и новой редакции УК в таблице. 
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Т а б л и ц а  
Сравнительная характеристика Уголовного кодекса Республики Казахстан 

по вопросам уклонения от уплаты таможенных платежей и сборов 

Струк- 
турный 
элемент 

Редакция действующего Уголовного ко-
декса Республики Казахстан 

Редакция нового Уголовного кодекса Республики 
Казахстан 

 Гл. 7. Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности   

Гл. 8. Уголовные правонарушения в сфере эко-
номической деятельности   

Название 
статьи 

Ст. 214 Уклонение от уплаты таможенных 
платежей и сборов  

Ст. 236 Уклонение от уплаты таможенных платежей 
и сборов  

Ч.1 статьи  1. Уклонение от уплаты таможенных по-
шлин, налогов, таможенных сборов или 
других таможенных платежей в крупных 
размерах   
— наказывается штрафом в размере от пя-
тисот до семисот месячных расчетных по-
казателей, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет 

1. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов или других тамо-
женных платежей в крупных размерах 
 — наказывается штрафом в размере до пятисот 
месячных расчетных показателей либо исправи-
тельными работами в том же размере, либо 
привлечением к общественным работам на срок 
до трехсот часов, либо арестом на срок до девя-
носта суток 

Ч.2 статьи 2. То же деяние, совершенное: 
а) неоднократно; 
б) должностным лицом с использованием 
своего служебного положения; 
в) организованной группой или преступ-
ным сообществом (преступной организа-
цией),  
— наказывается штрафом в размере от се-
мисот до одной тысячи месячных расчет-
ных показателей, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот 
же срок 

2. То же деяние, совершенное должностным 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения,  
— наказывается штрафом в размере до двух 
тысяч месячных расчетных показателей либо 
исправительными работами в том же размере, 
либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок 
 

Ч.3 статьи Отсутствует  3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные 
преступной группой, 
— наказываются лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. 

Примеча-ние Примечание. Уклонение от уплаты тамо-
женных платежей признается совершен-
ным в крупном размере, если стоимость 
неуплаченных таможенных платежей пре-
вышает пять тысяч месячных расчетных 
показателей.  
Лицо, добровольно уплатившее сумму не-
доимки, установленные пени, сумму штра-
фов, установленных законодательством 
Республики Казахстан, освобождается от 
уголовной ответственности в части первой 
ст. 214 УК РК, если в его действиях не со-
держится состава иного преступления. 

Примечание. Лицо, добровольно уплатившее сумму 
недоимки, начисленные пени, сумму штрафов, уста-
новленных законодательством Республики Казах-
стан, освобождается от уголовной ответственности 
по части первой настоящей статьи, если в его дейст-
виях не содержится состава иного преступления.  
 
 
 

 
Как видно, ст. 214 УК РК в новой редакции претерпела значительные изменения. Диспозиция 

данной статьи в ст. 236 новой редакции УК РК не изменилась — «Уклонение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов, таможенных сборов или других таможенных платежей в крупных размерах». Одна-
ко деяние, предусмотренное ч. 1 данной статьи, в настоящее время относится к преступлениям не-
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большой тяжести, в новом УК РК данное деяние, в соответствии с ч.3 ст.10,  признается уголовным 
проступком, а не преступлением.  

Согласно ч.3 ст.10 новой редакции УК РК уголовным проступком признается совершенное ви-
новно деяние (действие либо бездействие), не представляющее большой общественной опасности, 
причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности, организации, 
обществу или государству, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа, испра-
вительных работ, привлечения к общественным работам, ареста. Главным отличием проступка от 
преступления является то, что за совершение уголовного проступка не может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы. Привлечение к уголовной ответственности за уголовный проступок не 
влечет судимость. 

Квалифицированными составами данного преступления являются ч.2 и ч.3 ст. 236 новой редак-
ции УК РК. 

Часть 2 предусматривает то же деяние, что и в ч.1, но совершенное «должностным лицом с ис-
пользованием своего служебного положения», относящееся к преступлениям небольшой тяжести, в 
соответствии с ч.2 ст.11 УК РК. 

Как видно, в новой редакции оставлен только один из признаков, присутствовавших в ныне дей-
ствующем УК РК. Так в ч.2 не нашли отражения такие признаки, как неоднократность и совершение 
деяния организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).  

Ранее, до слушаний в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, признак неоднократности 
присутствовал, однако во втором чтении депутаты внесли замечание, сославшись на ст. 12 проекта 
УК РК. Согласно данной статье неоднократностью уголовных правонарушений признается соверше-
ние двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей или частью статьи Особенной 
части настоящего Кодекса. Интересным является то, что преступление и уголовный проступок не об-
разуют между собой неоднократность.  

Соответственно, признак неоднократности не может иметь места в ч.2 данной статьи в связи с 
тем, что совершение деяния по данной части относится к преступлениям, исходя из меры наказания.  
В соответствии с ч.2 ст. 10 новой редакции УК РК преступлением признается совершенное виновно 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное Уголовным кодексом под уг-
розой наказания в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, лишения свободы или 
смертной казни. 

Что касается отсутствия квалифицированного признака — совершение деяния организованной 
группой или преступным сообществом (преступной организацией), то он выделен в отдельный ква-
лифицированный состав, предусмотренный ч.3 ст. 236 новой редакции УК РК и сформулирован сле-
дующим образом: «деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные преступной группой». Специальный субъект в лице организованной группы, преступного 
сообщества (преступной организации) стал называться «обобщенно-преступная группа».  

Согласно п.24 ст.3 новой редакции УК РК «преступная группа — организованная группа, пре-
ступная организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, трансна-
циональная преступная организация, транснациональное преступное сообщество, террористическая 
группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизированное формирование».  

Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное преступной группой, относится к 
преступлениям средней тяжести, в соответствии со ч.3 ст. 11 новой редакции УК РК. 

Рассмотрим виды наказаний по новой редакции Уголовного кодекса за уклонение от уплаты та-
моженных сборов. 

Данное деяние по ч.1 наказывается штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показа-
телей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным рабо-
там на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток. 

Деяние по ч.2 наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей 
либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 3 предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. 
Частью 2 ст. 41 новой редакции УК установлено, что «за уголовные проступки штраф устанав-

ливается в пределах от двадцати пяти до пятисот месячных расчетных показателей, за преступления 
— в пределах от пятисот до десяти тысяч месячных расчетных показателей…. Размер штрафа опре-
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деляется судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения и имущественного по-
ложения осужденного». 

В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение уголовного проступка, он 
заменяется привлечением к общественным работам из расчета один час общественных работ за один 
месячный расчетный показатель, либо арестом из расчета сутки ареста за четыре месячных расчет-
ных показателя с учетом положений ст.ст. 43, 45 новой редакции Уголовного кодекса [2]. 

В случае уклонения от уплаты штрафа, назначенного за совершение преступления, он заменяет-
ся лишением свободы из расчета один день лишения свободы за четыре месячных расчетных показа-
теля, с учетом положений ст. 46 новой редакции Уголовного кодекса [2].  

В диспозиции статьи указывается, что уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов, та-
моженных сборов или других таможенных платежей должно быть совершено в крупном размере, 
присущем как основному, так и квалифицирующим составам. Исходя из п.38 ст. 3 новой редакции 
УК РК крупный размер определяется как стоимость неуплаченных таможенных платежей, превы-
шающая пять тысяч месячных расчетных показателей. По нашему мнению, такой размер не может 
быть идентичным для всех трех частей ст. 236 проекта УК РК, как для проступка (ч.1), так и для пре-
ступления (ч.2 и ч.3). Для проступка данный размер неуплаченных таможенных платежей является 
завышенным. Ранее мы указывали, что к «категории» уголовных проступков законодателем отнесен 
ряд умышленных правонарушений, влекущих причинение незначительного вреда государству, а так-
же создающих угрозу его причинения. В связи с этим мы предлагаем для ч.1 ст. 236 новой редакции 
УК РК предусмотреть значительный размер ущерба стоимостью неуплаченных таможенных плате-
жей до трех тысяч месячных расчетных показателей и внести данное дополнение в п.2 ст.3 новой ре-
дакции УК РК. Для частей 2 и 3 — оставить крупный размер стоимостью неуплаченных таможенных 
платежей, превышающей пять тысяч месячных расчетных показателей. 

С учетом выявленных пробелов, затрагивающих вопросы размера ущерба и применения призна-
ка неоднократности, предлагаем следующую конструкцию ст. 236 по новой редакции УК РК «Укло-
нение от уплаты таможенных платежей и сборов». 

1. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов или других тамо-
женных платежей в значительном размере  наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот 
месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлече-
нием к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой, совершенные в крупном размере, наказываются 
штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами 
в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

3. То же деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:  
а) неоднократно; 
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения — наказывается штра-

фом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в 
том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные пре-
ступной группой, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Примечание. Лицо, добровольно уплатившее сумму недоимки, начисленные пени, сумму штра-
фов, установленных законодательством Республики Казахстан, освобождается от уголовной ответст-
венности по части первой настоящей статьи, если в его действиях не содержится состава иного пре-
ступления. 

А также нужно внести корректировки в п.2 ст. 3: значительный ущерб для ч.1 ст.236 УК РК 
«Уклонение от уплаты таможенных платежей» составляет стоимость неуплаченных таможенных пла-
тежей от трех тысяч месячных расчетных показателей, в п. 38 ст. 3 для частей 2, 3 и 4 ст. 234 УК РК 
установить стоимость размера неуплаченных платежей, превышающую пять тысяч месячных расчет-
ных показателей.  

Анализ ст. 236 в новой редакции УК РК показывает, что деяния, предусмотренные ч.1 данной 
статьи, относятся к уголовному проступку, а ч.2, 3 и 4 — к преступлениям. В связи с тем, что мы вы-
делили  ч.2 как уголовное преступление, в ч. 3 ст. 236 нового УК РК стало возможным применение 
такого квалификационного признака, как неоднократность, который был недопустим, так как в соот-
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ветствии с ч.1 ст. 12 нового УК РК преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность. 

Уклонения от уплаты таможенных платежей совершаются, как правило, при пособничестве 
 должностных лиц таможенного органа, с использованием своего служебного положения. Им призна-
ется лицо, которое по долгу службы обязано осуществлять контроль за уплатой таможенных плате-
жей и сборов. На этапе таможенного оформления в большинстве своем совершаются должностные 
преступления, когда работники таможенных органов за взятки осуществляют выпуск товаров в сво-
бодное обращение с полным либо частичным уклонением от уплаты таможенных платежей и сбо-
ров. Присутствие в составе рассмотренной статьи квалифицирующих признаков совершения данного 
преступления должностным лицом с использованием служебного положения не позволит преступни-
кам уклониться от уплаты таможенных платежей без действенной угрозы понести наказание, которое 
соответствовало бы реальной общественной опасности данного деяния. 
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Кедендік төлемдер мен алымдардан жалтарумен  күрес саласы бойынша 
Қазақстан Республикасының жаңа қылмыстық заңнамасы 

Мақалада қазіргі қолданыстағы Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодесі (ҚР ҚК) мен оның 
жаңа редакциясына салыстырмалы талдау жүргізілді. Кедендік төлемдер мен алымдардан жалтаруға 
қатысты сұрақтар бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодесінің салыстырмалы 
сипаттамасы берілді. Қылмыстық кодекстің жаңа редакциясы бойынша аталған қылмыстың 
құрамының саралау белгілері мен жаза түрлері жан-жақты зерттелді. ҚР ҚК жаңа редакциясындағы 
236-баптың құрылымы бойынша бірқатар ұсыныстар айтылды. 
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New criminal law of the Republic of Kazakhstan  
in the fight against evasion of customs duties and fees 

There is a comparative analysis of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan and its new edition in the 
article. The comparative characteristic of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan on evasion of cus-
toms duties and fees is given. Qualified constituent elements of the crime and called penalties are investigated 
in details in the new edition of the Criminal code. A number of proposals on the structure of Article 236 were 
made in the new edition of the Criminal code of the Republic of Kazakhstan. 
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Criminal law and legal significance factual 
errors in law enforcement activities 

This article is devoted to problems of disclosure of content of "mistake" for effective application of criminal 
norms of law and institutes in investigative and judicial practice . Lack of accurate and consistent definition 
of concept of mistake in literature and special norms about mistakes in the Criminal code of the Azerbaijan 
Republic generates in law-enforcement activity serious difficulties at qualification of act of the person in the 
conditions of commission of mistake. Therefore in article definitions of legal and factual mistakes in legal 
literature are considered, the comparative and legal analysis of institute of mistake in the criminal legislation 
of foreign countries is carried out, judicial practice is studied. 

Key words: the criminal legislation, the Criminal code of the Azerbaijan Republic, the criminal legislation of 
foreign countries, legal mistake, the factual mistake,  mistake in object, mistake in means. 

 
With the rapid development of modern public relations is increasingly evident inconsistency between 

the law and the actual conditions of social existence. This is explained by the fact that many of the usual 
phenomena take on new social meaning. The same applies to the criminal law, the development of which 
clearly shows that the effectiveness of criminal law and institutions depends on how they meet the require-
ments of the present time. 

Among the complex and important issues of criminal law has always treated and treats mental element 
in crime, which is considered very controversial science of criminal disposition and is therefore a lot of diffi-
culties in dealing with questions about the basis and limits of criminal liability response, the definition of 
crimes, the use of many of the institutions of the criminal rights in the investigative and judicial practice. Es-
pecially great difficulties arise in the study of the subject matter error crimes. Since the error of the subject 
for the crime affects the content, shape, and volume of guilt, thus defines the boundaries of subjective impu-
tation in the criminal proceedings, the offense determines the qualification limits criminal liability and pun-
ishment, as well as the use of many of the institutions of criminal law. 

Practice shows that the lack of a clear and consistent definition of errors and special rules error gener-
ates enforcement serious difficulties in qualifying actions of a person in terms of making a mistake. Rele-
vance of the subject lies in the fact that disclosure of the research problem "error" will allow the fullest limit 
knowingly commit crime in criminal law, not allowing objective imputation that will further strengthen the 
rule of law in the field of application of criminal law . 

Criminal law as a set of legal norms establishing crime and punishable is the regulatory framework to 
deal with crime. There is no doubt that a successful solution to this problem depends on the proper applica-
tion of criminal law on the basis of serious research and evaluation of all evidence of a criminal act commit-
ted by a person constituting the offense. According to Art. 63 of the Constitution, every person accused of a 
crime is presumed innocent until his guilt is proved in accordance with the law and has entered into force of 
a judgment. And Art. 7 of the Criminal Code establishes criminal responsibility only for those acts and so-
cially dangerous consequences, in relation to which his fault. This means that criminal responsibility for 
causing harm to the innocent that is objective imputation is not allowed. 
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Every crime committed wine is individual, allowing investigating the features of mental attitude of a 
person to a socially dangerous act and harmful effects. In this regard becomes important study on the crimi-
nal legal error when the person incorrectly evaluates legal or factual circumstances of the offense [1; 17]. 

It should be noted that the problem of errors beyond their study separate science, in particular criminal 
law. Investigation of this issue has focused on different sciences: psychology, sociology, philosophy, etc. No 
one is immune from mistakes in their behavior, and only a fraction of human error falls within the scope of 
their study criminal law. 

The Criminal Code of the Republic of Azerbaijan special rules dealing with criminal - legal errors not 
contained. This raises an important issue, when many different, sometimes diametrically opposed views 
among experts concerning penal characteristics actions of a person in perfect conditions, errors, incorrect 
imply its legal assessment, which can not affect the criminal responsibility in general. We issue an error and 
its impact on the guilt and criminal responsibility solved theory of criminal law or judicial practice. 

Although it should be noted that the rules of an error contained in the criminal law of many foreign 
countries. In most foreign codes contain provisions for the exclusion of criminal liability for intentional 
crime in the presence of the actual error, if the person was not aware of the factual circumstances that the law 
refers to the mandatory grounds that offense. The principle involves subjective imputation guilty only of the 
circumstances of the offense that they were perceived. And it accept any liability for the offense, the pres-
ence of actual signs is not aware of the subject, but impunity for an intentional crime in this case does not 
necessarily imply an automatic exemption from criminal liability. Foreign legislation discusses options for to 
bring the perpetrators to justice, with his mistake for negligent infliction of harm if the deed contains signs of 
careless crime. In other cases, criminal liability of a person in the actual error is eliminated. Conditions spec-
ified algorithm criminal liability if a person commits the crime situation in the actual error is shared by most 
foreign countries. Most briefly error rate is set out in the Criminal Code of France. Not be criminally respon-
sible person who can prove that it is a result of errors in law, to avoid which it was not able to, I think that 
may make it applicable law. Considering the rules on legal error, we note that for many foreign countries 
remains firm doctrinal position that ignorance of the law is no excuse. However, some states have chosen to 
serious study of this institution, offering a different solution to the responsibility of the person in terms of the 
error in law. Thus, according to the American criminal law liability is excluded in cases where the criminal 
law were not known to the subject, or a normative act has not been published or erroneous or invalid the of-
ficial wording of the law. In some foreign countries, the legal error is grounds leniency (Japan, Switzerland, 
etc.,) and if it is proved ignorance and integrity error, the person may be generally exempt from punishment 
(Austria, Chile, etc.). Comparative analysis of the institution of the error in the criminal law of foreign coun-
tries contributes to solving the problem of development of the regulatory provisions of design error in the 
science of criminal law. 

It should be noted that the issue was considered an error-minded Roman private relation to the charac-
teristics of an effective legal transaction to the main elements of which must be assigned subject and formal-
ized his will. Interest of the parties, which will manifest content, could not be recognized in the presence of 
two conditions: the transaction should not be contrary to the law and morality, as well as a recognized rule of 
law must pursue social or economic purpose. 

Since the formation of the subject's will could happen including under the influence of errors (error), 
will might be inadequate legal interests of participants in the relationship. Therefore, the development issues 
related to the subjective side of the undertaking received in the Roman private law significant development. 
Roman private law or does not take into account the error or the transaction is considered void or voidable. 
Roman private law states that " a mistake understood discrepancy between the will and its expression or be-
tween the manifest will and the underlying interest caused by ignorance of the subject on the circumstances 
of the case." It should be noted that even at that time the Roman lawyers offered to classify errors into two 
main types : legal and factual . 

At the present stage in the criminal - legal literature there are various definitions of the error. Some sci-
entists understand iodine mistake misled about the actual person and the juridical nature of the offense, oth-
ers treat the EU as wrong, wrong idea about face factual and legal attributes or properties of the offense and 
its consequences, others define it as a wrong assessment of a person of his behavior, according to the fourth 
error is " misleading face of objective and subjective symptoms of a socially dangerous act that characterize 
the act as a crime» [2; 48]. 
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Compromise notion of error with respect to the definitions given AI will Rarog. By mistake he under-
stands.... person only misleading as to the actual circumstances which determine the nature and degree of 
social danger of the act or acts on the legal characteristics" [3; 194]. 

More consistent in their definitions as errors in general, and its species A. Naumov. In all cases, the er-
ror in A.V. Naumov revealed through the turn - a misconception [4; 233, 234]. 

In our view, such a diversity of opinions on the concept of error in criminal law due to the fact that, as a 
philosophical concept, not given sufficient attention in the philosophical literature. As for the theoretical pa-
pers on this subject in itself criminal - legal science , the situation today is such that the expressed ideas 
about how and why it should be treated hook mistake disclose it only through the category of error, could not 
find a sufficient number of adherents and theorists considered as a dispute about unimportant aspects of the 
problem . Collectively, the ego, apparently, and manifested in the fact that the concepts of no error in the 
criminal law of Azerbaijan as in 1960 and 1999. Meanwhile, legislative strengthening concepts error would 
strengthen the rule of law, law enforcement agencies would facilitate the application of the criminal law and 
reduce the often encountered in practice, cases of objective imputation. 

Concluding the debate about the definition of the error, it seems the following: because, in accordance 
with the version of article. 14 of the Criminal Code, the crime of two objective inherent traits: a public dan-
ger and criminal illegality, then the error when the person committing the crime concerns of these attributes. 

In view of stated, it can be stated that under a mistake of criminal law is to be understood with respect 
to persons misleading nature and degree of social danger of committed criminal acts and its illegality. 

In the legal literature, there are several classifications of errors in law by various criteria. Thus, accord-
ing to their causes are divided into pardonable (innocent) and inexcusable (guilty) in importance and influ-
ence on the significant qualification that alter the qualification of the offense, and inconsequential that this 
does not affect the qualification. 

In the modern theory of criminal law also offers a variety of classification errors: Public danger of the 
act; circumstances, which are elements of a crime, etc [5; 32]. Obviously, the study of errors in terms of their 
classification criteria is of great scientific interest, because the nature of the error may affect the establish-
ment of the subjective aspect of the crime. But the basic classification of errors is carried out on the subject. 
By this criterion, they are divided on the legal and factual (errors in the actual circumstances of the case). 

Legal error — ego misconception face of crime or inaccessibility he committed the act, his qualifica-
tions, the type and amount of punishment provided for these actions. This kind of error is sometimes called a 
mistake in wrongfulness. If a person mistakenly believes that it is committing a crime, while in reality these 
actions legislator does not relate to criminal (alleged crimes). It may not be prosecuted, as in this case. 

No criminal wrongfulness (necessary feature of any crime). In contrast, the misconception face impreg-
nable acts while they are, do not exclude the possibility to answer in criminal law procedure. This kind of 
error does not preclude deliberate fault, because ignorance of the law is not equivalent to a lack of public 
awareness of the danger, and cannot justify the person who committed the act prohibited by the criminal law. 
Most scholars and practitioners are generally recognized unshakable [6; 74]. In many cases, the way it is. But 
there are situations where a person who violates the criminal law prohibition, not only did not know about it , 
but could not know in those circumstances in which it was in the time of the violation of this prohibition . In 
such cases, criminal liability should be excluded due to the absence of guilt. This fact confirms once again 
that the presence of the criminal law article that regulates the conditions of discharge or leniency when an 
error is certainly a positive thing. Misconceptions about the qualification of the offense (legal assessment), 
the type and amount of punishment that may be imposed for a crime does not affect the solution of the ques-
tion of responsibility and guilt. 

The actual error is misleading with respect to the face of the factual circumstances characterizing the 
objective elements of a crime or aggravating circumstances, the degree of public danger. Depending on the 
subject of incorrect perceptions and evaluations necessary to distinguish the following types of the actual 
error: object encroachment in the nature of the act or omission in the severity of the consequences in the de-
velopment of the cause of communication, aggravating circumstance. Apart from these species in the litera-
ture are encouraged to provide as separate species, and the actual error such as an error in the subject of 
crime, in the person of the victim, the method and means of committing the crime. But it is unlikely the se-
lection of such species the actual error is justified because they represent species or errors in the object or 
objective side of the crime, or do not have values for criminal liability. 

Error in the object — a collective term that includes several kinds of errors. Its main species is only 
possible when fleshed intent where the perpetrator is clearly the object to which he intends to do harm. At a 
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resolution of this kind of error is taken into account, on the one hand, the objective finality socially danger-
ous actions a person on the other mismatch actually performed actions with its intent. 

Theory and jurisprudence distinguish this kind of attempt to commit a crime, which is codenamed as an 
attempt to «waste facility». Attempt on waste facility takes place in cases where the perpetrator of his intent 
to assault committed on a real object, but in fact his actions do not affect the object and cannot cause him 
damage. For example, in cases shot dead, mistaken for a living person. Attempt to «waste facility» is always 
punished in the same range as the usual attempt, as the actions of the perpetrator though were not able in this 
case to harm subject matter nonetheless undeniably are by nature public danger. 

In criminal - legal literature also provides error in consequences. This type of error is covered in the de-
velopment of causality and its kind — a mistake to dismiss the action. Error deviation action is somewhat 
reminiscent of an error in the identity of the victim. There is also no harm is caused to the person against 
whom the defendant infringed. But unlike this error in the error deviation of the person at risk of harm ac-
tions simultaneously exposed two faces: that on which the infringement was committed, and that which is 
actually harmed. In this case, the deed should be classified as an assault on a crime that would make the per-
petrator, and how careless actual harm. 

Error in the media is expressed in the use of another person than planned, means to commit the crime. 
Means unfit for crime and misidentified the subject for those that can help you achieve the criminal result, 
referred to in the literature attempt futile. Demarcation criterion to attempt to waste and futile attempt to 
bring the character of reasons not the crime. 

Futile attempt occurs when a person attempts to commit an offense means or instruments that, by their 
objective properties are not able to harm the project encroachment. Unsuitable or instrumentalities of crime 
can be both constant and variable. Given this characteristic in the literature means crimes are divided into 
species. Distinguish absolutely and relatively unfit agents, unfit due to objective characteristics of a particu-
lar case and the inability of their objective under any circumstances. 

Speaking of time, the relative "Unsuitable" due to the objective characteristics of a particular case, it 
means that a person exercising his will criminal activity, sought to ensure that the result came, and only be-
cause of his error in the quality of this particular property funds at this time and under any other circum-
stances the use of these funds could lead to socially dangerous results. Because of this error in the properties 
related crimes, which are relatively unsuitable temporary and does not eliminate the social danger of the act. 
But as a result of error due to not come, the guilty actions necessary to qualify as an attempted crime. 

Thus, as a general rule, the ignorance of the person that they applied tools and means of committing the 
crime are not suitable for the intended purpose does not relieve him of criminal responsibility. Actions of a 
recognized socially dangerous, as no consummation of crime were due to circumstances beyond his control. 
Only in exceptional cases, a person may be relieved of responsibility for the assassination committed futile. 
Here are misleading, based on ignorance of people (referred to in science as an attempt to void means) when 
a person because of their low literacy, religious suspiciousness, extreme ignorance and superstition uses such 
means (prayers, spells, divination and etc.). Which inherently are not more than the discovery of intent. Ac-
tions of a person, which are based on such an error, are not punishable because the degree of social danger is 
negligible. 

Thus, to summarize, it is undeniable that the issue of error in criminal law directly related to the issue of 
guilt and its impact on the responsibility. Legal error does not affect the form of guilt and criminal responsi-
bility, but in some cases may play a role mitigating circumstance. Influence of the actual error to the criminal 
liability can be described thus: aggravating circumstances, the presence of which did not know the offender 
cannot be attributed to him, the criminal liability shall be determined taking into account the orientation of 
guilty intent. Committing the crime, the offender may not always accurately imagine the development of a 
crime, the causal link between the act and its consequences, as well as other circumstances of the crime. He 
is not always aware of the offense, the qualifications and terms of punishment. The principle of responsibil-
ity for fault (subjective imputation) requires an assessment not only true, but also misconceptions about the 
nature of the person committed the act and its social significance. In this regard, considering the concept of 
guilt, it is necessary to give notion of error and determine its impact on the criminal liability. We believe that 
the legislative consideration of this issue would enhance the effectiveness of law enforcement. 
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М.Б.Ахмедов  

Құқық қолдану қызметіндегі заңдық жəне мəліметтік 
қателердің қылмыстық-құқықтық мəні 

Мақалада қылмысты тергеу жəне соттық тəжірибелерінде қылмыстық-құқықтық нормалар мен 
институттарды тиімді қолдану үшін «қате» мазмұнын ашу мəселесі жан-жақты қарастырылған. 
«Қате» ұғымына қатысты əдебиетте нақты жəне қарама-қайшы емес анықтаманың берілмеуі жəне 
Əзербайжан Республикасының Қылмыстық кодексінде қателер туралы арнайы нормалардың болмауы 
қателік жасау жағдайында жасалған тұлғаның əрекетін саралау бойынша құқық қолдану қызметінде 
əжептəуір қиындықтар туындатады. Сондықтан автор заң əдебиетіндегі заңдық жəне мəліметтік 
қателердің анықтамаларын салыстырып, шетелдердің қылмыстық заңнамаларындағы қате 
институтына салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізіп, сот тəжірибесін зерттеген.  

 

М.Б.Ахмедов 

Уголовно-правовое значение юридических и фактических ошибок 
в правоприменительной деятельности 

В статье освещены проблемы раскрытия содержания понятия «ошибка» для эффективного применения 
уголовно-правовых норм и институтов в следственной и судебной практике. Определено, что отсутствие 
четкого и непротиворечивого его определения в литературе и специальных норм в Уголовном кодексе 
Азербайджанской Республики порождает в правоприменительной деятельности серьезные трудности 
при квалификации деяния лица в условиях совершения ошибки. Автором рассмотрены определения 
юридических и фактических ошибок в юридической литературе, проведен сравнительно-правовой ана-
лиз института ошибки в уголовном законодательстве зарубежных стран, представлена судебная практи-
ка. 
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Transfer of criminal proceedings in European legislation 

The article examines the current regulations on the procedure for transfer of criminal proceedings in 
the European legislation, focusing on the major international instruments in this field, in particular: 
the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters of the Council of Eu-
rope in 1972 and Framework Decision 2009/948/JHA of the EU Council of 30 November 2009 on 
prevention and settlement of conflicts of jurisdiction in criminal proceedings. The study highlights the 
importance of transfer of criminal proceedings as a form of international legal assistance in criminal 
matters between the European countries. 
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European practices in the field of criminal justice shows that countries often face situations in which two 

or more of them have jurisdiction to investigate and bring prosecutions for the same or related offenses. To a 
duplication of jurisdictions can lead  situations where the offense is committed in the territory of several coun-
tries, for example: trafficking in persons; trafficking and distribution of drugs or when the consequences of the 
crime have occurred on the territory of several countries, for example: cyber attacks; use of nuclear, chemical 
or biological weapons. There are cases where the jurisdiction of a state is based on the principle of territoriality 
/i.e. when the offense is committed in the territory of a particular State or the consequences of crime have oc-
curred in its territory/ and in others cases -the jurisdiction is based on personal principle / i.e. when the offense 
is committed by one of its nationals or by a person residing in its territory/. There are also possible situations in 
which the State has jurisdiction to initiate criminal proceedings based on the universal principle. 

Thus is likely to lead to parallel conducting of criminal proceedings in two or more countries for the 
same criminal act. The last, besides being contrary to the fundamental principles of law, such as the principle 
of avoiding the double criminality of the offense "Ne bis in idem", it also creates undesirable conflicts of ju-
risdiction between countries. 

One of the forms of international legal cooperation, which helps to resolve the conflict of jurisdiction 
between states and to facilitate the administration of justice in criminal cases is the transfer of criminal pro-
ceedings. It is regulated procedural possibility to transfer criminal proceedings from one country to another 
and if the last agrees to host the proceedings and to continue it, undertakes the obligation to complete it with 
a valid Procedural Act. There are various reasons why the criminal proceedings would be better performed in 
another country than the country in which the proceedings has started, so the same should be transferred, e.g 
. when the offender is in the territory of the other State or when there are difficulties in securing evidence in 
the first state or if the suspect has already served prison sentences in other countries. 

Currently, transfer and coordination of criminal proceedings between European countries are governed 
by several international instruments, as well as many bilateral and multilateral agreements. The main interna-
tional instrument in this field is the European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters 
of the Council of Europe / 1972 Convention / [1]. Currently, the 1972 Convention has been ratified by al-
most all Member States of the Council of Europe, including Bulgaria. 

At the same time, some European countries still rely on the mechanism of the European Convention on 
Mutual Assistance in Criminal Matters of the Council of Europe in 1959 [2], in conjunction with the Con-
vention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union since 
2000 [3]. On the other hand, some countries use bilateral and multilateral agreements or informal coopera-
tion, based on principle of reciprocity, in solving of the questions concerning criminal cases. 

The main objective of the 1972 Convention is to resolve the issue of the applicable national law, when 
the power to prosecute in respect of the same offense appears in two or more Member States. Under certain 
circumstances and on a case by case allows the Contracting States to transfer started by a one of them crimi-
nal proceedings under the jurisdiction of another country. 

Under the provisions of the 1972 Convention requested State may accept a request for transfer of crimi-
nal proceedings only when national courts have jurisdiction to examine it , and if the state can apply its do-



Transfer of criminal proceedings ... 

Серия «Право». № 4(76)/2014 69 

mestic law / when called  “primary competences” / or the law of the requesting country / when called  “sub-
sidiary competence”/. In this sense, the 1972 Convention distinguishes between two types of criminal courts 
- initial / primary / and additional / subsidiary / . 

Initial / primary / jurisdictions governed by Art. 3 of the Convention of 1972 and includes cases in 
which two or more countries have their own jurisdiction to prosecute an offense, but in the interest of better 
administration one of them renounces  its jurisdiction in favor of another state. These are cases in which 
criminal proceedings shall be borne by the State of nationality of the alleged offender or the State in which 
territory they found most or the most important evidence of the criminal act. 

In the so-called additional / subsidiary / jurisdiction that is governed by Art. 2 of the 1972 Convention , the 
requested State initially has no criminal jurisdiction to prosecute a particular offense , but acquires such jurisdic-
tion, following request for transfer of criminal proceedings from another country with an initial competence. Typ-
ically, such a transfer of jurisdiction shall be made in respect of offenses committed abroad by foreigners against 
persons who are also foreigners, but the interests of justice requires criminal proceedings to be conducted in an-
other state with additional jurisdiction. For example, when a foreign citizen escape to another country in order to 
avoid the punishment that awaits him in the State in which the offense was committed. In this case, the requested 
State applies its national criminal law, based on transfers from other state jurisdiction [4,5]. 

A key feature of subsidiary jurisdiction is that the same is entirely made dependent onthe availability of 
primary jurisdiction of the requesting State. In this sense, if the country with primary jurisdiction loses juris-
diction to prosecute and condemn specific acts due to decriminalization, enactment of a law on amnesty or 
other similar reasons, it leads to the withdrawal of the criminal jurisdiction of the requested State, which 
shall immediately terminate proceedings initiated [6]. Such a requirement does not exist in the primary juris-
diction, in which after the transfer of criminal proceedings, it is fully applicable the procedural law of the 
requestedState and the same is not bound by the jurisdiction of the requesting State. 

Significant difference from the primary jurisdiction is provided for in Art. 17 of the 1972 Convention 
the obligation of the state with additional jurisdiction — before ruling on the application for transfer, to ac-
quaint the suspectwith the request for transfer of proceedings and to hear him. On the one hand, it means that 
the requested State can not respond, respectively to accept a request for transfer of proceedings if it fails to 
notify the suspect and to waive his explanations. On the other hand, this preliminary hearing procedure al-
lows the suspect to get acquainted with the accusation against him and to say his opinion about in which 
country shall be conducted the criminal proceedings against him. 

Another feature of the subsidiary jurisdiction is that the receiving competence state has no right to im-
pose punishment that is more severe from the one that is provided for in the criminal law of the transferring 
State[5]. Such a restriction does not exist in the primary jurisdiction. 

Last but not least, an important feature of the subsidiary jurisdiction, according to the provisions of Ar-
ticle 27 of the Convention of 1972, is the legal possibility of requested State to impose a temporary measure 
“detention in custody”, on condition that its law allows that measure for the same offense and if  there are 
reasons to believe that the suspect will abscond or create danger for concealment of evidence.Application of 
the measure "temporary detention" shall be permitted on explicit demand by the requesting State, when the 
last has declared only its intention to transfer criminal proceedings, but before its actual transfer.As a ground 
for the imposition of that measure is required that in the requesting State has already been issued an arrest 
warrant or other act with the same meaning under its procedural law in argument of paragraph 2 of Article 27 
of the 1972 Convention Next, there is also a restrictive condition under which the requested State is obliged 
to release the detained person, unless it receives a request for transfer of proceedings from the requesting 
State within 18 days of detention. 

Differences in the legal regime, governing the two types of criminal jurisdictions under the provisions 
of the 1972 Convention, will inevitably lead to differences in the implementation of procedures for transfer 
of criminal proceedings, based on them. And this is quite natural, given the importance of criminal jurisdic-
tion as a higher right to apply a criminal repression towards a certain type of offenses and to a particular cat-
egory of persons. Logically, once a country that do not usually has the power to prosecute a certain actand in 
most cases has no specific self interest than the best interests of justice internationally, the extent of its com-
petence in criminal cases shall be set by the State, which is most interested from the disclosure of the offense 
and the punishment of the perpetrator. Precisely as a result of such interaction between countries are building 
the foundations of the international cooperation and the provision of this legal option creates conditions for 
more success in the fight against cross-border crime. 
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In both criminal jurisdictions, however, the act should be incriminated as a crime and the alleged perpe-
trator of the criminal act must be a carrier of criminal liability under the law of both Contracting States [6]. 
In contrario argument / "per argumentum a contrario" /, the transfer will not be possible if the act for which 
the request is made does not constitute a criminal offense under the criminal law of the requested State, and 
if the subject of the offense is not criminally responsible person under the law of the requested State. In this 
context, the double criminality of the offense and the criminal liability of the alleged perpetrator are the two 
absolute prerequisites for ensuring the transfer of criminal proceedings under the 1972 Convention. 

Another prerequisite for the transfer of criminal proceedings is the existence of a contract between the two 
interacting states, governing the transfer. Countries that have ratified the 1972 Convention areperforming the 
procedures in transfer in accordance with its provisions. In the absence of legal assistance treaty, it is sufficient 
the existence of relations of mutuality between the requesting and the requested State [7; 214–220]. 

Conditions, under which European countries can transfer criminal proceedings, are expressly mentioned 
in Art. 8 of the 1972 Convention. They are provided alternatively, i.e. having only one of them is the grounds 
for a transfer of proceedings. Conditions can be classified into several groups, depending on the reasons for 
the transfer of criminal proceedings, namely: 

 Conditions relating to nationality and permanent residence of the alleged offender: 
 if the suspected person is ordinarily resident in the requested State; 
 if the suspected person is a national of the requested State or if that State is his State of origin. 
 Conditionsrelating to the conduct of criminal proceedings: 
 if the suspected person is undergoing or is to undergo a sentence involving deprivation of liberty in 

the requested State; 
 if proceedings for the same or other offences are being taken against the suspected person in the re-

quested State; 
 if it considers that transfer of the proceedings is warranted in the interests of arriving at the truth and 

in particular that the most important items of evidence are located in the requested State; 
 if it considers that the presence of the suspected person cannot be ensured at the hearing of proceed-

ings in the requesting State and that his presence in person at the hearing of proceedings in the requested 
State can be ensured. 

 Conditions relating to the enforcement of the sentence: 
 if it considers that the enforcement in the requested State of a sentence if one were passed is likely to 

improve the prospects for the social rehabilitation of the person sentenced; 
 if it considers that it could not itself enforce a sentence if one were passed, even by having recourse 

to extradition, and that the requested State could do so. 
All preconditions for a transfer of criminal proceedings are consistent with fundamental principles of jus-

tice, fairness, procedural economy and full implementation of the right of defense in criminal process, which in 
the highest level should secure the interest of justice not only atthe individualstate, but also internationally. 

1972 Convention provides that all the correspondence regarding to the transfer is carried out by the 
Ministries of Justice between the two interacting states and each state determines the state authorities, which 
in accordance with its national law are competent to present, respectively to receive requests for transfer of 
criminal proceedings. For example, in Bulgaria the central state authorities competent to receive, respective-
ly to request the transfer of criminal proceedings are: the Supreme Cassation Prosecutor's Office, when the 
case is in the pre-trial phase and the Ministry of Justice, when the proceedings has reached the trial phase [8]. 

The requested State shall immediately inform the requesting State of the decision of its state authorities 
on the request for transfer. If the application is accepted, the decision together with all materials received 
regarding transfer of criminal proceedings shall be sent to the relevant competent authorities - prosecutor or 
the court, for the initiation, respectively for the continuation of the criminal proceedings. 

It is important to note that the criminal proceedings after its transfer shall be held in accordance with the 
national legislation of the requested State. Furthermore all investigative actions, committed by the requesting 
State until the transfer, shall retain their probative value. Depending on the collected by the both parties facts 
and evidence, the requested State has the right to continue or discontinue criminal proceedings. In all cases, 
however, the requested State must rule with a valid procedural act, a copy of which should be sent to the re-
questing State for information. 

Depending on the case and on explicitly specified in the Convention of 1972 conditions, the requested 
State has several possibilities: it might not take any action on the request for transfer;it may refuse to accept 
the request in whole or in part, or it may withdraw the initial acceptance of the request for transfer. 
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The grounds for refusal of the request for transfer are related to admissibility of criminal proceedings and 
are referred alternatively in Article 10 of the 1972 Convention. If the requested State does not possess the re-
quired competence to conduct lawful criminal proceedings, it shall reject the request as being inadmissible. 

Requested State takes no action on the request if it does not complies with the absolutely essential pre-
requisites for this, namely: the subject of criminal proceedings should be an act, which constitutes a criminal 
offense under the criminal law of the requested State and the person suspected of committing a criminal act 
should be held criminally liable under its law. 

Another case in which the requested State leave the request for transfer without movement is when ini-
tiation of criminal proceedings would violate the principle "Ne bis in idem", respectively when in another 
country has already been initiated criminal proceedings or has already been delivered an effective sentence 
for the same offense against the same person. 

The third case in which the requested State takes no action on the request is when the limitation period for 
prosecuting criminal offense under the law of the requesting State has expired, at the time of receiving the re-
quest. It follows that the transfer of criminal proceedings is inadmissible where the limitation period has already 
expired in the requesting State, whichever is the moment of receiving the request in the requested State. 

In this respect, Article 22 and Article 23 of 1972 Convention expressly states that a request for proceed-
ings leads to an extension of the limitation period in the State for six months, but the Contracting States have 
the right to express their reservation in respect of this provision. The extension of the period for prosecution, 
however, is in force, provided that it is not completely expired under the criminal law of the requesting State. 

The preconditions under which the requested State may refuse to accept in whole or in part a request for 
transfer of proceedings are alternatively allowed under the Article 11 of the 1972 Convention. In its essence 
the grounds for refusal of transfer are peculiar obstructions, lack of conditions, that hinder the integrity of the 
criminal proceedings in the State and therefore contradict to its original purpose. 

The requested State may accept the request in part, when it finds that there are no any necessary condi-
tions favorable to conducting criminal proceedings on its territory, but it agrees to perform certain investiga-
tive actions or other procedural acts in the form of legal assistance to requesting Member. 

The requested State may refuse to accept the request in whole or in part, if it determines that: 
 The grounds on which the claim is justified is not enough. Judgment on the merits of the request for 

transfer is carried out taking into account the provisions of the national law of the requested State and the 
implementation of the imperative conditions laid down for implementation of the transfer of proceedings 
under the 1972 Convention. In this sense, if the requested State consider that there are no prerequisites for 
the transfer of criminal proceedings, respectively if there is an obstacle in its implementation and/or if it con-
siders that the objectives of justice will not be attained, the transfer request must be rejected. 

 Suspected person does not reside in the requested State or if the suspect is not a national of the re-
quested State and is not permanently resident in that State at the time of the offense. The requested State may 
refuse a transfer, if its provides that conducted the proceedings under its territory would not be in the best 
interest of providing  the objective truth, due to the violation of the personal principle and /or the inability to 
ensure the personal presence of the suspect during prosecution against him, which is an essential element of 
its rights of defense in criminal proceedings. 

 The act for which the request for transfer was made is of political character or is absolutely military 
or absolutely tax offense, i.e. if the act is related to national security, internal policy or administrative organi-
zation that are issues within the exclusive jurisdiction and sovereignty of individual states. 

 There are substantial grounds for believing that the request for proceedings was made by considera-
tions of race, religion, nationality or political beliefs. It is well known that the principle of non-discrimination 
is one of the fundamental principles enshrined in European legislation [9]. 

 According to the penal law of the requested State, upon receiving the request the possibility of crim-
inal prosecution of the offense — subject to the transfer case, was time-barred. This rule applies in cases 
where applicable is the penal law of the requested State, in the hypothesis of Article 3 of the 1972 Conven-
tion. At the same time, the Convention explicitly states that this hypothesis does not apply in the provisions 
of art. 26, paragraph 2, under which any valid action that interrupts the limitation period in one of the Con-
tracting States have the same effects in other countries. Thus is guaranteeing the right of the requesting State 
to continue the prosecution in respect of the same offense after receiving the refusal of the requested State. 

 According to the penal law of the state with additional jurisdiction, upon receiving the request for 
transfer the criminal proceedings have been time-barred, even after it has taken into account the extension of 
the limitation period for six months, that is provided in Article 23 of the Convention of 1972. 
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 The offense was committed outside the territory of the requesting State. There are various reasons 
why a state may conduct criminal proceedings in respect of a particular act, although the same is not commit-
ted in its territory or on the territory of the requesting State. As mentioned, this is admissible under the provi-
sions of jurisdiction, based on personal or universal principle, as in the case of subsidiary / additional / juris-
diction.That jurisdictions,however, could be exercised only with the agreement of the requested State to 
which transfer represents a legal possibility, depending on the assessment of its competent authorities, which 
are not obliged to approve the application of the requesting State. 

 Conducting the criminal proceedings would be contrary to the international obligations of the re-
quested State or to the basic principles of its national law. 

 The requesting State has violated procedural rules laid down in the 1972 Convention. For example, 
when the requesting State does not provide the requested State all necessary documents and materials on the 
transferred case or if it continues to lead the prosecution on its own territory, in violation of agreements be-
tween the two countries. In this regard, the 1972 Convention on the provision of Article 15, paragraph 1, 
provides that the request for criminal proceedings shall be applied with the original or a certified copy of the 
criminal case, together with all other required documents, including documents evidencing coercive 
measures, taken regarding the suspected person. Furthermore, pursuant to paragraph 2 of Article 15, the re-
questing State shall inform in writing the requested State for all taken by it procedural actions or measures 
under the prosecution, after transmitting of the request. 

In all these hypotheses there is a procedural option, not an obligation of the requested State to accept or 
reject the request for transfer of criminal proceedings, which is subject to the discretion of the competent au-
thorities. Of course, this assessment should be consistent with international rules and standards, as well as 
legal assistance treaty that countries are bound. 

It should be noted that the receipt of the request for transfer of criminal proceedings is not an irrevoca-
ble act. Requested State has the power to withdraw its acceptance of the request, if subsequently any of the 
circumstances listed in Article 12 of the Convention of 1972 occur, namely: 

 If it turns out that the personal presence of the suspect can not be provided during the proceedings in 
that State; 

 If the sentence that could be issued, can not be performed in this state; 
 If before the case is submitted to the court arises one of the grounds for refusal under Article 11; 
 And in other cases where the requesting State has given its consent. 
Here, it means the newly emerged or newly discovered circumstances, which were unknown to the the 

Requested State when recepting the request for transfer. 
When considering the transfer requests, the requested State should be guided not only by domestic law, 

but also by the provisions of international criminal law as the primary purpose of the procedure for transfer 
of criminal proceedings is to conduct a full and effective prosecution, corresponding the overall objective of 
achieving an area of "freedom, security and justice" among European countries. 

Refusal to accept the request for transfer and withdrawal of acceptance by the requested State automati-
cally restore the right of the requesting State to continue the prosecution under national law. The same ap-
plies to cases where the requested State informs the requesting State of its decision not to initiate proceedings 
or to terminate it / Article 21, paragraph 2, b."d" of the 1972Convention/. 

Convention of 1972  also provides an opportunity for the requesting State to withdraw his transfer re-
quest first, before receiving a response from the requested State /Article 21, paragraph 2, b. 'e'/. Thus the 
criminal jurisdiction, i.e. the right to prosecute and issue effective sentence on the criminal act, remains in 
the requesting State before the criminal proceedings has been transferred. 

Other international instrument related to the procedure for transfer of criminal proceedings, which gov-
erns in particular the issue of criminal jurisdiction of the European countries is Framework Decision 
2009/948/JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings 
between European countries, adopted by the EU Council [10]. It refers to situations where several Member 
States have criminal jurisdiction to conduct criminal proceedings for the same facts, involving the same par-
ties. The Framework Decision establishes a comprehensive procedural framework for exchange of infor-
mation and direct consultations, aimed to prevent violations of the principle "Ne bis in idem", respectively to 
avoid adverse consequences arising from the conduct of parallel criminal proceedings, which will lead to a 
final decision in two or more Member States. 

Framework Decision 2009/948/JHA contain essential procedural requirements, expanding the legal 
framework of the 1972 Convention , as it complements the established standards on exchange of information 
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between Member States. First, construing the provisions of Article 2 and Article 3 of the 1972 Convention, it 
refers predominantly cases where criminal proceedings have been instituted or is to be instituted by a Mem-
ber State, which in the interest of better administration decides to transfer the criminal proceedings to another 
Member State, which until the transfer has not conducted any  investigation on the same facts and against the 
same persons. Thus the1972Convention provides the general hypothesis of transfer of criminal proceedings 
from one Member State to another. While the Framework Decision 2009/948/ JHA shall apply only if there 
is so-called "Parallel proceedings" [11] in several countries, which after reaching a consensus among them-
selves decide to transfer their criminal proceedings into a Contracting State, uniting them in this way in one 
common criminal proceedings. 

Moreover, according to Article 14 and Article 15 of the 1972 Convention, the Contracting States shall 
communicate with each other and shall exchange information after the submission of a request for transfer of 
criminal proceedings and therefore these consultative procedure appears to be subsequent to already started 
procedure of transfer. While the Framework Decision stipulates the possibility for competent authorities of 
both countries to consult each other prior to a request for transfer of criminal proceedings in order to over-
come any uncertainty and to avoid submission of the request when there are no necessary conditions for the 
realization of the transfer. 

Next, the 1972 Convention in its part IV "Multiple criminal proceedings" provides the hypothesis of 
"parallel criminal proceedings", which is subject to regulation by the Framework Decision 2009/948/JHA. 
Thus, according to Article 30, paragraph 1 of the Convention of 1972: "Each Contracting State, which before 
initiating or during the proceedings for an offense for which it considers that the is not of a political or a mili-
tary nature, becomes aware for the proceedings pending in another Contracting State against the same person 
for the same offense, shall consider whether to terminate or temporarily suspend its proceedings, or transfer 
it to another country.» In any case, the Convention requires a decision to be taken on the merits, as the coun-
tries concerned shall use their best efforts in order to determine which of them to continue the proceedings. It 
can be concluded that these "best efforts" are expressed in mutual consultation and exchange of information 
between Member States. Precisely this consultation procedure is regulated in detail by the Framework Deci-
sion 2009/948/JHA to complement the basic principles, laid down in the 1972 Convention. 

For implementation of the goals, the Framework Decision 2009/948/JHA uses the terms - competent 
authority, contacting authority and contacted authority, as each Member State has the right to determine 
which authorities under its national legislation are competent to act in accordance with that decision. Accord-
ing to Article 4, paragraph 3, Member States may, if necessary, created by the organization of their internal 
system, designate one or more central authorities to assist the competent authorities in the administrative 
transmission and reception of requests and to assist them in the consultation process. 

According to Article 5 of the Framework Decision, where a competent authority of a Member State has 
reasonable grounds to believe that in another Member State is conducted parallel criminal proceedings, it 
shall contact the competent authority of that Member State, in order to receive confirmation of the existence 
of such parallel proceedings. When the contacted authority confirm the existence of parallel proceedings, the 
competent authorities of the Member States concerned enter into direct consultations in order to reach con-
sensus about which Member State should continue the criminal proceedings, respectivelywhich country 
should terminate her proceedings in favor of the other. 

Pursuant of Art. 10, paragraph 2, the competent authorities shall inform each other of any important 
procedural measures that have been taken in the proceedings until they are consultingdirectly.Nevertheless, it 
is expressly stated that when a competent authority is requested to provide specific information that could 
harm essential national interests in the security field or endanger the safety of individuals, it shall not be 
obliged to provide the requested information. 

The envisaged consultation procedure considerably facilitates the competent authorities in making deci-
sions regarding the transfer of jurisdiction. Direct consultations enable the competent authorities to thorough-
ly familiarize themselves with the information from the two countries on the crime committed and decide 
which is the most appropriate way, in terms of the best interests of justice, to be conducted the criminal pro-
ceedings without violating the principle "Ne bis in idem". 

Framework Decision provides that if during the direct consultations consensus is reached about concen-
tration of the criminal proceedings in one Member State, the competent authority of that Member State shall 
inform the competent authorities of the other Member State of its closure, which is in accordance with Arti-
cle 16, paragraph 2 of the 1972 Convention. 
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In case the two Contracting States are unable to reach consensus, each of them has the authority to refer 
the dispute to Eurojust in accordance with the Eurojust Decision [12], which obliges Member States to in-
form it of any case of a dispute of jurisdiction or the likelihood of  such a dispute, where at least one of them 
considers it appropriate. 

As evident from the above, the guiding objective of transfer of criminal proceedings as one of the forms 
of mutual legal assistance in criminal matters is to ensure a more efficient, transparent and flexible justice, 
outside the jurisdiction of individual states. At this stage, using the accepted international legal mechanisms, 
European countries have enough resources to dwell with the adverse effects of cross-border crime. This, of 
course, does not mean that efforts in this direction should not be continued. On the contrary - the rapidly 
changing socio-economic and geopolitical situation in Europe and around the world requires a constant re-
newal and improvement of used international legal instruments, particularly those, which regulate relations 
between states regarding the fight against criminality. 
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Р.Войнова 

Еуропа заңнамасындағы қылмыстық іс жүргізуді тапсыру 

Мақалада Еуропа заңнамасындағы қылмыстық іс жүргізуді тапсыру тəртібі жөніндегі ережелер осы 
саладағы негізгі халықаралық құжаттарға, соның ішінде 1972 жылғы Еуропа кеңесінің қылмыстық 
істер бойынша соттық іс жүргізуді тапсыру жөніндегі Еуропалық конвенция жəне  Қылмыстық іс 
жүргізу қызметіндегі кикілжіңнің алдын алу əрі реттеу бойынша 30 қараша 2009 жылғы ЕК Рамалық 
шешіміне көңіл аудара отырылып, қарастырылған. Зерттеуде еуропалық елдер арасындағы 
қылмыстық істер бойынша халықаралық құқықтық көмек берудің нысаны ретінде қылмыстық істерді 
тапсыру мүмкіндігінің маңыздылығы аталып, көрсетілген. 
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Р.Войнова 

Передача уголовного производства в Европейском законодательстве 

В статье рассмотрены существующие правила о порядке передачи уголовного производства в Европей-
ском законодательстве. Отмечены основные международные документы в этой области, в частности, 
Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам от Совета Европы в 1972 г. и 
Рамочное решение 2009/948 / ПВД Совета ЕС от 30 ноября 2009 г. по предотвращению и 
урегулированию конфликтов юрисдикции в уголовных разбирательствах. Автором подчеркивается важ-
ность передачи уголовного дела в качестве формы международно-правовой помощи по уголовным де-
лам между европейскими странами. 
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Қазақстанда тұтынушылардың құқықтарын 
қорғаудың соттық тəжірибесі 

Мақалада тұтынушылардың құқықтарын қорғау тетігін құқықтық реттеудің мəселелері, сондай-ақ 
ұлттық заңнаманы жетілдіру жолдары қарастырылды. Автор теориялық ұстанымдар мен азаматтық 
заңнаманың нормаларына салыстырмалы талдау жүргізу жолымен тұтынушылардың құқықтарын 
қорғаудың ұғымы мен құқықтық тəсілдерін анықтау бойынша, сонымен қатар заңнаманы қолдану 
тəжірибесінің тиімділігін жоғарылатуға бағытталған ұсыныстарын жариялады. 

Кілт сөздер: тұтынушы құқығы, тұтынушылардың құқықтарын қорғау, тұтынушы-талапкер, 
азаматтық-құқықтық шарт, сот тəжірибесі, азаматтық істер, моральдық зиян. 

 
Бүгінгі күні тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың заңдық тетігі əлі де қалыптасуда. Сот 

тəжірибесі көрсеткендей, тұтынушылардың құқықтарын қорғау əр түрлі қызмет көрсету саласын 
қамтиды: сауда (сапасыз тауар сату), мүліктік-коммуналдық сала (жылу, газ, электр, су); 
медициналық, көлік, туризм саласында қызмет көрсету. Тұтынушылардың құқықтарын қорғауды 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы № 174-ІV Заңның 22-
бабында сот жүзеге асырады деп көрсетiлген [1].  

Тұтынушыға моральдық зиянды өндіруге, сатушының, дайындаушының, атқарушының, сондай-
ақ басқару органдарының тұтынушылардың белгiсiз бiр тобы жөнiндегi əрекеттерiн құқыққа қайшы 
деп тануға сот органдары ғана өкілетті. Сонымен қатар сот органдары осы топтағы азаматтық істерді 
қараған кезде ҚР «Сот жүйесі мен судьялардың мəртебесі туралы» Конституциялық заңның 
талаптарына сай тəуелсiз болады, яғни, қандайда болмасын ведомстволық нұсқаулармен тəуелсіз 
болуымен қатар, талаптардың қолданыстағы заң нормаларына сай объективті шешілуін қамтамасыз 
ету мүмкіндігі мол.  

Қолданыстағы заң нормаларына сəйкес, тұтынушылардың құқығы бұзылған жағдайда 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңның 20-бабы негізінде тұтынушы құқықтарын 
қорғайтын қоғамдық бірлестіктер құрылуы мүмкін болса, бұндай бірлестіктер қазіргі күнде Қазақстан 
территориясының барлық облыстарында жұмыс істеп келеді. Көпшілік жағдайда осы бірлестік 
өкілдерінің қолданыстағы заң нормаларынан хабардарлығы, осы саладағы іс-тəжірибелерін жəне 
заңдардың қолданылу тəртібін жеке тұлғаларға қарағанда жетік меңгергендіктері сот өндірістерінде 
осы санаттағы азаматтық істерді қарағанда өзінің оң ықпалын тигізуде. Мысалы, Өскемендегі 
«Паритет» ТҚҚҚ (Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қоғамы) В.Я. Линкевич деген азаматтың 
мүддесін қорғап, сотқа арыз берген.  

Талапкер «Фирма теплые окна» ЖШС-не металлопластиктен жасалған терезелерді орнатудағы 
міндеттемелерін орындамағаны үшін алдын ала төлеп қойған қаржысы 374 800 теңге, 100 000 теңге 
моральдық шығынды, 23 321 теңге басқа шығындарды өндіріп талап ақысын 100 % көлемінде 
айыппұл салуды сұраған. Сот шешімімен талап арыз ішінара қанағаттандырылып, «Фирма теплые 
окна» ЖШС-нен В.Я. Линкевичтің пайдасына алдын ала төленген ақшасы 374 800 теңге, моральдық 



Қазақстанда тұтынушылардың құқықтарын ... 

Серия «Право». № 4(76)/2014 77 

шығын өтемі ретінде 5 840 теңге, маманның қорытындысын алу бойынша 25 000 теңге шығын, 
мемлекет пайдасына 4 332 теңге баж салығы өндіріліп, «Фирма теплые окна» ЖШС-нен 374 000 
теңге айыппұл өндірілді. Аталған іс қадағалау тəртібінде қаралып, бірінші инстанциядағы сот шешімі 
өзгеріссіз қалдырылды [2].  

Сот тəжірибесі көрсетіп отырғандай, тұтынушылар құқығының бұзылуына байланысты даулар 
əр түрлі саланы қамтиды. Бұларды негізінен төмендегідей топтарға бөлуге болады: тауар сату 
қызметтері саласындағы, тұрмыстық саладағы, тұрмыстық қызмет көрсету, дəрігерлік қызмет 
көрсету, көлік қызметтерін көрсету.  

Шығыс Қазақстан облыстық сотының азаматтық істер бойынша сот алқасымен 22 шілде 1996 
жылғы ҚР Жоғарғы Соты Пленумының № 7 «Тұтынушылар құқығын қорғау заңдарының соттармен 
қолдану тəжірибесі» туралы құқықтық Қаулысына [3] сай жасалған саралауында облыс бойынша 
аталған категориядағы 163 азаматтық іс оқып танысу арқылы тексерген. Осы 163 істің 33-і бойынша 
талап арыздар қанағаттандырылған болса, 14 іс бойынша бас тартылған. Өндірістен қысқартылғаны 
— 39, оның ішінде талапкерлердің талаптан бас тартуына байланысты — 17, бітім келісімімен — 22, 
заң талаптарына сай қараусыз қалдырылғаны — 52 болса, қайтарылғаны — 25 [4].  

25 маусым 1996 жылы қабылданған «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңнаманы 
соттардың қолдану практикасы туралы» Қазақстан Республикасы Жоғарғы  Соты Пленумының 
Қаулысы моральдық зиянның орнын толтыру институтына бірқатар өзгерістер енгізді. Мəселен, 
Қаулының 8-тармағы ҚР «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңының 18-бабын қолдану 
кезінде соттар құқықты бұзған тұлғаның кінəсіне қарамастан, жеке мүліктік емес құқықтарды қорғау 
туралы ҚР АК-нің 141-бабының 3-тармағын басшылыққа алған жөн деп көрсетілген. Азаматтық 
кодекс құқықты бұзған тұлғаның кінəсына қарамастан, жеке мүліктік емес құқықтарды қорғауды 
қарастырса да, бұл моральдық зиянға қатысты қолданылмаған, себебі 131-бап тек жалпы ережелерді 
бекіткен, осыған сəйкес моралдық зиян тұлға кінəлі болған жағдайда ғана толтырылады. Осыған 
орай, Қаулының 8-тармағы ескерту ретінде тағы бір ережені бекітеді. Азаматтық заң негіздері мен 
өзге нормативтік актілермен көзделген ескертулер негізінде моральдық зиян тұлғаның кінəсіз 
болғанына қарамастан, толтырылады [3]. 

Қаулының 8-тармағының 2-бөлімі субъектілердің талап ету құқығын бекітетін норманы енгізді. 
Бұл тұтынушылар қоғамына азаматтардың тапсырмасы бойынша немесе өзінің бастамашылығымен  
бұзушылықтарды жою жəне ерікті түрде азаматтарға бұл бұзушылықпен келтірілген зиянның орнын 
толтыруды қарастыратын «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» ҚР Заңының 23-бабына 
қатысты айтылған. Егер 10 күннің ішінде өндіруші (орындаушы, сатушы) қойылған талабына жауап 
бермесе немесе бұзушылықты жоюдан жəне ерікті түрде келтірілген зиянның орнын толтырудан бас 
тартса, тұтынушылардың қоғамдық ұйымдары сотқа талап беруге құқылы. Сонымен қатар бұл бапта 
тұтынушылардың қоғамдық ұйымдарының дербес немесе прокурор арқылы сатушының, өндірушінің, 
орындаушының, сонымен бірге анықталмаған тұтынушыларға қатысты мемлекеттік органның 
əрекетіне жəне бұл əрекеттерді тоқтату туралы сотқа арыздануға құқылы деп бекітілген (ұжымдық 
талап арыз). Анықталмаған тұлғалардың мүдделерін қорғауға Қаулының 8-тармағы тыйым салады, ал 
«Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» ҚР Заңының 23-бабының 4-бөліміне сəйкес, 
тұтынушылардың қоғамдық ұйымдарының анықталмаған тұлғаларға қатысты мүліктік жəне моральдық 
зиянның орнын толтыру туралы талаптарды беру құқығы белгіленбеген. Осыған байланысты, нақты 
тұлғаларды көрсетпей, тұтынушылардың қоғамдық ұйымдары мүліктік жəне моралдық зиянның орнын 
толтыру туралы талаптарды берген жағдайда ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің 150-бабын бұзу деп 
танылады жəне ҚР АК-нің 8-бабы, ҚР АІЖК-нің 155-бабына сəйкес, қозғалыссыз қалдыруға жатады. 
Бұл норма негізінде арнайы ереже енгізіледі, ол бойынша моральдық зиян тек нақты тұлғаға ғана, нақ 
оған қатысты келтірілген моральдық зиянның мөлшері анықталған жағдайда толтырылады. Сондықтан 
да ұжымдық талап берген кезде барлық талапкерлердің аттары көрсетілуі тиіс, ал сот əрбір тұлғаға 
қатысты моральдық зиянның келтіру мəн-жайларын анықтауы тиіс. 

Сот тəжірибесіне жүргізілген талдаулар тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы талаппен 
жүгінген істердің көпшілігі соттарда қанағаттандырылғанын байқатады. Бұдан біз тұтынушылардың 
құқығы жиі бұзылатынын, құқық бұзушылардың ерікті түрде орындаудан бас тартып, тек қана сот-
тың шешімімен келтірілген шығындар өндірілетінін аңғарамыз. Мəселен, талапкер Дюсекенова К.А.  
шартты бұзу туралы жəне 11 999 теңге көлемінде материалдық, 100 000 теңге көлемінде моральдық 
зиянды өндіріп алу туралы «GULSER COMRUTERS» ЖШС-не талап арызбен жолданған. Сот 
талапкердің талабын негіздейтін келесідей мəн-жайлар анықталған: 22.07.2010 жылы №АСТ 0007013  
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кепілдік туралы хатпен «GULSER COMRUTERS» ЖШС-нің филиалында «DSL  модем  Cisco Systems 
Linkcys WAG 120N-EE, ADSL2+Modem» — жүйелі блокты 11 999 теңгеге сатып алған. 18.10.2011 
жылғы Техникалық жай-күйі туралы актіден  DSL жүйеге қосылмайтыны анықталған.  

 Сот ҚР Азаматтық кодексінің 268-бабын басшылыққа ала отырып, мiндеттемеге сəйкес бiр 
адам (борышқер) басқа адамның (несие берушiнiң) пайдасына мүлiк беру, жұмыс орындау, ақша 
төлеу жəне т.б. сияқты белгiлi бiр əрекеттер жасауға, не белгiлi бiр əрекет жасаудан тартынуға 
мiндеттi, ал несие берушi борышқордан өз мiндеттерiн орындауын талап етуге құқылы. Несие берушi 
борышқерден атқарылғанды қабылдауға мiндеттi деп тауып, талапкердің талап арызын ішінара 
қанағаттандырған. Жауапкерден келтірілген материалдық зиян толығымен өтелген, ал моральдық 
зиян көлемін 2000 теңге мөлшерінде бағалап, қанағаттандырған [5].  

Келесі азаматтық іс бойынша талап арызды сотқа «Əділет» тұтынушылар құқығын қорғау 
қоғамы А.С.Гилев мүддесін қорғап «Gedeon HT» ЖШС-не қойған.  

Іс материалдарынан мəлім болғандай, 26.05.2011 ж. А.С.Гилев пен «Gedeon HT» ЖШС арасында 
құны 94 000 теңге тұратын жиһаз дайындау туралы № 116 мердігерлік туралы шарт жасалған. 
Талапкер жиһаздың құнын толығымен төлеген, ал жауапкер шарт бойынша 2011 жылы 14 маусымда 
дайындауға міндетті болған, бірақ тапсырысты 2011 жылы 20 маусымда орындаған, алайда мүліктің 
ақаулықтары, жетіспеушіліктері анықталған. Шарттың 5-т. 5.5-тармақшасына сəйкес, тапсырысты 
орындауды мердігер кешіктірген жағдайда əрбір кешіктірген күні үшін тапсырыстың құнына 0,05 
пайыз өсім төлейтіні анықталды. 2011 жылы 11 тамызда Əділет» Тұтынушылар құқығын қорғау 
қоғамы А.С.Гилев атынан алдын ала дауды реттеу тəртібімен борышкерге кінə қояды, бірақ ешқандай 
жауап алынбаған.   

ҚР «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Заңының 15-бабының 1-бөлімінің 6-тармағына 
сəйкес, шартты бұзуды жəне тауар үшін төленген ақшалай соманы қайтаруды талап етуге құқылы. 
Осының негізінде сот талапты толығымен қанағаттандырған, ал моралдық зиянды 10000 теңге 
көлемінде өндірген [6].  

Келесі азаматтық іс бойынша сот талапты ішінара қанағаттандыруға мəжбүр болған. Себебі сот 
талапкер Ивановская Л.И. өзіне моральдық зиян келтірілгені туралы дəлелдеме табыстамағанын 
негізге ала отырып, тек қана материалдық зиянды өндіріп берген. Соттың шешімі негізсіз деп 
есептейміз. Өйткені ҚР «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы Заңының 
21-бабы бойынша, тұтынушының Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқықтарын қорғау 
туралы заңнамасында көзделген құқықтары мен заңды мүдделерін сатушының (дайындаушының, 
орындаушының) бұзуы салдарынан оған келтірілген моральдық зиян, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, сатушының (дайындаушының, орындаушының) 
кінəсі болған кезде сот айқындайтын мөлшерде өтеуге жатады. 

ҚР АК-нің 951-бабына сəйкес, моральдық зиян — жеке тұлғалардың өзiндiк мүлiктiк емес 
игiлiктерi мен құқықтарының бұзылуы, кемсiтiлуi немесе олардан айырылуы, соның iшiнде 
жəбiрленушiнiң өзiне қарсы құқық бұзушылықтың жасалуы салдарынан басынан кешірген (төзімін 
тауысқан, уайымға салған) жан азабы немесе тəн азабы (қорлау, ызаландыру, қысым жасау, 
ашуландыру, ұялту, түңілту, тəн қиналуы, залал шегу, қолайсыз жағдайда қалу жəне т.б.). 

ҚР «Тұтынушылар құқын қорғау туралы заңдарды соттардың қолдану тəжірибесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік Қаулысы 1996 жылғы 25 шілде № 7 
нормативтік Қаулысында: «Заңның 21-бабын қолданған кезде соттар құқық бұзған адамның кінəсіне 
қатыссыз жеке мүліктік емес құқықты қорғау туралы АК 141-бабының 3-тармағын басшылыққа 
алулары тиіс», — деп атап көрсетілген.  

ҚР АК-нің 141-бабының 3-тармағы бойынша, егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, құқық 
бұзған адамның кiнəсiне қарамастан, мүлiктiк емес өзiндiк құқықтар қорғалуға тиiс. 

Істің мəн-жайларынан анықталғандай, жауапкердің тарапынан талапкерді  29.10.2010 ж. бастап 
22.11.2010 ж. дейінгі аралықта қызмет көрсетудің ақаулықтарын жою туралы сөз беріп, алдап келуі 
салдарынан талапкердің басынан кешірген (төзімін тауысқан, уайымға салған) жан азабы анықталған. 
Талапкер бірнеше рет жауапкерден келтірілген шығынды өтеуін талап еткен, бірақ ол ақыры 
міндеттемені тиісінше орындаудан бас тартқаны мəлім болған [7].  

ҚР АК-нің 272-бабы бойынша, мiндеттеме — оның шарттары мен заң талаптарына сəйкес 
тиiсiнше орындалуға тиiс, ал мұндай шарттар мен талаптар болмаған жағдайда — iскерлiк қызмет 
өрiсiндегi əдеттегi құқықтарға немесе əдетте қойылатын өзге де талаптарға сəйкес орындалуға тиiс. 
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Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының «Соттардың моральдық зиянды өтеу туралы 
заңнаманы қолдануы туралы» 2001 жылғы 21 маусымдағы № 3 нормативтік Қаулысына сəйкес, 
азаматтың жан азабы деп адамның кемсiтуге, ызалануға, түңiлуге, ашуға, ұятқа, қажуға, 
жайсыздыққа жəне т.б. байланысты басынан кешiретiн эмоциялық-өзiндiк жан күйзелiсi сезiмдерiн 
түсiну қажет. Сол себепті талапкердің құқықтары толық қорғалмай қалған [8]. 

Материалдық құқық нормасын қолдану тұрғысынан моральдық зиянның орнын толтырумен 
байланысты мəселелерден басқа азаматтық іс жүргізу нормаларын қолдану тұрғысынан оның орнын 
толтырумен байланысты шешілмеген мəселелер бар. 

ҚР «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заңының 21-бабына сай, моральдық зиянның 
орнын толтыру мөлшері сотпен анықталады. Басқа алымдарға қарағанда, моральдық шығынның 
орнын толтыру туралы талап тек соттық тəртіпте ғана орындалуға жатады. Сот тəжірибесі 
көрсеткендей, заңға сай жасалған əрбір талап осындай өндіріп алуды қанағаттандыру талабымен қоса 
жүреді жəне осындай дауларды шешу сотқа жеткізетін жағдай көбінесе талаптың осы тармағы болып 
табылады. Осыған байланысты келесідей сұрақтар туындайды: неге тараптар басқа талаптар 
бойынша соттан тыс келісе алады да, моральдық шығынның орнын толтыру мəселесі бойынша сотқа 
келіп тіреледі? Өтемақы алуға құқық пайда болу үшін екі факті жетпей ме (тұтынушылардың 
құқығының бұзылуы жəне кінəлінің кінəсін анықтау), оларды өздері сотсыз анықтап алуларына да 
болады ғой.  

Басқа алымдардың өлшемін тараптар заңнамамен айқындалған əдіспен анықтай алса, моральдық 
шығынды толтыру əдісі туралы олай дей алмайсың. Бірақ та бұл фактіні сондай талаптарды 
қанағаттандыру үшін міндетті түрде сот тəртібін енгізуге негіз бола алады деп есептеу қиын. Əрине, 
бұл мəселені шешуде тұтынушылар мен кəсіпкерлердің келісімге келуі жетіп жатыр емес пе: көбінесе 
олар сотты айналып өтіп, шығынның орнын толтыру өлшемін анықтап, қанағаттандыра береді. Бірақ 
заңды түрде бекітілген нормативтік мүмкіндіктің болмауы даудың толық шешіліп бітуіне кепілдік 
бермейді, сондықтан да контрагенттің одан əрі алғашқы келісімді даулау ниеті туындайды. 

Сот тəжірибесінде келесідей жағдайлар да болып тұрады. Мысалы, тұтынушы-талапкер 
кəсіпкермен болған дауда, екі тараптың келісімімен, моралдық зиянның белгілі бір өтемақысын алып 
алады, бірақ біраз уақыт өткен соң ол басқа бір себептен сотқа сол мəселе бойынша шағымданып, 
одан да көп сомада өтемақы талап етеді. Сот заңның нормасына сай мұндай талапты қарауға мəжбүр 
болады. 

Жоғарыда келтірілген мысалға орай моральдық зиянның орнын толтыруға қатысты дауларды 
соттан тыс қарау мүмкіндігінің заңмен реттелмегендігі мəселесі қарастырылған келіспеушіліктерді 
еркін түрде шешу тиімділігін жоққа шығарады. Егер де тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңға, 
тараптарға моральдық зиянның орнын толтыру мəселесін соттан тыс тəртіпте  шешу мəселесіне  
құқық беру туралы өзгерістер  енгізілсе, тараптардың сондай келісімдерінің тұрақтылығы мен 
тиімділігіне қол жеткізуге болар еді. 

Ұсынылған өзгерістердің барлығы үшін маңызы бар: соттың араласуынсыз қанағаттандыруға 
болатын талаптармен сотқа жолдану үшін тараптар өз уақыттарын, күштері мен қаражаттарын босқа 
өткізбейді; жауапкер үшін де тиімді. 

Ондай заңнамалық жаңалықтың тиімділігі туралы айтқанда, басқа елдердің заң шығарушылық 
жəне құқық қолданушылық тəжірибесіне де арқа сүйеген жөн. Мысалы, Беларусь Республикасының 
«Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңында моральдық шығын мəселесін сотқа жүгінбей-ақ 
шешу мүмкіндігі қарастырылған. Онда тараптар шығынды жабу өлшемі туралы өздері келісе алады, 
сотқа, егерле сома туралы дау туындаса ғана, жүгінеді [9]. Əрине, мұндай ережелерді заңды түрде 
бекіту жағдайында, моральдық зиянды ерікті түрде өтеген кəсіпкер, ешқашан да кейін жəбірленуші 
тарапынан талаптың болуынан күмəнсіз бола алмайды жəне де соттың мүлдем басқаша мөлшердегі 
өтемақы мөлшерін анықтауынан сақтандырылмайды. Бірақ егер де өтемақыны ерікті түрде төлеу 
құжат түрінде рəсімделген болса, бұл мəселе жеңіл шешілер еді. 

Осыған байланысты мұндай келісімдерді сотқа дейінгі бейбітшілік келісімі нысанында 
рəсімдеуді ұсынатын А.М.Эрдлевскийдің көзқарасы дұрыс болып табылады, ол бойынша, 
жəбірленуші оны жасасу кезінде келісімінің мағынасын терең түсініп, салдарынан хабардар болуы 
тиіс [10]. Сот шешімімен өтемақының ең жоғары жəне ең төмен мөлшері анықтала алады деп 
есептейді. Бұл жерде жəбірленушіге қатысты зиян келтірушімен жəбірленушіге қатысты 
қарастырылған құқықбұзушылық жасалған немесе оған моральдық жəне физикалық зиян келтірілген, 
осыған байланысты дауды сотқа бергенде жəне онымен өтемақының өте жоғары мөлшері анықталса, 
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талабының зиян келтірушімен ерікті қанағаттандырылуын ескере отырып, оны төленген өтемақыға 
үстеме ретінде қосымша ақыны төлеуден босатуға болады, яғни борышты кешіреді.  

Егер заңнамалық тəртіпте дауды еркін түрде шешу туралы тараптардың жазбаша келісімге қол 
жеткізу жағдайында сотпен өтінішті қабылдамау мүмкіндігін қарастыратын өзгертулер қабылданатын 
болса, пайда болған дауларды шешудің соттан тыс тəртібі нормативті сипатқа ие болады. 

Мұндай амалды моральдық шығынның орнын толтыру мəселесі жөніндегі келісімдерге ғана 
емес, тұтынушылар  құқығын қорғау жөніндегі тараптардың барлық өзара қатынасына, жалпы 
шағымды істердің бəріне де қолдану керек. Аталған ұсыныстарды сотта жүзеге асырғанда азаматтық 
істерді қараудың ауыртпалығы төмендейді, соның нəтижесінде оларды қарау мерзімі қысқарады, 
жүргізілетін сот өндірісінің сапасы артады, оларға шығаратын шешімдердің негізділігі күшейіп, 
оларды пайдаланудың тиімділігі өседі. 

Сонымен, Қазақстан Республикасының «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 
жылғы 4 мамырдағы Заңы қабылданғалы бері төрт жыл өтті. Осы уақыт аралығында аталмыш заңдық 
акт өзінің өмірге қалыптасқанын көрсете білді, құқық шығармашылық саласында да, құқық қолдану 
тəжірибесінде де оңды бетбұрыстар жасады. Алайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында 
орын алып отырған мəселелерді заңнамаларды жетілдірмей, қолданыстағы заңнамаларды тиісінше 
іске асырмай мүмкін емес. Бұл жерде ерекше жауапкершілік құқық шығармашылықпен айналысушы 
субъектілерге емес, тəжірибеде тұтынушылардың құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын сот билігі 
органдарына жүктеледі. Соттар қолданыстағы заңнамаларды қолданудың бірізділік тəжірибесін 
қалыптастыруы тиіс.  

Соттарда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы істер көпшілік жағдайда азаматтардың 
өздерінің талап арыздары негізінде қозғалатыны белгілі болды. Сондықтан тұтынушылардың 
қатысуымен туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін заңнамаларды іске асыру тұтынушы жеке 
тұлғалардың өз тұтынушылық құқықтарын қорғау бойынша белсенділік танытуынсыз мүмкін емес. 

Құқық қолдану тəжірибесінде жүргізілген талдаулар көрсеткендей, аталмыш құқықтық 
қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілер жүйесін қалыптастыру үрдісі аяқталған жоқ; 
нарыққа адам өміріне қауіпті тауарлардың, қызмет көрсетулердің енуінен тұтынушыларды қорғау 
үшін мемлекет тарапынан қолданылатын шараларды жетілдіру, күшейту қажет; жалпы барлық 
саланы қамтитын тұтынушылар құқығын түсіндіретін ақпараттандыру мен ағартушылық жүйесі 
қалыптаспаған, тауарларды тəуелсіз сараптау қызметі жүзеге асырылмайды.  

Сот тəжірибесіне жүргізілген талдаулар көрсеткендей, тəжірибеде қарама-қайшы жағдайлар 
қалыптасқан: материалдық құқық нормаларын қолдануда бірізділік қалыптаспаған, ҚР «Тұтынушы-
лардың құқықтарын қорғау туралы» Заңының ережелеріне əрқалай түсінік беріледі. Атап айтқанда, 
тұтынушыларға материалдық өтемақыны өндірумен бірге, моральдық зиянды өндіріп алу бойынша 
талап қанағаттандырылады, кейде негізсіз қанағаттандырылмайды. Сонымен қатар соттар үшін 
тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заңнамамен реттелетін қатынастардың аумағын анықтау 
барысында қиындықтар туындайды. Бұл əр түрлі қызметтер көрсетілетін шарттық нысандардың 
қарқындап дамуымен байланыстырылады.  

Жоғарыда аталған мəселелер құқық қолдану тəжірибесінде орын алған өзекті мəселелерді жою 
үшін іргелі зерттеулер жүргізу қажеттігін негіздеп, сол арқылы қолданыстағы заңнаманы жетілдіруді 
теоретикалық негіздеу мақсатын іске асыруды алға қояды. 

Мақала тақырыбын зерттеу нəтижесінде тұтынушылар құқықтарын қорғаудың өзекті 
мəселелерін қарастыра отырып, біз келесідей қорытындыларға келдік: 

1. Қазіргі уақытта ҚР «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заңның негізгі бөлігінде 
тұтынушылар мен сатушылардың құқықтары мен міндеттері реттелген. Ал тұтынушылардың 
бұзылған құқықтарын қалпына келтірудің нақты тетігі қарастырылмаған. Осыған байланысты 
жетекші əлем елдерінің тəжірибесін ескеретін Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың 
тұжырымдамасын құру қажет деп санаймыз. Онда тауарларды іске асыру, қызмет көрсету жəне 
жұмыс жасау барысында тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың тəртібін орнату керек. Атап 
айтқанда, тауарды қайтару, ауыстыру, кемшіліктерін жою тəртібін реттеу, сатушы мен 
орындаушылардың жауапкершіліктерін анықтау, оны қанағаттандыру мерзімін, салдарларын 
айқындау ұсынылады. 

2. «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Заңда маңызды халықаралық танымал тұтынушылар 
құқықтары бекітілуі тиіс. Заңда келесідей қосымша кепілдіктер орнатылуы тиіс: сауда жəне басқа да 
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қызмет көрсету саласында жеңілдіктерге ие болу құқығы; тиісті сапалы тауарға ауыстыру құқығы; 
тұтынушылардың құқықтарын бұзатын шарттың жағдайларын жарамсыз деп тану. 

3. Тұтынушылардың құқықтарының бұзылуы көп жағдайда тұрғындардың тұтынушы ретінде 
құқықтарын білмеуінен орын алатыны белгілі. Осыған орай тұрғындардың (тұтынушылардың) 
құқықтық сауаттылық деңгейін жоғарылату бойынша жүргізілетін іс-шаралардың кешенін құру қажет.  

4. Заңда тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін жеке қорғаумен бірге, ұжымдық қорғауды 
да қарастыру қажет жəне, ең бастысы, мемлекеттік қорғауға алу керек. Тауарды өндіруші, сатушы 
мен тұтынушылардың арасындағы дауларды шешудің жалпы соттық тəртібімен бірге, дауларды 
реттеудің балама тəсілдерін (келіссөз жүргізу, медиацияны) қолдануды міндеттеу. Заңда 
тұтынушылар құқықтарын қорғайтын арнайы мемлекеттік органдарды, олардың құзыретін, сондай-ақ 
тұтынушылардың құқықтарын бұзғаны үшін олардың санкция қолдануын анықтау ұсынылады.  

5. «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заң мен Азаматтық кодекстің ара қатынасы 
келесідей сипатталады. «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы ҚР» Заңы азаматтық заңдардың 
жалпы ережелеріне негізделеді, ал оның қолданылуы мүліктік жауапкершілік, кінə, залал, шарт жəне 
т.б. маңызды азаматтық-құқықтық санаттарсыз мүмкін емес. Егер азаматтық заңдар субъектілік 
құрамында тəуелсіз тауар-ақша қатынастарын реттеуге бағытталса, ал «Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау туралы» Заңы тауарлар мен қызмет көрсетулер нарығында тұтынушылар үшін 
осы қатынастардың ерекшеліктерін реттейді.  

6. «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» Заңның қабылдануымен Қазақстанда 
тұтынушылар құқықтарын қорғау заңнамасы қалыптасып, олар салалық (азаматтық, əкімшілік, 
қылмыстық жəне т.б.)  заңдарға негіз ретінде болады, оның негізгі мақсаты – тұтынушыларға 
қосымша құқықтар беріп, олардың контрагенттеріне қосымша талаптар қою, соның нəтижесінде 
олардың нарықтағы  экономикалық жағдайларын теңестіру болып табылады. 

7. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі шарттық-мүліктік құқық қатынастарының əр 
түрлі саласындағы қатынастарды басым реттейді жəне оның нормаларын, бəрінен бұрын, келісім 
жасарда коммерциялық пайда алуды көздейтін кəсіпкерлер — негізгі қатысушылар болып табылатын 
келісім-шарттарды реттеуге бағытталған. Дамыған нарықтық экономиканың басты қатысушысы 
болып табылатын тұтынушы сияқты əлсіз тараптың мүдделерін қорғауда пайдалана алатын нормалар 
мүлдем жоқ деуге болады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде «тұтынушы» 
түсінігінің, оны міндеттемелік қатынастарға өзге де қатысушылардан даралайтын нақты 
анықтамасының жоқтығын атап өтуге болады. 

Жоғарыда аталған тұтынушының құқығын қорғау бойынша қатынастарды реттеудегі  
қайшылықтарды жою үшін, біздің пікірімізше, келісім-шарттық қатынастарда əлсіз тарапты 
білдіретін Азаматтық кодексті «тұтынушы» түсінігімен толықтыру қажет. Осыған орай «тұтынушы  
дегеніміз — пайда табуды көздемейтін, тек қана өз мұқтаждығын қанағаттандыру үшін тауарды 
иелену немесе жұмысқа, көрсетілетін қызметке тапсырыс беретін жеке тұлға» деген анықтама 
беруді жөн санаймыз. 
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Г.А.Ильясова  

Судебная практика защиты прав потребителей в Казахстане 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования механизма защиты прав потребителей, 
а таже пути совершенствования национального законодательства. Автором разработаны предложения 
по определению понятия и правовых способов защиты прав потребителей, по совершенствованию и 
систематизации законодательства, а также предложения, направленные на повышение эффективности 
практики применения законодательства  путем проведения сравнительного анализа теоретических 
положений и норм гражданского законодательства. 

 

G.A.Ilyassova 

Jurisprudence of consumers rights protection in Kazakhstan 

The problems of legal regulation of the mechanism of protection of consumer’s rights, and the same ways of 
improvement of the national legislation are considered in article. The author developed offers on definition of 
concept and legal ways of protection of consumers rights, on improvement and legislation systematization, 
and also the offers directed on increase of efficiency of practice of application of the legislation, by carrying 
out the comparative analysis of theoretical provisions and standards of the civil legislation. 
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К вопросу отраслевого характера предпринимательского права 

В статье рассматриваются вопросы отраслевого характера предпринимательского права и проанали-
зированы основные концепции (школы) предпринимательского права, существующие в науке. Затро-
нуты вопросы предмета и метода правового регулирования предпринимательской деятельности. Ав-
тор в ходе анализа вопроса о принадлежности к той или иной отрасли права предпринимательского 
права пришел к выводу, что оно является самостоятельной комплексной отраслью права, предметом 
которого являются предпринимательские имущественные, управленческие, внутрифирменные (кор-
поративные) отношения.  
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Совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения, — это так 

называемая отрасль права. Все без исключения отрасли права являются структурными элементами 
системы права. Отрасль права отличается специфическим режимом юридического регулирования и 
охватывает целые участки, комплексы однородных общественных отношений. 

На протяжении всей истории существования права формировались знания об отрасли права как 
правовом феномене. Подчиняясь закономерностям развития права, они постепенно приобретали об-
лик самостоятельного научного направления. Преобразования, произошедшие в теории права, каче-
ственно изменили понятийный и методологический компоненты учения о праве, составляющие в со-
вокупности первостепенную теоретическую основу понимания отрасли права. Научное представле-
ние об отрасли права может складываться на основе знания тенденций и закономерностей формиро-
вания и развития системы права. Категория «система права» является ключевой в изучении не только 
отрасли, но и всего права в целом, выступает первостепенным показателем всех важнейших призна-
ков права, его сущности и социальной ценности, имеет объективный характер, показывает связь всех 
составляющих ее элементов, свидетельствует об их многовариантности и взаимозависимости [1; 11]. 

Как мы уже сказали, система права носит объективный характер. Это подтверждается тем об-
стоятельством, что в современных цивилизованных государствах существуют однородные отрасли 
права, идентичные для всех стран (конституционное, гражданское, семейное, уголовное и др.). При 
проведении тех или иных законодательных преобразований система права сохраняет устойчивость, 
стабильность. Правовые реформы обычно осуществляются в рамках общей схемы строения права, 
существующей объективно и неподвластной законодателю. Будучи устойчивой к изменениям зако-
нодательства, она служит основой для преемственности правовой формы, сохраняя для новых поко-
лений выработанные многовековой практикой элементы общих компонентов права: нормы, институ-
ты, отрасли [2; 321]. 

Из всех структурных частей «отрасли права являются самыми крупными составляющими частя-
ми системы права. Они представляют собой совокупность относительно обособленных, автономных 
юридических норм, регулирующих определённую область (сферу) общественных отношений» [3; 
563]. Каждая отрасль воплощает специфический режим правового регулирования, характеризуемый 
особыми приемами регулятивного воздействия: свой порядок возникновения прав и обязанностей 
субъектов права, их обеспечения и охраны, специфика мер государственного принуждения при на-
рушении норм соответствующей отрасли, особые принципы, общие положения, пронизывающие со-
держание  ее  норм.  Отрасль  права  обычно  имеет  многоуровневую  структуру. В большинстве от-
раслей выделяются общая и особенная части. В общей части формулируются нормативные предпи-
сания, являющиеся основополагающими для конкретных норм отрасли, как бы "обслуживающие" их 
и распространяющие свое действие, как правило, на весь круг отношений, регулируемых отраслью. 
Общая часть включает в себя общеотраслевые принципы права, определяет предмет и задачи отрас-
ли, ее объем. Она как бы объединяет, цементирует содержание отрасли. Нормы общей части разви-
ваются и конкретизируются в институтах и отдельных положениях Особенной части. Такая структу-
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ра позволяет компактно изложить нормативный материал, исключить повторения, облегчить толко-
вание и применение норм [4; 231]. 

Деление правовой системы на отрасли права обусловлено практической и теоретической необ-
ходимостью. Так, в практическом плане это разделение обеспечивает дифференциацию основных 
законодательных актов и специализацию практикующих юристов. В теоретическом плане деление 
позволяет нам определить интересы основных правовых школ, разграничить диссертации и другие 
теоретические исследования в области права. 

Обретение независимости Казахстаном привело к коренным изменениям в общественной и эко-
номической жизни, следствием чего явились переход к рыночной экономике и демократические пре-
образования, направленные на построение правового государства. Столь значительные изменения в 
общественной и экономической жизни повлияли и на систему права, и на составляющие ее структур-
ные элементы (отрасли права, подотрасли права и правовые институты). Таким образом, в современ-
ном обществе образование новых отраслей является закономерным следствием объективных измене-
ний, происходящих в социально-политической системе. Усложнение общественных отношений обу-
словливает необходимость возникновения новых социально-правовых регуляторов.  

В системе казахстанского права традиционно к основным отраслям права относят конституци-
онное, гражданское, административное, уголовное. Вместе с тем достаточно часто в качестве само-
стоятельных рассматриваются такие отрасли, как налоговое право, таможенное право, финансовое 
право, предпринимательское право и т.д. 

Формирование и развитие предпринимательского права и законодательства о предприниматель-
стве ставят проблему уяснения природы и местонахождения этого образования в системе права и за-
конодательства Казахстана. Критерии, которыми обосновывается самостоятельность иных отраслей 
права, в том числе предпринимательского, как правило, являются дискуссионными. Причина этого 
заключена в неоднозначности понимания таких общетеоретических категорий, как предмет и метод 
правового регулирования. Так как в понимании сущности и правовой природы предпринимательско-
го права среди ученых нет единства, считаем необходимым рассмотреть основные концепции (шко-
лы) предпринимательского права, существующие в науке. 

Существует три основные концепции предпринимательского права. 
1. Предпринимательское право является самостоятельной отраслью права. Сторонники этой точ-

ки зрения являются последователями так называемой «концепции хозяйственного права», разрабо-
танной под руководством академиков России и Украины В.В. Лаптева и В.К. Мамутова. Эта концеп-
ция исходила из однородности отношений в сфере народного хозяйства — властно-управленческих 
(по вертикали) и договорных (по горизонтали) — и была направлена на оправдание планово-
административной системы хозяйствования[5]. Сторонники этой точки зрения исходят из того, что 
предпринимательское (хозяйственное) право есть совокупность юридических норм, регулирующих 
хозяйственные отношения. 

Основные аргументы ученых, критикующих эту позицию, следующие. Во-первых, отрасль хо-
зяйственного права обосновывается под новым наименованием — хозяйственно-
предпринимательское право, под которым понимается по существу то же хозяйственное право, что и 
раньше; повторяются известные положения хозяйственно-правовой концепции с использованием со-
временной терминологии. Во-вторых, отсутствует учет разной правовой природы отношений по го-
ризонтали и вертикали и способов их регулирования (частноправовых и публично-правовых) [6; 34]. В-
третьих, в структуру предмета предпринимательского права авторы включают, помимо предпринима-
тельских отношений, также отношения по государственному регулированию экономики, настаивая 
на "определенном единстве" указанных отношений [7; 20].  

Достоинством позиции понимания предпринимательского права как самостоятельной отрасли 
права являются ее цельность и комплексность подхода (понимание предпринимательского права не 
только как отрасли права, но и в иных важных значениях, в частности, как отрасли законодательства). 
Однако выдвигаемые аргументы, скорее, свидетельствуют в пользу предпринимательского права как 
самостоятельной отрасли законодательства, нежели отрасли права. Ведь создание правовых условий 
для развития предпринимательства, четкое и всестороннее определение в законодательстве предпри-
нимательской деятельности, сочетание частных и публичных интересов (по терминологии 
В.В.Лаптева) — все это может быть в наибольшей степени достигнуто в комплексном кодифициро-
ванном законодательном акте, который должен быть определяющим в отрасли законодательства о 
предпринимательстве [6; 34]. 
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2. Предпринимательское право является частью гражданского права. Эта концепция прямо про-
тивоположна концепции предпринимательского (хозяйственного) права как самостоятельной отрасли 
права и имеет широкое хождение и в учебной, и в научной литературе. Концепция основана на при-
знании известной целостности и единства предпринимательского (хозяйственного) законодательства, 
в связи с чем предпринимательское (хозяйственное) право выступает как подотрасль гражданского 
права, а предпринимательское (хозяйственное) законодательство — как комплексная отрасль законо-
дательства [8; 22]. 

Г.Т. Казиева, определяя место предпринимательского права в системе права как подотрасли 
гражданского права, считает, что, с одной стороны, наличие в предмете и методе предприниматель-
ского права публично-правовых элементов не может служить основанием для выделения его как от-
расли права (в т.ч. комплексной), с другой стороны, признавая, что в предпринимательском праве 
присутствуют публично-правовые элементы и вертикальные отношения, относит предприниматель-
ское право к подотрасли гражданского права, основываясь на концепции организационных граждан-
ско-правовых отношений, т.е. считает допустимым наличие публично-правовых элементов в пред-
принимательском праве на уровне подотрасли гражданского права [9; 127-134]. Аналогичную точку 
зрения о том, что предпринимательское право является подотраслью гражданского права высказыва-
ют казахстанские ученые И.В. Амирханова [10; 50], Д.В. Акрачкова [11; 24].   

Привлекательность этой концепции, на наш взгляд, заключается в отстаивании частных начал в 
предпринимательстве. Однако следует согласиться с М.К. Сулейменовым, который по поводу данной 
концепции высказывает мнение, что эта концепция не учитывает несомненного единства в сфере ре-
гулирования, которое существует между гражданско-правовыми и административно-правовыми нор-
мами, регулирующими предпринимательскую деятельность.  

Несмотря на это представители данной концепции, как правило, публично предпринимательские 
нормы относят к административным, но не предпринимательским или доказывают, что публично-
правовое регулирование предпринимательской деятельности не требует оформления специальной 
правовой отрасли, так как соответствующие нормы права имеют разноотраслевой характер. 

Таким образом, несмотря на обоснования сторонников данной концепции, мы считаем, что 
предпринимательское право не является подотраслью гражданского права, так как гражданское право 
не может регулировать публично-правовые отношения в предпринимательской деятельности. 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право является комплексной отраслью права [12, 38], где 
объединяются частноправовые и публично-правовые нормы различной отраслевой принадлежности, та-
кие как гражданское право, административное право, международное право, финансовое право и т.п.. 

Концепция предпринимательского права как комплексной отрасли права много лет разрабатыва-
ется не только в Казахстане и странах СНГ, но и в  странах Дальнего зарубежья (концепция «бизнес-
права» или business law). С этих позиций не утрачивают сделанные более 60 лет назад выводы В. К. 
Райхера о том, что комплексные отрасли права должны соответствовать трём условиям. 

 Совокупность правовых норм должна соответствовать определённому, специфическому 
кругу общественных отношений, т.е. иметь предметное единство. 

 Регулируемый такой совокупностью специфический круг отношений должен обладать 
крупной общественной значимостью. 

 Образующий такую совокупность нормативно-правовой материал должен иметь обширный 
объём [13; 189, 190]. 

М.К. Сулейменов высказывает мнение, что предпринимательское право следует понимать двоя-
ко. В узком смысле предпринимательское право, несомненно, представляет собой часть гражданского 
права. Предпринимательская деятельность есть разновидность гражданско-правовой деятельности. В 
то же время предпринимательское право можно понимать в широком смысле как комплексное обра-
зование, объединяющее нормы различных отраслей права (гражданского, административного, фи-
нансового, таможенного, трудового и др.) [14; 4]. 

Необходимо отметить, что идея комплексных отраслей права имеет как своих сторонников, так 
и противников. Так, А.Г.Диденко подчеркивает, что переплетение публично-правовых и частнопра-
вовых начал не означает их органического единства [15; 102, 103]. Аналогичным образом М.Н. Семя-
кин полагает, что объединять разнородные по своей сути группы отношений (публично-правовые и 
предпринимательские частноправовые) «в одну рубрику только потому, что они в той или иной мере 
связаны с предпринимательством, и относить их к предмету какой-либо одной отрасли права — неза-
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висимо, будь это предпринимательское или гражданское право, или иная отрасль, — достаточных 
научных оснований на сегодняшний день не имеется» [16; 196–197]. 

На наш взгляд, спор между сторонниками и противниками комплексных отраслей права возни-
кает из-за различий во взглядах на соотношение понятий «отрасль права» и «отрасль законодательст-
ва». Как отмечает профессор М.К. Сулейменов, «если в системе законодательства сформировалась 
комплексная отрасль законодательства, это означает, что и в системе права существует такая же ком-
плексная отрасль права» [17; 9].  

О.С.Иоффе полагает, что «право делится на отрасли по объективной природе юридических норм, а 
законодательство — по классификационному признаку, субъективно избранному законодателем» [18; 43]. 
Аналогичным образом Ю.Г. Басин считает, что законодательство формируется субъективным образом, 
с учетом целей принятия актов законодательства, задач и условий их применения [19; 32].  

В западном правоведении сложились примерно аналогичные подходы к решению вопроса о мес-
те предпринимательского права в системе права. Так, в европейской доктрине, по мнению 
Й.Пуделька, предпринимательское право не признается самостоятельной отраслью права, поскольку 
объединяет нормы других отраслей права — гражданского, административного и уголовного [20; 34–36]. 
А. Жакомэн, Г. Шранц также считают, что хозяйственное право не является отраслью права или отрас-
лью законодательства, поскольку представляет собой новый способ разработки или применения норм 
права, регулирующих экономические отношения, — это право, рассматриваемое с точки зрения его 
экономических последствий [21; 215]. 

Также в западной правовой науке имеются сторонники признания предпринимательского права 
самостоятельной отраслью права. При этом в рамках данного подхода мнения европейских ученых 
разделились и появились приверженцы понимания хозяйственного права в узком и широком смысле. 
Сторонники узкой трактовки включают в хозяйственное право нормы, регулирующие отношения по 
государственному регулированию экономики (в т.ч. правовое регулирование национализации, цено-
образования, налоговое, таможенное и валютное регулирование и т.п.) [21; 216]. Следовательно, хо-
зяйственное право понимают как хозяйственное публичное право. Широкая трактовка хозяйственно-
го права сводится к признанию комплексной, т.е. публично-правовой и частноправовой природы 
предпринимательского права. Впервые эту идею высказал и обосновал  в своей известной моногра-
фии «Имперское хозяйственное право» Гольдшмидт, противопоставив частное хозяйство, основанное 
на принципе свободы экономической деятельности, общественному хозяйству [22; 11–15]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в зарубежной юридической литературе сторон-
ники широкого понимания предпринимательского права включают в него нормы различных отраслей 
права (гражданского, административного, финансового, трудового, международного, уголовного и 
других отраслей права), регулирующие отношения, возникающие в процессе осуществления хозяйст-
венной деятельности. 

В юридической науке очень интересным, на наш взгляд, является рассмотрение предпринима-
тельского права как составной части экономического права. Так, например, В.И.Видячина, 
И.И.Веленто, В.С.Елисеев высказываются о формировании экономического права. В зарубежной ли-
тературе также имеются сторонники экономического права. Так, Ж.Амель и Ж.Лагард отождествля-
ют предпринимательское и экономическое право. Сторонники этой теории считают, что экономиче-
ское право призвано регулировать предпринимательские (хозяйственные) отношения [21; 216, 217]. 

Однако в казахстанском и российском законодательстве особо не признаются экономические 
отношения как предмет правового регулирования. То есть отношения при осуществлении экономиче-
ской деятельности оказались включенными в предметы различных отраслей права. Например, в силу 
определенной предметной специфики бюджетные, налоговые, имущественные, гражданские, трудо-
вые, природоресурсовые отношения регулируются нормами различных отраслей права, но единая — 
экономическая — основа этих отношений создает предпосылки для применения к ним некоторых 
правовых положений, являющихся для них общими [23; 60].  

По нашему мнению, несмотря на критику в отношении комплексности предпринимательского 
права, считаем, что понимание предпринимательского права как комплексной отрасли права является 
правильным. Даже если вопрос о комплексных отраслях права остается дискуссионным, то наличие 
комплексных отраслей законодательства является общепризнанным и, соответственно, предпринима-
тельское право признается как отрасль законодательства. 
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Как мы уже ранее отмечали, для деления права на отрасли используются два критерия — пред-
мет и метод правового регулирования. В науке предпринимательского права вопросы предмета и ме-
тода являются одними из самых дискуссионных. Мы рассмотрим основные взгляды ученых.   

Представители концепции хозяйственного права, трактующие предпринимательское (хозяйст-
венное) право как самостоятельную отрасль, как правило, выделяют три группы отношений, входя-
щих в предмет предпринимательского права: 1) отношения, складывающиеся при осуществлении 
предпринимательской деятельности; 2) отношения, складывающиеся при регулировании предприни-
мательской деятельности; 3) внутрихозяйственные отношения [24; 22]. 

Противоположное мнение высказывает М.К. Сулейменов. Рассматривая вопрос о предмете и методе 
предпринимательского права, считает он, следует исходить из того, что это комплексная отрасль права. 
Комплексная отрасль права как вторичная структура не имеет своего предмета и метода. Она регулирует 
те же отношения, которые регулируются нормами основных отраслей права, использует методы основ-
ных отраслей права. Поэтому в предпринимательском праве четко выделяются отношения, которые регу-
лируются только нормами гражданского права (например, обязательства), только нормами администра-
тивного права (например, налогообложение, лицензирование, квотирование, регистрация и т.п.). Но есть 
и такие сферы, где регулирование нормами публичного и частного права переплетается (например, цено-
образование, определяемое и централизованно, и положениями договоров) [25; 39]. 

Ученые, трактующие предпринимательское право как комплексную отрасль, включают в пред-
мет регулирования предпринимательского права отношения, связанные: с осуществлением предпри-
нимательской деятельности (совершение сделок); с государственным регулированием предпринима-
тельской деятельности (государственная регистрация предпринимателей, лицензирование предпри-
нимательской деятельности и т.д.); с корпоративным (внутрихозяйственным) регулированием отно-
шений. Аналогичную трактовку предлагает казахстанский ученый С.П.Мороз. Так, она выделяет три 
группы, входящие в предмет предпринимательского права: 1) предпринимательские имущественные 
(горизонтальные отношения); 2) предпринимательские управленческие (вертикальные отношения); 3) 
предпринимательские внутрифирменные (корпоративные отношения) [26; 15].  

Из изложенного выше мы можем сделать вывод о том, что сторонники двух основных концепций 
(«комплексной» и «самостоятельной») выдвигают схожую формулу по определению предмета пред-
принимательского права. По нашему мнению, это и является предметом предпринимательского права.  

Украинский ученый профессор О.П. Подцерковный, основываясь на Хозяйственном кодексе 
Украины, определяет предмет хозяйственно-правового регулирования и выделяет две составляющие 
предмета хозяйственного (предпринимательского) права: 

 первый функциональный — предполагает выделение отношений, имеющих направленность 
на процесс организации и осуществления хозяйственной деятельности; 

 второй субъективный — предполагает выделение субъектного состава отношений — субъ-
екты хозяйствования и участники отношений в сфере хозяйствования [27; 29].  

Характеристика предмета правового регулирования отвечает на вопрос, какие общественные от-
ношения регулируются. Рассмотрев основные взгляды на предмет предпринимательского права, счи-
таем необходимым затронуть вопрос о том, как и какими правовыми способами и приемами регули-
руются общественные отношения в предпринимательской деятельности, т.е. о методе предпринима-
тельского права, согласно которому определяется способ или совокупность способов правового воз-
действия на участников правоотношений. Отрасль права не получает надлежащей обрисовки до тех 
пор, пока не определен метод правового регулирования.  

Вопрос о методе предпринимательского права также является одним из самых дискуссионных в 
науке, так как учеными предлагается различное сочетание методов предпринимательского права, а 
иногда даже отрицание метода в предпринимательском праве. Так, например, М.К. Сулейменов ут-
верждает: «У предпринимательского права нет своих методов. Все измышления хозяйственников о 
каком-то самостоятельном методе от лукавого. На самом деле есть два метода: метод публичного 
права — власти — подчинения и метод частного права — равенства участников отношений. Эти ме-
тоды и применяются в различных комбинациях в предпринимательском праве» [25]. В данном случае 
позволим себе не согласиться с таким выводом уважаемого ученого, так как метод предприниматель-
ского права существует, и мы это постараемся доказать далее. А то, что существует два метода, — 
это бесспорно. 

В литературе по хозяйственному (предпринимательскому) праву чаще всего называют несколько 
методов правового регулирования: обязательных предписаний; автономных решений (метод согласо-
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вания); рекомендаций. Однако все принципы базируются на двух принципах: общедозволительном, 
т.е. разрешено все, что не запрещено законом, и обязывающем, т.е. разрешено то, что предписано за-
коном.  

Так, вопросы метода предпринимательского права были проанализированы В.С. Белых. Ученый, 
проведя подробный анализ взглядов, мнений, суждений различных авторов, приходит к выводу, что в 
основных отраслях права (конституционное, административное, гражданское и др.) правовой метод 
представляет собой не совокупность способов (приемов, средств), а конкретный способ воздействия 
на соответствующие общественные отношения. Напротив, в комплексных отраслях, гармонично со-
четающих публично-правовые и частноправовые начала, применяются два и более метода правового 
регулирования. Причем эти методы занимают равное положение, взаимодействуя между собой и до-
полняя друг друга. В определении метода как совокупности способов (приемов, средств) содержится 
порочная логико-языковая конструкция — когда одно явление определяется через другое [28; 38]. 

В завершение своего анализа В.С. Белых указывает, что «правовой метод» следует рассматри-
вать в широком и узком значениях. В широком значении речь идет о методах публичного и частного 
права как суперотраслях, с выделением двух методов — императивного и дозволительного. В узком 
(отраслевом) значении понятие «правовой метод» наполняется конкретным содержанием, с учетом 
специфики и характера регулируемых отношений. Так, в сфере гражданского права применяется та-
кой метод правового регулирования, как юридическое равенство, в области административного — 
метод подчинения. В других отраслях права указанные методы также находят соответствующее при-
менение в той или иной комбинации. Например, в земельном, природоресурсном и экологическом 
праве гармонично сочетаются и метод юридического равенства, и метод подчинения. Аналогичная 
картина наблюдается в сфере действия предпринимательского права [28; 39].  

Представляется, что рациональное зерно в рассуждениях В.С.Белых присутствует, и поэтому мы 
поддерживаем его точку зрения, так как из всех взглядов и суждений о методе предпринимательского 
права, на наш взгляд, наиболее правильно исходить из того, что правовой метод в отраслевом значе-
нии должен определяться с учетом специфики и характера регулируемых отношений. Однако в дан-
ном случае, по нашему мнению, необходимо затронуть один немаловажный факт о том, что не только 
в комплексных отраслях (отраслевых) права применяются разные методы регулирования. Например, 
И.В.Павлов высказывает такое мнение: «В каждой отдельной отрасли права применяется не один, а 
несколько методов правового регулирования, взятых в их сочетаниях» [29; 7]. С данным мнением 
тяжело не согласиться, так как, действительно, во всех отраслях права используются несколько мето-
дов правового регулирования. Так, в гражданском праве, помимо метода равенства, применяется ме-
тод подчинения в публичном договоре, в правоотношениях между опекуном и недееспособным и в 
других случаях. В административном праве также метод подчинения является не единственным. По 
нашему мнению, метод предпринимательского права существует и характеризуется применением 
двух методов регулирования: диспозитивный метод, основанный на равенстве сторон, и императив-
ный — основанный на власти и подчинении. 

Таким образом, предпринимательское право является комплексной отраслью права, т.е. это сово-
купность правовых норм, которые регулируют общественные отношения в сфере предпринимательской 
деятельности. Его предметом являются предпринимательские имущественные, управленческие внут-
рифирменные (корпоративные) отношения. Характеризуется применением двух методов — импера-
тивного и дозволительного метода правового регулирования. Поэтому важнейшей задачей правовой 
системы представляется максимальное обеспечение комплексного воздействия как частноправовых, 
так и публично-правовых начал на правовое регулирование предпринимательских отношений. Так как 
предпринимательское право является комплексной отраслью права, ее отраслевой правовой режим 
обеспечивает координированное комплексное использование различных первичных отраслевых юри-
дических режимов, включаемых в сферу как публичного, так и частного права.  

В юридической науке Казахстана, и даже СНГ, в целом единодушному признанию предприни-
мательского права как комплексной отрасли права препятствуют сложившиеся традиции в понима-
нии и терминологическом обозначении отраслей права. Однако, по нашему мнению, если признать 
предпринимательское право комплексной отраслью в системе права, то это будет иметь большое зна-
чение для активизации научных разработок теоретических проблем в области предпринимательского 
права и совершенствования обширного законодательства о предпринимательстве с помощью коди-
фикации и систематизации законодательства о предпринимательстве, усилит интеграцию правового 
материала, разработку общетеоретических положений предпринимательского права. 
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Р.С.Молдабаев 

Кəсіпкерлік құқықтың салалық сипаттамасы мəселесіне 

Мақалада кəсіпкерлік құқықтың салалық сипаттамасының мəселелері қарастырылды жəне ғылымда 
орын алатын кəсіпкерлік құқықтың (мектебінің) негізгі тұжырымдары талқыланды. Кəсіпкерлік 
қызметтің пəні мен құқықтық реттеу мəселелері көтерілді. Автор кəсіпкерлік құқықтың қай саласына 
жататынын талқылап, кəсіпкерлік құқық құқықтың дербес кешенді саласы болып табылады деген 
қорытынды жасады. Оның пəні кəсіпкерлік, мүліктік, басқарушылық, фирма ішіндегі (корпоративтік) 
қарым-қатынастар болып келеді. Олар екі əдісті қолданумен сипатталады — бұл құқықтық реттеудің 
императивті жəне диспозитивті əдістері. 

 

R.S.Moldabayev 

On the question of sectoral nature of business law 

The article examines the sectoral nature of business law and analyzed the basic concepts (school) business 
law existing in science. Touched on the subject and method of legal regulation of business activity. Author in 
the analysis of the problem of belonging of business law in a particular field of law, came to the conclusion 
that the business law is independent complex branch of law. Items that are entrepreneurial property, 
management, in-house (corporate) relationships. Which are characterized by the use of two methods 
imperative and allowable method of legal regulation. 

 
 

References 

1 Kurdyuk G.P. Вranch of law as part of the legal system: Theoretical and legal research: the dissertation for the degree of 
master of laws, Krasnodar: Prosweshenie Yug, 2004,  27 p.  

2 Golovistikova A.N., Dmitriev Yu.A. Problems of the theory of state and law, Moscow: Acsmo, 2005,  832 p.  
3 Marchenko N.M. Theory of State and Law, Moscow: Prospect, 2009. 640 p.  
4 The Theory of State and Law. Textbook for law schools / Ed. A.S.Pigolkinа, Moscow: MGTU of  N.E. Bauman, 2006, 613 p.  
5 See: V.Laptev Business law: the concept and actors, Moscow: Yurist, 1997; his own // State and law. 2005, 5, p. 102–110; 

Mamutov V.K. Convergence of modern systems of modern legal regulation of economic activity // State and law, 1999, 1, p. 18–24.: 
his own. Jurisprudence — to tackle promote economic development. In Sat V.N.Mamutov Business Law. Selected Works,  
Yekaterinburg: Business, Management and Law, 2008, p. 106–136. 

6 Saniahmetova N.A. Entrepreneur (Business) Law of Ukraine, Textbook,  X: Odyssey, 2005, 800 p.  
7 Commercial (business) law: studies.: 2 v.1 so. 4th ed., Rev. and add. / Edit. By V.F.Popondopulo, Moscow: Prospect, 2009, 

493 p.  
8 See: Commercial Law. Textbook / Ed. V.F.Popondopulo, V.F.Yakovleva, St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg 

is the U., 1997, p. 22; Žhilinski S.E. Legal basis for business (business law). Course of lectures, Moscow: Izd. Norma Group Infra, 
1998, p. 3–4; Puginskiy B.I. Russian commercial law. Moscow:Yurait, 2000, p. 12; Civil law. v. 1. Textbook for high schools 
(academic course). Ans. / Ed.: M.K. Sulejmenov, Yu.G. Bassin, Almaty, KazSYA, 2000, p. 19–20; Dozortsev V.A. // State and law. 
1994, 1, p. 27: Rahmilovich V.A. State and law, 1996, 4. p. 119–121;  Popondopulo V.F. Legal regime of entrepreneurship, 
St. Petersburg: Publ C-Petersburg. University Press, 1994, p. 20; Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract law. General Provisions, 
Moscow: Statute 1997, p. 98–102.  

9 Kaziyeva G.T. Civil law in the legal system: Materials of International. scientific-practical. conf. (within the annual civil 
readings), Almaty on 17–18 May 2007 / Edit. by M.K. Suleimenov, Almaty: Institute of Private Law KazHJU, 2007, p. 127–134. 

10 Amirkhanova I.V. Romankova V.A. Business Law: Textbook, Almaty: Zheti Zhargy, 2011, 224 p.  
11 Akrachkova D.V. Civil legal problems of development of competition in the Republic of Kazakhstan: Dis. ... cand. jur. 

sciences. Almaty, 2005, 178 p.  
12 See: Commercial (trade) law. Textbook / Edit. Yu.Ye.Bulatetskogo and V.A.Yazeva, Moscow ID FBK-PRESS, 2002, p. 37–40; 

Belikh B.C. Legal regulation of business in Russia: monograph, Moscow: TK Welby. Ed. Prospect, 2005, p. 32; Business Law of the 
Russian Federation. Ex. edit. Ye.P.Gubin, P.G.Lakhno, Moscow: Yunost, 2006, p. 42–43 (author of the chapter Lakhno P.G.); 
Kruglov N.Yu. Business Law. Short course: Textbook, Moscow KnoRus, 2008, p. 19–24; Moroz S.P. Entrepreneur (Business) Law: 
Textbook, Almaty: Univ. Bastau, 2009, p. 10.; Russian Business Law: Textbook, Ans. / Ed. V.S.Belikh, Moscow: Prospect, 2010, 
p. 26; Cholyshev M.Yu. Fundamentals of interbranch relations civilian traffic, Kazan: Kasane. Reg. University Press, 2008, p. 46.  



К вопросу отраслевого характера ... 

Серия «Право». № 4(76)/2014 91 

13 Raikher V.K. Socio-historical types of insurance, Moscow: YUKIS, 1947, 282 p.  
14 Sulemenov M.K. Proceedings of the international scientific-practical conference «Civil Law and Business» May 31, June 1, 

2011 in, Almaty: (GIZ) GmbH,  2011, p. 3–14.  
15 Didenko A.G. Civil law: Article. Comments. Practice. MY. 20, Almaty: Yurist, 2004, p. 102–103.  
16 Semyakin M.N. Civil law: Article. Comments. Practice. MY. 22,  Almaty: Yurist, 2005,  p. 196–197.  
17 Suleimenov M.K. Civil law in the legal system: Materials of International. scientific-practical. conf. (within the annual civil 

readings), Almaty, 17–18 May 2007 / Ed. Ed. M.K.Suleimenov, Almaty Institute of Private Law KazHJU, 2007, p. 55–66. 
18 Ioffe O.S. Civil law: Article. Comments. Practice. MY. 20 AlmatyYurist, 2004, p. 46–54.  
19 Civil Law, v.1: Textbook. for universities (Akadem. course) / Edit. by M.K.Suleimenov, Yu.G.Bassin, Almaty: KazSYU, 

2000, 704 p.  
20 Pudelka I. Yurist,  2012, 7. p. 34–36.  
21 See: Kulagin M.I. Selected Papers on Corporate and commercial law. 2nd ed., Rev, Moscow: Statute, 2004, 363 p.  
22 Yershov I.V., Ivanova T.M. Business Law: Textbook, Moscow: Yurisprudencia, 2000,  416 p.  
23 Lebedev K.K. Entrepreneur and business law: the systemic aspects (business and commercial law in the legal system and 

legislation system of laws and disciplines), St. Petersburg: Univ. Press Law Center, 2002, 318 p.  
24 Laptev V.V. Business Law: Concept, subjects, Moscow: Yurisprudencia, 1997, 140 p.  
25 Suleimenov M.K. Systematization of legislation in the field of entrepreneurship: Status and Prospects: Proceedings of the 

international scientific-practical conference on 21 September 2012,  Astana: «Institute of legislation of the Republic of Kazakhstan», 
2012, 290 p.  

26 Moroz S.P. Entrepreneur (Business) Law: Textbook, Almaty: Bastau, 2009, 266 p.  
27 Podtserkovny O.P., Vasil’yeva A. Commercial Law of Ukraine. 4th Ed., Har’kov: LLC «Odyssey», 2010, 488 p.  
28 Belikh V.S. Legal regulation of business in Russia, Moscow: Prospect, 2010, 432 p.  
29 Pavlov V.I. Soviet State and Law, 11, p. 16–19. 

 
 
 
 
 
 

  



92 Вестник Карагандинского университета 

ЖАС  ҒАЛЫМ  МІНБЕСІ 
ТРИБУНА  МОЛОДОГО  УЧЕНОГО 

УДК 347.132.5 

Р.А.Медиев  

Карагандинская академия МВД РК им. Б.Бейсенова, 
(E-mail: rina_okp@mail.ru) 

К вопросу об определении понятия «негласные  
следственные действия» по новому 

Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 

В настоящей статье предпринята попытка дать определение понятию «негласные следственные дейст-
вия» по новому Уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан. Проведен 
сравнительно-правовой анализ развития правового института «специальных следственных действий» 
в уголовно-процессуальных законодательствах зарубежных государств. Учитывая мнения ученых-
юристов, как казахстанских, так и зарубежных, автор представил свою позицию по данному вопросу.  

Ключевые слова: новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, следственные дей-
ствия, негласный, комплексный, специальный, тайный, оперативно-розыскные мероприятия, процесс. 

 
4 июля 2014 г. Президентом Республики Казахстан подписан новый Уголовно-процессуальный 

кодекс, направленный на модернизацию системы уголовного судопроизводства и приведение ее в 
соответствие с международными стандартами [1]. Одним из основных его направлений является рег-
ламентация порядка и производства оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного судо-
производства (гл. 30 «Негласные следственные действия»). А это, в свою очередь, заключается в про-
ведении негласных следственных действий с санкции прокурора для защиты граждан от нарушения 
их конституционных прав на неприкосновенность частной жизни [2]. 

В связи с этим хотелось бы рассмотреть вопрос о понятии негласных следственных действий по 
новому УПК Республики Казахстан. Прежде чем перейти к определению, что такое «негласные след-
ственные действия», необходимо определить, что такое «следственные действия».  

Следственные действия — это производимые следователем в соответствии с уголовно-
процессуальным законом процессуальные действия, целью которых являются собирание и проверка 
доказательств [3]. 

По мнению Р.С. Белкина, следственное действие — это предусмотренное уголовно-
процессуальным законом действие по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказа-
тельств, осуществляемое следователем (органом дознания) или прокурором [4]. 

По этому поводу С.А. Шейфер отметил, что ученые-процессуалисты различно трактовали тер-
мин «следственное действие». Например, А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов и многие другие ученые, ис-
ходя из субъекта деятельности считали, что все, что делает следователь во исполнение требований 
уголовно-процессуального закона, есть следственные действия. Это широкая трактовка данного тер-
мина, ставящая знак равенства между следственными и процессуальными действиями [5; 12–13].  

Более детальное определение рассматривается в Большой Советской Энциклопедии — как дейст-
вия по собиранию и проверке доказательств, осуществляемые следователем, органом дознания, судом в 
установленном законом порядке. К числу следственных действий относятся: допрос, очная ставка, 
арест и выемка корреспонденции, обыск, осмотр следственный  и освидетельствование, предъявление 
для  опознания  людей и предметов, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительно-
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го исследования. Проведение следственных действий регламентировано законом с учётом особенно-
стей каждого вида доказательств. По общему правилу следственные действия осуществляются после 
возбуждения уголовного дела (за исключением осмотра места происшествия, который может быть про-
изведён и до этого). В ходе дознания  и  предварительного следствия  следственные действия осущест-
вляет орган, в производстве которого находится данное дело или который получил специальное пору-
чение вести следственные действия. В ходе судебного разбирательства следственные действия осуще-
ствляет только суд, рассматривающий дело. Никто, кроме следователя, лица, производящего дознание, 
прокурора и суда, не правомочен производить следственные действия [6]. 

Само понятие «следственные действия» многократно упоминается в УПК Республики Казах-
стан, однако законодатель не разъясняет его содержания, как это сделано в отношении ряда других 
терминов (ст. 7 УПК РК).  

По новому УПК Республики Казахстан негласные следственные действия — это действия, про-
водимые в ходе досудебного производства, без информирования вовлеченных в уголовный процесс 
лиц, интересов которых оно касается, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
(ч. 12 ст. 7 УПК РК) [7]. Например, казахстанские ученые-юристы определили их как разновидность 
следственных (розыскных) действий, сведения о факте и методы проведения, которые не подлежат 
разглашению, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом [8; 42]. 

Б.М. Нургалиев и К.С. Лакбаев отмечают, что негласные следственные действия — это «дейст-
вия, которые производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголов-
ном процессе, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный 
процесс лиц и лиц, которые могли бы предоставить эти сведения. Они проводятся при условии, если 
подлежащие доказыванию обстоятельства преступления установить иным способом не представляет-
ся возможным» [9; 164]. 

Согласно статье 246 УПК Украины, негласные следственные (розыскные) действия — это раз-
новидность следственных (розыскных) действий, сведения об условиях, порядке и методах проведе-
ния, не подлежащие разглашению за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом 
(ст. 246–257 УПКУ) [10]. 

В свою очередь в Уголовно-процессуальных кодексах государств на постсоветском пространст-
ве, в которых проведены коренные преобразования в отношении оперативно-розыскных действий как 
способа собирания доказательственной информации, эти действия трансформированы в негласные 
следственные (розыскные), тайные, специальные следственные действия.  

Так, например, в новом Уголовно-процессуальном кодексе Грузии с 2010 г. включен специаль-
ный раздел — глава 16 «Тайные следственные действия». Данные действия направлены на создание 
конспиративной организации, внедрение оперативного сотрудника в преступную группу, визуальные 
или любые другие виды контроля (слежки), тайну прослушивания и запись коммуникации (ст.136 - 
140 УПКГ) [11]. 

Тем не менее следует указать, что отмеченные выше терминологии требуют более детального 
рассмотрения и разъяснения терминов следственных действий.  

Обратившись к Словарю русского языка под редакцией С.И. Ожегова, мы найдем следующее 
толкование: «негласный — не известный другим, не явный, тайный; негласный надзор… Тайный — 
составляющий тайну для других, не известный другим, не явный, не открытый; тайное свидание; 
действовать тайно; таящий в ком-нибудь, не обнаруживаемый или не совсем осознанный; предназна-
ченный для секретных дел; тайная канцелярия; тайный советник» [12]. 

Под понятием «тайный» В.И. Даль подразумевает: «скрытный, сокровенный, составляющий для 
кого-либо тайну, неизвестный кому или скрываемый от кого, секретный, неоглашаемый». А что оз-
начает «негласный», то по этому поводу пояснения отсутствуют [13; 290]. 

Дореволюционный русский процессуалист Л. Е. Владимиров определял тайну как «сохранение в 
негласности обстоятельства, разглашение которого принесло бы больше вреда, чем пользы, понимая 
последнюю не только в смысле утилитарном, но и в смысле отвлеченном, то есть ограждение суще-
ствования и питания нравственных идеалов человеческого совершенствования» [14; 37]. Но данное 
определение больше нравственного характера, чем правового.  

Л.О. Красавчикова с юридической точки зрения тайну понимает как «определенную информа-
цию о действиях (состоянии и иных обстоятельствах) определенного лица (гражданина, организации, 
государства), не подлежащую разглашению» [15; 119]. 
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В отношении к государственной тайне ст. 1 Закона Республики Казахстан «О государственных 
секретах» от 15 марта 1999 г. дает следующее определение: «Государственная тайна — сведения во-
енного, экономического, политического и иного характера, разглашение или утрата которых наносит 
или может нанести ущерб национальной безопасности Республики Казахстан» [16]. 

Хотя речь в нашей статье идет о негласных следственных действиях, в проекте концепции по 
УПК Республики Казахстан 2009 г. было предложено введение тайных следственных действий. Ар-
гументировалось это тем, что «УПК многих зарубежных стран, в том числе постсоветских, введено 
понятие «тайные следственные действия», так как законодатели считают, что все действия, целью 
которых является собирание доказательств, должны регламентироваться уголовно-процессуальным 
законом» [17].  

Учитывая изложенное выше высказывание по поводу понятия «тайные», а также широкое мнение 
ученых-юристов, казахстанский законодатель пришел к единому мнению по поводу регламентации 
данных следственных действий, определить их как «негласные». Хотя, по нашему мнению, данные по-
нятия «тайные» и «негласные» идентичны. Однако поступали предложения в определении данных 
следственных действий как «специальных», например, как в уголовно-процессуальном законе Латвий-
ской Республики, где оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках следственных действий 
и регламентированы гл. 11 «Специальные следственные действия» (ст.210–234 УПЗ ЛР) [18]. 

С конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия в уголовно-процессуальном законодатель-
стве ряда зарубежных государств зародился и получил свое развитие институт «специальных следст-
венных действий». В этом случае речь шла о легализации в уголовном процессе использования не-
гласных мероприятий и информаций, а также создания на их основе новых процессуальных форм 
(новых следственных действий по собиранию доказательств). Такие действия получили не только 
формальное закрепление, но и детальную регламентацию в УПК и иных законах Бельгии, Германии, 
Греции, Франции, Швейцарии и ряде других государств, входящих в Европейский союз. 

Вместе с тем законодатели Российской Федерации и Республики Беларусь не спешат к корен-
ным преобразованиям в отношении уголовно-процессуального законодательства, например, неглас-
ных следственных действий как способа собирания доказательственной информации. 

До настоящего времени у российских правоведов о допуске результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовный процесс нет единого мнения, однако проблема исследования на протяже-
нии многих лет вызывает повышенный интерес и в данном вопросе наблюдаются разные позиции. 

Чтобы исключить дальнейшую дискуссию об использовании результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании, А.М.Баранов предлагает включить негласные способы собирания доказа-
тельств в Уголовно-процессуальный кодекс и придать им статус процессуальных действий [19; 28–35]. 

Определенный интерес в этом отношении представляет точка зрения А.Е. Шарихина, который 
предлагает на законодательном уровне, учитывая зарубежный опыт, раскрыть содержание отдельных 
оперативно-розыскных мероприятий в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, 
что позволит рассматривать организацию и тактику этой деятельности как элемент предварительного 
расследования в скрытной форме. В результате сведения, полученные при проведении оперативно-
розыскной деятельности, будут относиться к тайне следствия [20; 26]. 

Также ученые-юристы России считают, что законодательство и развитие юридической науки 
создают необходимые и достаточные предпосылки для разработки новых процессуальных форм, ко-
торые отвечали бы требованиям законности и обоснованности производства специальных следствен-
ных действий [21; 408]. 

В Республике Беларусь данную проблему рассматривали М.В.Галезник, А.Е.Гучок, А.Н.Тукало 
и другие. Однако в большинстве случаев проблемам использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в доказывании, а тем более использования оперативно-розыскных меро-
приятий как негласных следственных действий, уделяется не слишком много внимания, констатиру-
ется просто их наличие, а конкретных предложений не приводится. 

Но, в свою очередь, российские ученые-юристы считают, что  термин «специальные» не вполне уда-
чен с позиций уголовно-процессуальной фразеологии. Предпочтение может быть отдано другому терми-
ну — «комплексные следственные действия» [22; 408]. По мнению некоторых ученых, по содержанию 
следственные действия подразделяются на однородные и комплексные. К однородным следственным 
действиям относятся осмотр, освидетельствование, выемка, допрос и др., т.е. действия, имеющие единую 
природу и не содержащие элементов других следственных действий. В комплексном же следственном 
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действии соединены элементы нескольких. Например, согласно ст.194 УПК РФ проверка показаний на 
месте включает в себя элементы допроса, осмотра и следственного эксперимента [23]. 

С точки зрения криминалистической тактики комплексные тактические операции это сочетание 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании кон-
кретного преступления [24]. Например, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления — 
комплексное следственное действие, состоящее в задержании почтово-телеграфных отправлений, 
осмотре содержащихся в посылках, бандеролях, письмах предметов и документов, а также телеграмм 
и радиограмм, и при необходимости — в изъятии или снятии с документов копий непосредственно в 
учреждениях связи. Это действие непосредственно затрагивает конституционное право личности на 
тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ) [25]. 

Согласно ч.1 ст.11 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
15 сентября 1994 г., оперативно-розыскные мероприятия подразделяются на общие и специальные. 
При этом согласно ст.1 данного закона специальные оперативно-розыскные мероприятия — это опе-
ративно-розыскные мероприятия, непосредственно затрагивающие охраняемые законом неприкосно-
венность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных сообщений и поч-
товых отправлений, а также право на неприкосновенность жилища. 

Специальными оперативно-розыскными мероприятиями являются: 
1) контроль почтово-телеграфных отправлений; 
2) оперативный поиск на сетях связи; 
3) негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео-, аудиотехники или 

иных специальных технических средств, прослушивание и запись переговоров, производящихся по 
телефонам и другим переговорным устройствам, а также получение сведений о произведенных теле-
фонных переговорах; 

4) снятие информации с технических каналов связи, компьютерных систем и иных технических 
средств; 

5) оперативное проникновение [26]. 
Согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан, принятому 7 июля 

2014 г., ст. 231, к негласным следственным действиям относятся:  
1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; 
2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической 

(телекоммуникационной) связи; 
3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами; 
4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных 

для сбора, обработки, накопления и хранения информации; 
5) негласный контроль почтовых и иных отправлений; 
6) негласные проникновение и (или) обследование места; 
7) негласное наблюдение за лицом или местом; 
8) негласная контролируемая поставка; 
9) негласный контрольный закуп; 
10) негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности [7]. 
В итоге получается, что специальные оперативно-розыскные мероприятия выступают негласны-

ми следственными действиями. На наш взгляд  негласные действия — это все равно, что не поддаю-
щиеся огласке, так же как и тайные, не должны разглашаться, значит, эти термины не подходят для 
использования уголовно-процессуального судопроизводства. 

Хотя указанный выше термин «комплексные следственные действия» уже говорит сам за себя и 
вполне приемлем, но все же мы склоняемся к понятию «специальные следственные действия».  

По этому поводу считаем необходимым принять совместное решение ученых стран ЕврАзЭС 
(Россия, Казахстан и Белоруссия) не только в отношении терминологии, что, в свою очередь, приве-
дет к аргументированию вопроса негласных следственных действий, их определения, роли и места в 
уголовном процессе, но и введения единого уголовного судопроизводства и практического использо-
вания материалов оперативно-розыскной деятельности в доказывании. 
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Р.А. Медиев  

Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық іс жүргізу 
кодексі бойынша «жасырын тергеу əрекеттері» ұғымының 

сұрақтары жайлы 

Мақалада Қазақстан Республикасының жаңа Қылмыстық іс жүргізу кодексі бойынша «жасырын 
тергеу əрекеттері» түсінігіне анықтама берілген. Шетелдердің қылмыстық іс жүргізу заңнамаларында 
«арнайы тергеу əрекеттері» құқықтық институтының дамуына салыстырмалы-құқықтық талдау 
жүргізілген. Қазақстандық заңгер жəне шетелдік ғалымдардың пікірлерін ескере отырып, автор 
«жасырын тергеу əрекеттері» ұғымына өзінің анықтамасын ұсынған.  
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R.A.Mediyev  

Оn the definition of "undercover investigative actions"  
for a new Code of criminal procedure Republic Kazakhstan 

This article attempts to give a definition of covert investigative actions by the new criminal procedure legisla-
tion of the Republic of Kazakhstan. Taking into account the opinions of legal scholars both Kazakh and for-
eign, the author presented its position in relation to the concept of "tacit investigative steps." Below is the ma-
terial described studies can be successfully used in the educational process of legal education, training insti-
tutes, in-service training system. 
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Роль негативных обстоятельств в следственной практике 

Данная статья посвящена вопросу о негативных обстоятельствах при осмотре места происшествия и 
их роли в следственной и экспертной практике. Отмечено, что для выявления негативного обстоя-
тельства используются логическое объяснение его при сопоставлении со всей совокупностью обстоя-
тельств, диалектический анализ обстановки места происшествия, установление причины появления 
этого обстоятельства. Автором определено, что значение негативных обстоятельств для расследова-
ния уголовных дел заключается, прежде всего, в том, что, попадая в сферу судебного исследования 
как отрицающие первоначально выдвинутую версию, они, подобно катализатору, убыстряют и углуб-
ляют процесс всестороннего исследования преступления и этим способствуют эффективности рассле-
дования.  

Ключевые слова: негативные обстоятельства, негативные моменты, положительные данные, отрица-
тельные данные, версии, следы.  

 
Раскрытие и расследование преступлений часто зависят от того, как полно учитывает и исполь-

зует следователь всю поступившую информацию в процессе расследования. И если положительные 
обстоятельства используются относительно полно, то учет и использование негативных обстоя-
тельств часто производятся эмпирически. Многие преступления которые, инсценированы под раз-
личные непреступные события (самоубийство, несчастный случай и т.д.) или в которых инсцениру-
ются различные частные обстоятельства, остаются нераскрытыми лишь потому, что лица, произво-
дящие расследование, не обратили внимания на негативные обстоятельства. 

Вопрос о негативных обстоятельствах и их роли в следственной и экспертной практике в учеб-
ной литературе и других научных трудах освещен, считаем, недостаточно. 

Прежде чем начать рассматривать этот вопрос, хотелось бы остановиться на понятии «негатив-
ные обстоятельства» и мнениях по этому поводу ученых, в том числе зарубежных. 

Существующие в настоящее время точки зрения разноречивы, нет единого определения нега-
тивных обстоятельств, что отрицательно влияет на практическую деятельность и имеет разногласия в 
криминалистической литературе. 

Большой опыт расследования различных преступлений, накопленный криминалистикой, дает 
возможность обобщить знания о негативных обстоятельствах, произвести их анализ, на основе этого 
уточнить определение и дать некоторые рекомендации по их использованию при расследовании пре-
ступлений. 

Все определения негативных обстоятельств можно подразделить на две основные группы. В 
первой группе определений под негативными обстоятельствами понимается отсутствие следов, 
предметов, фактов, которые при данных условиях должны бы наблюдаться [1; 26]. 

Рассмотрим несостоятельность этой точки зрения на простом схематичном примере. Отсутствие 
металлических опилок возле двери, на которой перепилена дужка замка, противоречит естественному 
порядку вещей и является негативным обстоятельством для частной версии о том, что дужка навес-
ного замка перепиливалась на двери, и для общей версии — о том, что совершена кража. 

Рассмотрим причины, которые привели некоторых криминалистов к одностороннему определе-
нию негативных обстоятельств, таких как отсутствие следов. На наш взгляд, неправильно понима-
лось смысловое значение словосочетания «негативное обстоятельство». Латинское слово «negativus» 
означает «отрицательный», которое осмысливалось не как отрицание чего-то (например, версии), а 
как отсутствие. Таким образом, термин «отсутствие» сужает круг негативных обстоятельств и не от-
вечает подлинному смыслу слова.  

Другую группу определений, содержащую термин «противоречие», можно признать более пра-
вильной. Действительно, отрицательное по своей сущности должно что-то отрицать и, следователь-
но, противоречить отрицаемому. В этом случае не только практика, но и смысловое значение слова 
будет соответствовать действительности.  
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Выделение из всей массы обстоятельств, выявленных при  расследовании преступлений, нега-
тивных по признаку «противоречие», будет более правильным, чем по признаку «отсутствие». 

Негативные обстоятельства привлекали внимание и зарубежных криминалистов, Так, Г.Гросс 
писал: «… следует обращать внимание и на отрицательные данные, потому что, с одной стороны, они 
могут повести к положительным данным, а с другой стороны, успокоить читателя в том, что и эти 
вопросы не были оставлены без внимания» [2; 156]. 

На важность использования противоречий при расследовании преступлений обращает внимание 
и французский криминалист Э.Локар [3; 9]. Чешский криминалист и судебный медик Э.Кноблох так-
же отмечает: «При осмотре места происшествия всегда целесообразно установить данные не только 
положительные, но и отрицательные, т.е. констатировать, отсутствуют ли некоторые предметы или 
следы, присутствие которых можно бы было ожидать [4; 24]. 

А вот венгерский криминалист Янош Добош назвал эти обстоятельства «негативными момента-
ми» и дал определение, которое ограничивает круг негативных обстоятельств только рамками осмот-
ра места происшествия. По его мнению, они должны применяться лишь в целях обнаружения места 
преступления [5; 54], хотя в статье круг негативных обстоятельств по сравнению с определением зна-
чительно шире — «такие обнаруживаемые или отсутствующие следы или явления, факт наличия или, 
соответственно, отсутствия которых противоречит обычному ходу событий, а равно как некоторые 
детали обстановки исследуемого события, не соответствующие обычному ходу действия, версия о 
котором выдвинута».  

Эти положения получили дальнейшее развитие в работах С.И.Медведева, понимающего под не-
гативными обстоятельствами «любые фактические данные, которые противоречат (до их логического 
разрешения) обычному объяснению факта в связи с определенной версией» [6; 27]. Профессор Р.С. 
Белкин, говоря о негативных обстоятельствах, дает им следующее определение: «Негативными (от-
рицательными) признаются обстоятельства, противоречащие представлению об обычном ходе и при-
знаках события, сложившемуся на основе осмотра места происшествия»[7; 35].  

Такое понимание охватывает все негативные явления, встречающиеся в следственной практике. 
Таким образом, негативные обстоятельства — это всякое противоречие любой выдвинутой по делу 
версии. 

Чтобы дать определение негативного обстоятельства, которое бы полно отражало его сущность, 
недостаточно лишь критической оценки различных точек зрения. Необходимо рассмотреть связь этих 
обстоятельств с событием и версиями о событии, положение их в системе доказательств и причины 
появления в процессе расследования.  

На основе анализа определений негативных обстоятельств многие авторы считают их такими 
обстоятельствами, которые противоречат чему-либо, отрицают что-либо. Этот признак является од-
ним из основных, по которому негативное обстоятельство отличается от позитивного. 

Одной из сторон негативного обстоятельства, как и любых других доказательств, является их 
относимость к делу. Она может проверяться в процессе всего хода расследования или на отдельных 
его этапах. Другой стороной является их допустимость в уголовный процесс в качестве доказа-
тельств. Негативные обстоятельства будут доказательствами лишь в том случае, если они исходят из 
надлежащего источника, т.е. из показаний свидетеля, потерпевших, подозреваемых и т.д. Не закреп-
ленные в каких-либо источниках, установленных законом, негативные обстоятельства утрачивают 
свою ценность как доказательства. 

Негативные обстоятельства выявляются в ходе всего процесса расследования преступления. Од-
нако в первоначальный момент, когда информация о совершенном событии еще неполная, а иногда и 
разноречивая, выявление этих обстоятельств, их проверка и использование приобретают более важ-
ное значение, так как большинство версий о совершенном преступлении строится на основании пер-
вичных данных. Как правило, эти данные орган расследования получает наряду с заявлением граждан 
и организаций о совершенном преступлении при осмотре места происшествия, без которого немыс-
лимо расследование преступлений. 

Несмотря на то, что многие негативные обстоятельства выявляются в процессе осмотра места 
происшествия, некоторые из них (до проверки) временно остаются позитивными, так как осмотр не 
является всеобъемлющим действием. А чтобы установить, что эти обстоятельства являются негатив-
ными, необходимо произвести другие следственные действия, а также экспертизу. Поэтому в на-
стоящей статье речь будет идти лишь о таких негативных обстоятельствах, для выявления которых 
достаточно одного осмотра. 
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Для выявления негативного обстоятельства при осмотре места происшествия используются ло-
гическое объяснение его при сопоставлении со всей совокупностью обстоятельств, диалектический 
анализ обстановки места происшествия, установление причины появления этого обстоятельства. Так, 
В.П.Лисицын считает, что «негативные обстоятельства», обнаруженные во время осмотра места про-
исшествия, могут быть использованы для решения отдельных вопросов расследуемого происшествия 
и для разработки следственных версий. На основании негативных обстоятельств можно разоблачить 
инсценировку преступления; по ним можно судить о том, что место происшествия не является ме-
стом преступления; с учетом этих обстоятельств следует отыскивать вещественные доказательства 
вне границ места происшествия. Негативные обстоятельства, обнаруженные при осмотре места про-
исшествия, имеют огромное значение для построения следственных версий по каждому отдельному 
делу [8; 48,49]. 

Действительно, с помощью негативных обстоятельств можно разоблачить инсценировку пре-
ступления. Но мы сделаем это лишь тогда, когда сконструируем версию об инсценировке на основа-
нии полученных негативных обстоятельств, каждое из которых является лишь основанием появления 
того или иного предположения, основанием построения версий. 

Негативные обстоятельства, выявленные в процессе осмотра места происшествия, следует фик-
сировать в протоколе осмотра, так же как и любые другие. Но для того чтобы в протоколе осмотра 
показать, что выявленное обстоятельство является негативным, если это возможно, его следует отте-
нить, создать ему фон с помощью других отмеченных в протоколе фактов. Так, если при совершении 
кражи преступник проник в окно, а зафиксировано отсутствие следов, то указание в протоколе на то, 
что почва под окном была влажная и мягкая, придаст факту отсутствия следов негативное значение.  

Дополнительным способом фиксации этих обстоятельств является фотографирование, изготов-
ление слепков, а также составление схем, зарисовок, чертежей и планов, подписанных участниками 
осмотра. 

Негативные обстоятельства могут быть обвинительными и оправдательными. Само основание 
данной классификации указывает на то, что обвинительные устанавливают виновность лица (а также 
отягчающие обстоятельства), а оправдательные — его невиновность (или смягчающие обстоятельства).  

Любые фактические данные, в том числе и негативные обстоятельства, могут служить основани-
ем для построения версий. В отличие от доказательств, которые согласно уголовно-процессуальному 
закону могут быть установлены лишь определенным кругом источников, данные, используемые для 
построения версий, можно получить и непроцессуальным путем. Интересы расследования требуют, 
чтобы были выдвинуты все возможные и обоснованные версии. 

Таким образом, наряду с другими фактическими данными негативные обстоятельства служат 
отправной точкой, основанием для выдвижения версии. Негативная версия указывает направление 
деятельности при осмотре места происшествия, служит основой для определения круга подлежащих 
установлению фактов, выступает средством отыскания этих фактов, является логическим центром в 
планировании, ускоряет процесс расследования. Она обладает еще одним преимуществом, так как 
делает процесс расследования более всесторонним. И даже когда версия не подтверждается, она все 
равно играет положительную роль. А. Васильев по этому поводу указывает: «То, что многие версии 
не подтверждаются, не означает, что следователь напрасно их разработал, допустил ошибку. Если 
они имели под собой основания и логически правильно были построены, то неподтвердившиеся вер-
сии сыграли свою положительную роль, проложив путь к истине» [9; 49]. 

Значение негативных обстоятельств для расследования уголовных дел заключается, прежде все-
го, в том, что, попадая в сферу судебного исследования как отрицающие первоначально выдвинутую 
версию, они, подобно катализатору, убыстряют и углубляют процесс всестороннего исследования 
преступления и этим способствуют эффективности расследования. Устанавливающие их фактические 
данные занимают свое место в системе доказательств и, в конечном счете, либо оказываются не отно-
сящимися к делу, либо способствуют обоснованию определенной версии. 

Способы проверки негативных обстоятельств не отличаются от способов, применяемых для 
проверки любых доказательств. Они могут проверяться в ходе любых следственных действий, с со-
блюдением таких основных принципов, как тщательность, полнота, всесторонность и объективность. 

Успешное оперирование негативными обстоятельствами при расследовании уголовных дел, по-
мимо овладения техникой, тактикой и методикой следственной работы, требует искусства логическо-
го анализа воспринимаемых явлений. 
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Отмеченные в протоколе осмотра негативные обстоятельства, а также приведенные данные, 
свидетельствующие об их отсутствии, служат доказательством того, что все возможные версии про-
верялись на месте происшествия. Это тем более важно потому, что с течением времени многие следы 
утрачены. 

Необходимость отражения в следственных документах негативных обстоятельств обусловлива-
ется еще и тем, что фактические данные, добытые в процессе предварительного расследования, обя-
зательно проверяются в судебном заседании, где все участники процесса должны иметь возможность 
проверить и оценить не только последнюю, принятую, но и другие возникшие версии. 

Использование знаний закономерностей возникновения, преобразования, исчезновения негатив-
ных обстоятельств в уголовной процессуальной и криминалистической деятельности правоохрани-
тельных органов по раскрытию и расследованию преступлений будет способствовать повышению 
эффективности функций обвинения и защиты, задач уголовного процесса и установлению объектив-
ной истины по уголовным делам [10; 49,50]. 
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Б.Қ.Біржанов 

Тергеу тəжірибесіндегі жағымсыз жағдайлардың рөлі  

Мақалада оқиға орнын тексерген кездегі жағымсыз жағдайлар жəне олардың тергеу жəне 
сараптамалық тəжірибедегі алатын рөлі зерттелген. Жағымсыз жағдайларды анықтау үшін барлық 
жағдайларды салыстырған кезде логикалық түсіндіру, оқиға орнының жағдайын диалектикалық 
талдау, осы жағдайдың пайда болу себебін белгілеу пайдаланылды. Автордың белгілеуінше, 
қылмыстық істі зерттеген кезде жағымсыз жағдайлардың маңызы, алдымен, алғашқыда қойылған 
теріске шығарушы нұсқа ретінде соттық зерттеу саласына түскен кезде олар катализатор сияқты 
қылмысты жан-жақты тиімді зерттеу үрдісін жылдамдатуында жəне тереңдетуінде жатыр, сонымен 
қатар сол арқылы зерттеудің тиімділігіне əсер етеді. 

 

B.К.Birzhanov  

Тhe role of negative circumstances in investigative practice 

This article is devoted to a question about negative circumstances at inspection of the scene and their role in 
investigative and expert practice. For identification of negative circumstance there are used its logical expla-
nation by comparison to all set of circumstances, the dialectic analysis of a situation of a scene, establishment 
of the reason of emergence of this circumstance. Value of negative circumstances, for investigation of crimi-
nal cases is, first of all, that, getting to the sphere of judicial research as denying originally put forward ver-
sion, they like the catalyst accelerate and deepen process of comprehensive investigation of a crime and it 
promotes efficiency of investigation.  
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