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КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  ЖƏНЕ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚҰҚЫҚ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ  И  МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО 

UDC 343.16 

Ye.K.Kubeyev, G.Tussupkhanova  

Yе.A.Buketov Karaganda State University  
(E-mail: altai6969@mail.ru) 

Increasing the effectiveness of international activities of the prosecutorial  
agencies of the Republic of Kazakhstan 

The prosecutorial agencies of the Republic of Kazakhstan have multifaceted and multidimensional functions 
in the international arena and, therefore, their effective performance depend upon a range of various factors, 
such as the extent and comprehensiveness of the constitutional-legal regulation (normative framework), 
organizational framework, as well as academic research in this field. Moreover, at the present time, 
challenges and functions of the prosecutorial agencies in the international arena become more complicated 
and broader. In this regard, it should be noted that there is an insufficient normative framework and academic 
attention to the full range of existing multifaceted and multidimensional international activities of the 
prosecutorial agencies. 

Key words: effective international legal cooperation; international activities of the prosecutorial agencies; im-
plementing international matters in an effective manner; enhancing international performance of the prosecu-
torial agencies. 

 
International legal cooperation implemented by the General Prosecutor’s Office is considered as a stra-

tegic function in virtue of directly affecting international relations, security and foreign policy of the Repub-
lic of Kazakhstan with foreign states and international organizations. Specificity of organizational and func-
tional capabilities (actions, powers, obligations) enable prosecutors to efficiently resolve a wide range 
of tasks that fall outside the competencies of other bodies of the Republic of Kazakhstan in international le-
gal cooperation. International activities of the prosecutorial agencies can be acknowledged as an important 
tool for developing initiatives and ways of ensuring transnational security and strengthening of the rule 
of law in international relations and of integration into the global legal community. At the present stage, the 
importance of such activities of the prosecutorial agencies is greatly increased and recognized. Therefore, 
in a broader sense, cooperation, with so many players at the international level, makes it necessary 
to improve and enhance the effectiveness of international activities of the prosecutorial agencies. 

Furthermore, at all the levels of power in the Republic of Kazakhstan, the prosecutorial agencies are 
working under the conditions that increase their accountability and require higher performance standards. 
For instance, according to the Presidential Decrees of the Republic of Kazakhstan dated August 17, 2010, 
No. 1039 «On Measures to Increase the Efficiency and Effectiveness of Law-Enforcement Activities and 
Judicial System in the Republic Of Kazakhstan» one of the critical requirements set out by the President is to 
increase the effective functioning of law enforcement agencies of the Republic Of Kazakhstan, including 
prosecutorial agencies [1]. In pursuance of this task assigned to them the State Program of Further Moderni-
zation of the Law Enforcement System of the Republic of Kazakhstan for 2014–2020 together with 
the Action Plan for Implementation of the State Program, approved by the Resolution of the Government 
of the Republic of Kazakhstan dated April 1, 2014, No 292, and the Concept of Personnel Policy of Law 
Enforcement Agencies of the Republic of Kazakhstan, was established by the Decree of the President of the 
Republic of Kazakhstan dated December 31, 2013, No 720 [2–4].  



Increasing the effectiveness of international… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 5 

However, historically, international activities of the prosecutorial agencies have largely been ignored in 
the academic literature in general, not to mention their effectiveness. In this regard, this article is of particu-
lar relevance and also, it should be noted that this article is exploratory and does not attempt to microscopi-
cally and comprehensively cover all the possible aspects in this area. Instead, this article tried as a first step 
to articulate a number of thoughts on certain issues impeding the effective implementation of international 
activities by the prosecutorial agencies and recommendations aimed at addressing them.  

In addition, this article make analysis from a legal standpoint, namely the prosecutorial service is re-
garded as part of the legal system in the Republic of Kazakhstan. Also this article encompasses organization-
al and sociological framework since the prosecutorial agencies make use of human resources management 
processes. Finally, from an economic point of view — the prosecutorial service regarded as an institution 
that tries to achieve maximum efficiency. Many of the issues in this article are analyzed from the macro 
(the prosecutorial agencies — centralised system of bodies) and micro perspectives (effective international 
activities that rest with prosecutors). When we associate all these concepts that represent different disci-
plines, it becomes clear that there is a need for an interdisciplinary approach. Indeed, nowadays, the General 
Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan shifted its focus towards the ideology of managerialism, 
including towards such of its components like effectiveness and cost-effectiveness of personnel system, and 
strategic human resource management and has moved away from traditional bureaucratic approaches. 
Of course it is not possible to maintain all the recommendations of private corporations’ regarding manage-
ment policy which sometimes criticizes any hierarchy, since well-organized centralized management and 
coordination and monitoring for the prosecutorial agencies is very important and useful. Prosecutorial agen-
cies will experience a drawback in case of insufficient control and coordination of their work [5; 997].  

In a broader sense, international cooperation implies trust among the various entities in the international 
arena and these actors assess competence and professionalism of the prosecutorial bodies on the basis 
of their effectiveness. Therefore, one way of building trust is to demonstrate that competent authorities 
in international cooperation perform their functions effectively. For the purpose of this article, it is under-
stood that effectiveness depends on many factors, particularly on the ability of the prosecutorial bodies 
to achieve its goals and objectives that society has set for them within some framework of costs, or other. 
In order to measure the prosecutorial bodies’ success in meeting their goals and objectives and indentify 
whether or not there had been any progress in achieving them, whether or not prosecutors are effective 
in international matters - creative and sophisticated performance indicators are necessary. Performance indi-
cators are not only used in a corporate private world, but also utilized in a nonprofit public sectors to meas-
ure their progress in achieving their goals. Development and implementation of a variety of performance 
indicators provides a valuable tool for the prosecutorial agencies in dealing with their problems that they face 
every day [6; 2]. More importantly, linking performance indicators to certain objective that associated with 
certain goal can be useful in strategic planning and performance monitoring [7; 6]. Performance indicators 
can measure separate individual staff member’s performance and any prosecutorial unit’s performance 
in general and it can cover different dimensions of quantity, quality and timeliness, yet each of these dimen-
sions is important and useful [8; 4].  

The prosecutorial agencies of the Republic of Kazakhstan have multifaceted and multidimensional 
functions in the international arena and, therefore, their effective performance depend upon a range of vari-
ous factors, such as the extent and comprehensiveness of the constitutional-legal regulation (normative 
framework), organizational framework, as well as academic research in this field. Moreover, at the present 
time, challenges and functions of the prosecutorial agencies in the international arena become more compli-
cated and broader. In this regard, it should be noted that there is an insufficient normative framework and 
academic attention to the full range of existing multifaceted and multidimensional international activities 
of the prosecutorial agencies. It would be useful to adopt a separate act regarding international activities 
of the prosecutorial bodies, which could play its unifying role by covering all the aspects of international co-
operation and of international activities in general.  

Foreign countries, with which the Republic has no contractual relationship, in the case of referring 
to them for legal assistance, as a rule, refuse to satisfy such requests despite the existence of international 
legal principle of reciprocity. A number of international agreements very slowly reach the procedure of rati-
fication, which affects the performance of the bodies conducting certain proceedings with the competent 
agencies of foreign states. Although the signature and ratification of a convention is easy to trace, the tracing 
of its implementation and enforcement in day-to-day basis is much more difficult. The absence of the inter-
nal procedures to implement and monitor international instruments has a significant hindering effect on their 
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impact, and has drawn a lot of criticism from international organizations [9; 55]. In this connection, the optimal 
solution to this problem in the long-term perspective can be achieved through dedicated consistent conclu-
sion of bilateral interstate agreements, as well as by the accession of the Republic to international conven-
tions [9; 62]. Therefore, it is necessary to accelerate the ratification and effective application of the relevant 
international legal instruments and try to simplify internal national procedures to implement them effectively.  

At the same time, regardless of the level of how relevant international legal instruments and national 
normative framework are elaborated and developed, none of that is of much value, if it is not possible 
to implement them accurately and in an effective and timely fashion. Unfortunately, in a great number 
of cases, international assistance arrives in such a form that it is not useful to requesting authorities; or it is 
provided so late as to be of little practical value and harmful in strengthening the rule of law. Indeed, effec-
tive implementation is not limited to legislation and academic framework, it runs far deeper than that. 
A country may have an excellent legislative and treaty scheme for international legal matters and it still may 
be virtually impossible to provide effective interaction; because the operation of the best designed system 
depends only on people who implement them on a practical level. In many instances, success in international 
legal matters is dependent almost entirely on the knowledge and most critically flexibility of the competent 
authorities [10]. 

Admittedly, significant progress in the effective implementation of international obligations can be 
achieved through establishing some form of organizational framework. The critical problem is the lack 
of adequate programs and procedures for effective implementation of them on a practical, case by case level 
[10]. Because the General Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan has an interest in ensuring that 
prosecutors exercise their functions effectively at the international level, the prosecutorial authorities need 
to have a specialized personnel, that carry out their duties in a timely and effective and competent manner 
and that adhere to an ethic of professionalism. National legislation do not expressly require or recommend 
and is mostly silent on providing professional specialized training for prosecutors to protect legal interests 
at the international level. In the present context, there is a need for robust, well-defined, and binding internal 
standards of training arrangements for personnel within the prosecutorial agencies of the Republic of Ka-
zakhstan. It would enable them to enhance professional skills in interaction with various international organ-
izations, courts and competent authorities of different legal systems in play (common law or civil law and 
any other legal systems). Initial and continuing training of prosecutors in the area of international law, 
foreign languages, analytical skills to navigate in a constantly dynamic international framework can make 
an important contribution to the prosecutorial agencies’ effective capacity. Unquestionably, the challenge 
for the future is to develop an electronic system of cooperation amongst states which at a practical level will 
permit prosecutors to implement their international matters in a timely and effective manner.  

International standards also recommend advancing specialization in international cooperation for prose-
cutorial agencies around the world. For instance, in order to further promote international cooperation Coun-
cil of Europe Recommendation Rec(2000)19 and Recommendation CM/Rec (2012)11 provide list 
of measures for the member States that can be extended for non member states [11, 12]. And for the aim 
of implementing mentioned Recommendations the Committee of Ministers established the Consultative 
Council of European Prosecutors (CCPE) that in order to enhance the effectiveness of international coopera-
tion of prosecutorial agencies suggests to the Committee of Ministers and the Council of Europe's member 
states to develop: «… appropriate training of prosecutors as well as other players in international judicial 
cooperation, … setting up in each member state an appropriate structure to guarantee the specialisation 
of some prosecutors as regards international cooperation, …multiplying the opportunities for practitioners 
from the various member states to meet and exchange, namely through specialised colloquies and seminars 
for prosecutors…» [13; 10]. 

In order to develop and maintain effective international cooperation, the prosecutorial offices of the Re-
public of Kazakhstan should be equipped properly, have sufficient technical — operational resources and 
proper organizational infrastructure [14; 7]. The General Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan 
has the Department of International Cooperation that serves as the central unit concerning international mat-
ters. Effectiveness can be achieved also through institutional arrangements, therefore, the Department must 
be free from institutional rigidity and be flexible and open to many configurations and parameters in its 
internal — structural design in order to respond dynamic multifaceted and multidimensional international 
activities.  

At the same time, the salary system of prosecutorial offices in the Republic of Kazakhstan is unitary 
and centrally strictly regulated and rarely depends on the quality and results of the work performed. Analysis 
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of the economic component of the personnel policy of law enforcement agencies in Europe (France, Germany, 
Sweden and the UK) show that their payment system has little flexibility too [15; 45]. In this regard, 
the problem of staff attrition appear, for example, the prosecutorial agencies in the United States usually hire 
newly appointed prosecutors that leave the prosecutorial offices after several years of work for other (of-
ten more lucrative) positions [16; 1590]. Empirical evidence shows that public prosecutors’ salaries are not 
competitive with the private sector, as a result, the prosecutorial agencies seek personnel who want to gain 
necessary experience for the desired subsequent employment in the private sector [16]. In England, 
the payment is much higher for lawyers who work in the private sector, especially in the field of commercial 
law [17; 157]. 

It should be noted that the discussion of trends in the development of reward system in the prosecutorial 
agencies have largely been ignored in academia [18]. However, there are some personnel policy theories and 
approaches advancing the idea that financial incentives improve a prosecutorial performance. For example, Tracy 
Meares, suggests the use of financial rewards for promoting desired behaviors of prosecutors [19]. According to 
Stephanos Bibas, in order to compete for the best staff, the prosecutorial offices must be oriented to adjust mar-
ket laws regarding personnel policies, because prosecutors are distinguished by their hard work, diligence, 
and certain results [5; 443]. Although, it is not the aim of this work to identify, cover and discuss issues that 
may arise durinng the implementation of performance management systems, this study provides a better un-
derstanding of what to consider when building an effective evaluation system along the development of re-
ward system. 

At the same time, despite the fact that international literature contains numerous studies that highlight 
the importance of the close relationship between performance measurement systems and personnel incen-
tives (Eccles, 1991; Neely, Mills, Gregory, & Platts, 1995) — the real challenge lies in selecting appropriate 
methodology to assess the effectiveness of individual performance and link it with the reward system 
(Cutler & Waine, 2005; Tangen, 2004) [20; 103]. It is a matter of great concern to determine these indica-
tors, methods for measuring these indicators, which creates an acute need for research and development 
of conceptual frameworks and boundaries to bring logic and rationality to this undiscovered space at 
the intersection of law and economics in terms of the prosecutorial bodies of the Republic of Kazakhstan. 
Therefore, the development and introduction of performance indicators, assessment criteria, methods, 
mechanisms and tools to assess effectiveness, monitoring technologies within certain prosecutorial activities 
is difficult, but necessary task. It requires carrying out research, which consists primarily in identifying 
approaches, theories, methods, tools and instruments and determining precisely those models that fit specific 
parameters (public sector and the prosecutorial agencies). The General Prosecutor’s Office of the Republic 
of Kazakhstan needs to develop a balanced assessment system of individual prosecutors by ranking them and 
associating them with a balanced system of incentives.  

Much work remains to be done by the General Prosecutor’s Office of the Republic of Kazakhstan 
to enhance its effective functioning in the international arena where there are a lot of nuances and challenges. 
Consequently, the prosecutorial agencies of the Republic of Kazakhstan more than ever before need to de-
velop a scientifically based plan (strategy) that takes into account progressive national and international 
experience, which would allow them normatively and institutionally enhance their international performance 
in a long-term perspective. Therefore, it is of particular importance to further pursue more in-depth concep-
tualizations, and comprehensive studies of the broadest range of aspects in this area of research. The chal-
lenge for the future lies in elaboration of a set of constitutional or organizational arrangements and prospects 
of development, summary and consolidation of theoretical and practical experience. 
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Е.Қ.Көбеев, Г.Түсіпханова 

Қазақстан Республикасы прокуратура органдарының халықаралық  
қызметінің тиімділігін арттыру 

Қазақстан Республикасы прокуратура органдары халықаралық деңгейде көп қырлы жəне көп көлемді 
қызмет атқарады, сол себепті олардың қызметінің тиімділігі алуан түрлі факторларға тəуелді, атап 
айтқанда, конституциялық-құқықтық (нормативтік негіздер), ұйымдастырушылық негіздерді 
реттеудің деңгейі мен толықтығы, сондай-ақ осы саладағы ғылыми зерттеулер. Бұдан басқа, қазіргі 
уақытта прокуратура органдарының халықаралық деңгейдегі міндеттері мен қызметтері күрделеніп, 
кеңеюде. Осыған орай бүгінгі күні прокуратура органдарының халықаралық қызметінің көп қырлы 
жəне көп көлемді аумағын теориялық зерттеудің жəне қолданыстағы нормативтік базаның 
жетіспеушілігін атап өткен жөн. 
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Е.К.Кубеев, Г.Тусупханова  

Повышение эффективности международной деятельности 
органов прокуратуры Республики Казахстан 

В статье отмечено, что органы прокуратуры Республики Казахстан имеют многогранные и 
многомерные функции на международной арене. Следовательно, эффективность их деятельности, 
отмечают авторы, зависит от целого ряда различных факторов, таких как степень и полнота 
регулирования конституционно-правовой (нормативной), организационной основы, а также научные 
исследования в этой области. Кроме того, подчеркнуто, что в настоящее время задачи и функции 
органов прокуратуры на международной арене становятся сложнее и шире. В связи с этим показана 
недостаточность существующей нормативной базы и теоретического изучения всего спектра 
многогранной и многомерной международной деятельности органов прокуратуры. 
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The problem of migration is characterizing with special complexity, as it covers not only legal aspects, 

but also the problems of sociology, demography, political economy, ethnogeography, the problems of labor 
resources in the economics. The legal aspect have the special important place, because the migration is close-
ly 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. 

Illegal migration is in large part a special form of international labor migration, as the motive of illegal 
undocumented migrants is usually illegal employment in the destination country. 

Illegal migration is a purposeful appearance. It is a subjective factor (the desire to illegally cross 
the border for illegal or criminal illegal economic activities) defines the essence of irregular migration. 

Illegal employment — is employment without an employment contract, without obtaining appropriate 
permits. Migrants often avoid official registration procedures and obtain permission from 
the bureaucratization of the existing procedures. Employers, however, also interested in the informal 
employment of foreign workers, as it provides them with competitive thanks to understated labor costs and 
operating illegally working. 

On the one hand, it may be beneficial, as the presence of illegal migrants cost of the product will 
become cheaper and thus with the prices in the consumer market will be lower, but on the other hand takes 
over the operation of operating illegally and violated their human rights. 

Shadow demand of local entrepreneurs for cheap migrant labor and imperfection of the legislation 
of the Republic of Kazakhstan to promote the immigration of citizens from Kazakhstan and other countries. 

Since illegal migration incalculable, then the number of illegal migrants and criminal immigrants 
to official statistics remains unclear. This is due to the inferiority of registration of migrants from the CIS 
countries. Basically, in Kazakhstan there are illegal immigrants from countries such as Azerbaijan, Georgia, 
Central Asia, Kyrgyzstan, Uzbekstan and non-CIS countries: China, Vietnam, India, Pakistan, Bangladesh 
and others. 

The main factors of illegal migration are the socio economiches sky and geopolitical context. Socio-
economic factors related to the situation in the field of employment, widespread shadow relations in econom-
ic and non-economic spheres of society. The shadow economy that includes informal and latent criminal sec-
tor makes an increasing demand for illegal migrants. 

Stimulants influx of illegal migrants 1) the lack of a full-fledged border infrastructure, 2) poor control 
of individual sections of the Kazakh border and 3) an open border between the states of the CIS countries, 
particularly in the Central Asian direction. 

Illegal migration has: 1) a contradictory effect on the scope of employment, 2) a large number of mi-
grants from — abroad are outside the legal settlement, 3) economic losses of the state from illegal migrants 
due to a budget shortfall payment for the use of foreign labor, 4) tax evasion and 5) inhibition of productivity 
and efficiency of labor productivity growth in Kazakhstan. 

In the twenty-first century the Republic of Kazakhstan already holds a leading position in the world 
community. One of the most important evidence that is holding EXPO – 2017 in the territory of the republic. 
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This suggests that countries with the entire international community have a great deal of trust and respect 
to Kazakhstan. Also leader of the nation Nursultan Nazarbayev in his address to the President of the Repub-
lic of Kazakhstan to the people of Kazakhstan «Strategy» Kazakhstan – 2050»: a new policy established 
state» confidently declares that the Republic of Kazakhstan today — a successful state with its own face, its 
features and its position. Currently, humanity is faced with new global challenges of the XXI century. As the 
President in his Address in 2013: «For our country and the region, I highlight ten key challenges. We have 
to consider each of them, if we plan to continue to achieve new progress in its development». The major 
global challenges that will bring victory over Kazakhstan but a new historical level are the acceleration 
of historical time, the global demographic imbalance, the threat of global food security, an acute shortage 
of water, global energy security, exhaustible natural resources, the third industrial revolution, increasing so-
cial instability, a crisis of values in our civilization and the threat of a new global destabilization. 

One of the priority issues faced by Kazakhstan, is the demographic imbalance. «The growing demo-
graphic imbalance generates new waves of migration and increases social tension around the world. We in 
Kazakhstan are faced with migration pressure in certain regions of the country where illegal migrant workers 
destabilize local labor markets. We also need to understand that it is likely in the foreseeable future may face 
and the reverse process — labor immigration outside of our country», — noted the President in the Address 
to the Nation [1]. This is a very important issue for the entire state. Migration processes — constant phenom-
enon in all phases of history mankind. Migration is one of the ways the mass of the population to respond 
to changing situations, accurately and clearly reflect the changes taking place in society. It's hard to find 
another social process that could be compared with the migrations in this regard. The problem of migration 
in Kazakhstan is gaining social and political urgency and relevance due to the scale of migratory flows and 
their consequences for the country. Mass migration accompanied by a catastrophic loss of qualified profes-
sionals and have serious socio-economic and political consequences for the young independent state. Besides 
of labor migration as a form of mass migration gains and increasingly growing character. Labour migration 
is currently one of the most important migratory flows in the world. With the growing integration in the 
global economy intensified the movement not only of inventory flows and labor. International migration is 
a mixed group, which includes seasonal workers, workers on temporary contracts, a highly skilled work-
force, students, refugees, victims of human trafficking. The ILO estimates that in 2010 the number of inter-
national migrants reached 214 million. People, nearly 90% of them are migrant workers and their families 
[2]. The problem arises in the fact that the majority of immigrants, including migrant workers who moved 
to the territory of Kazakhstan for a better life is illegal. The most typical violations of immigration law are 
irrelevant purpose of the stay of foreigners in the country, failure to depart at the end of the registration peri-
od, as well as the illegal occupation of employment. Depending on the purpose of entry into the territory 
of the Republic of Kazakhstan, and stay on the territory of the Republic of Kazakhstan are following main 
types of immigration: 

 with the aim of returning to their historic homeland; 
 for the purpose of family reunification; 
 to get an education; 
 for the purpose of employment; 
 for humanitarian and political reasons. 
Currently migration processes in the Republic of Kazakhstan have high activity. Over the past 7 years 

in the country for temporary residence entered more than 170 thousand foreigners. For example, in 2011–
2012 the implementation of employment as a goal to stay in Kazakhstan indicated only 1.3 thousand. 
Foreigners coming from countries of Central Asia, while the private trip — 80 thousand. Man. At the same 
time for the illegal use of foreign labor brought to administrative responsibility 3 thousand, individuals 
for whom have worked 9thousands of illegal migrant workers [3]. In this regard, the country is facing 
the question of strengthening the legal framework in the field of regulation of migration processes. 

In the Republic of Kazakhstan held a lot of work in the field of regulation of migration, including illegal 
migration, both at national level and enhance international cooperation in the field of international relations. 
Key national documents in the sphere of state regulation of migration processes is currently the law of the 
Republic of Kazakhstan dated July 22, 2011 «On Migration» (as amended). This Law regulates public rela-
tions in the field of migration, the legal, economic and social foundations of migration processes. Thus, 
in accordance with the Law «On migration», migration — is permanent or temporary, voluntary or forced 
movement of individuals from one country to another, as well as within the country [4]. Also, given the defi-
nition of «illegal migration», ie it is entry into Kazakhstan and stay of foreigners or stateless persons in Ka-
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zakhstan in violation of national legislation governing the entry and residence, as well as transit through 
the territory of the Republic. In the Republic of Kazakhstan are guaranteed not only the rights and freedoms 
of citizens, and immigrants. Thus, in accordance with Article 5 of the immigrants in the Republic of Kazakh-
stan have the right to: 

1) enjoy the rights and freedoms set forth for citizens of the Republic of Kazakhstan, unless otherwise 
provided by the Constitution, laws and international treaties; 

2) education, health and social assistance in accordance with the legislation of the Republic of Kazakh-
stan; 

3) to move freely on the territory of the Republic of Kazakhstan, open for visits by immigrants; 
4) free choice of residence in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan; 
5) apply to the court and state authorities for the protection of their property and personal non-property 

rights; 
6) for a fee-based adaptation and integration services in the centers of adaptation and integration of re-

patriates, except for oralmans and their families who receive these services free of charge [4]. In addition 
immigrants must bear the responsibilities among them, the main ones being the observance of the Constitu-
tion and laws of the country, including the established order of entry, exit and stay on the territory of the Re-
public. 

The state policy in the field of migration is based on the following principles: 
1) recognition and guarantee of the rights and freedoms of migrants, in accordance with the Constitu-

tion of the Republic of Kazakhstan, laws and international treaties; 
2) protection of national interests and national security; 
3) the combination of the interests of individuals, society and the state; 
4) the transparency of the regulation of migration processes on the basis of renewal and re-usable 

information; 
5) the differentiated approach to the regulation of the state of various kinds of immigration [4].  
Law «On Migration» is not the only means of regulating migration processes. In the Republic of suc-

cessfully implemented concept of migration policy for 2007–2015, which is aimed to improve the quality 
of existing and development of new areas of migration management in Kazakhstan. In accordance with 
the concept of an important part of the migration policy of the Republic of Kazakhstan will be to ensure 
the country's security, the fight against illegal migration. In this direction will be technically and organiza-
tionally a new strengthened and turned the country's borders, to improve the system of technical registration 
and granting of visas. In order to comply with the principles of transparency and legitimacy will be ongoing 
monitoring of migrants in terms of their legal admission and good stay in the country. In case of violation 
of any condition of stay of illegal migrants to apply national and internationally recognized rules of deten-
tion, return or deportation order or certification of its stay in the country [5]. Thus, according to the Concept 
of Migration Policy in 2013–2015 years will be settled by the labor market in accordance with the socio-
economic needs of the country. 

Overall, the Concept will help to protect labor and social rights of migrants, the successful adaptation 
and integration of immigrants into society, to ensure the needs of the economy as a highly skilled labor force 
and the balance of supply and demand on the labor market. 

Objectives of migration policy are not limited to their achievement only at the national level. Questions 
about combating illegal migration are traditionally considered in the discussion of the implementation 
of interstate programs to combat crime at every meeting of the MIA of RK. In order to manage the return and 
reception of migrants illegally residing in the territories of the contracting parties, Kazakhstan working 
on the issues of readmission agreements with 12 countries in Europe and Central Asia. Currently signed re-
admission agreements with Germany, Norway, the Czech Republic, the Swiss Confederation, Latvia and Lithua-
nia [6].  

As part of the legal framework of the Eurasian Economic Union as regards freedom of movement of la-
bor law of the Republic of Kazakhstan from June 27, 2011 ratified the Agreement on the Legal Status of Mi-
grant Workers and Members of Their Families, signed by the Government of the Republic of Belarus, Ka-
zakhstan and the Russian Federation 19 November 2010 in St. Petersburg [6].  

Today the international legal framework in the field of migration rather extensive. The proof is the 
Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and other countries in the fight against 
illegal migration. Thus, the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated December 8, 
2011 approved the Agreement between the Government of the Republic of Kazakhstan and the Government 
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of the Republic of Estonia on cooperation in combating organized crime and other forms of crime, providing 
for the fight against illegal migration. Also approved the Agreement between the Government of the Repub-
lic of Kazakhstan and the Government of Russia on inter-regional and cross-border cooperation, providing 
for cooperation in the fight against illegal migration. These examples are not exhaustive. Also on the territo-
ry of Kazakhstan of the conclusion of the Agreement in Astana — the CIS member states to exchange 
information in the fight against crime, as well as the Convention on the Legal Status of Migrant Workers and 
Members of Their Families states — participants of the CIS. 

Within the framework of the Customs Union has developed and ratified an agreement: 
 cooperation on combating illegal migration from third countries; 
 on the legal status of migrant workers and their families. 
In matters of immigration control and the fight against illegal migration The Republic of Kazakhstan is 

working closely with international organizations such as the Collective Security Treaty Organization, 
the EEC. 

The legislation of Kazakhstan in regulation of migration processes is still improving. The latest innova-
tion was the news that the activities of migrant workers in Kazakhstan plan to legalize. Mazhilis plenary ses-
sion, in which the Chamber approved on second reading the draft law «On amendments and additions 
to some legislative acts of Kazakhstan on labor migration». «The main purpose of the bill is the legalization 
of migrant workers, as well as the improvement of state regulation of migration processes in terms of simpli-
fication of the procedure for issuing permits for foreign labor by individuals», — said a member of the 
House Committee on Legislation and Legal Reform Majilis Olga Kikolenko presenting Bill in Astana. 
According to her, the adoption and implementation of the bill would lead to the legalization of foreigners 
engaged in illegal employment and improving the protection of the domestic labor market, increase revenue, 
reduce factors for corruption and immigration offenses. Deputies made to the bill new legal concepts — 
immigrant labor, immigrant employment authorization, established a mechanism for entry and residence 
of labor migrants in Kazakhstan. And the procedure for issuing permits to immigrant labor obligatory pay-
ment prior payment of individual income tax. In addition, changes and additions to the Law «On Migration» 
on the competence of the Interior, the authorized body on migration, aimed at the implementation of the De-
cree of the President of the Republic of Kazakhstan on January 16, 2013 [7]. The legalization of migrant 
workers from CIS countries will be an effective way for the implementation of migration control. 

The fight against illegal migration is now officially recognized as one of the priorities of law enforce-
ment agencies of the Republic of Kazakhstan. In recent years, the problem of illegal migration in Kazakhstan 
moved into the category of the most pressing, Kazakhstan needs the inflow of labor force, but only when and 
where it is needed in the country. It must be hard put a barrier in the way of those who are breaking the law 
and acts in shady business. President of Kazakhstan believes that causes harm to the state, not only the fact 
of illegal migration, but also its indirect consequences. 

Sami migrants often find themselves in a marginalized situation and need protection — both in relation-
ships with employers, and in connection with the arbitrariness of the officials, which in turn becomes 
a breeding ground for crime, worsen criminal situation in some regions».  

Infrastructure migration in Kazakhstan is underdeveloped, but is already beginning to develop. It should 
be purposeful formation of such an infrastructure that would enjoy to the same trust citizens of grants. In the 
meantime, the shadow and informal relationships often work effective than formal institutions of labor mi-
gration. To combat illegal migration are needed: improving the legislative framework regulating migration 
processes. 

Organization of effective border and immigration control, the development of mechanisms for the de-
portation of illegal migrants, the international cooperation in issue of illegal migrants, the formation of new 
independent states of the former Soviet Union and the presence of clear boundaries between them, shortcom-
ings in the migration legislation and imperfect institutional system created favorable conditions for illegal 
stay and employment in the territory of the Republic of Kazakhstan. 

Illegal migration processes in Kazakhstan are global in nature. The problem of illegal migration is asso-
ciated with- the situation on the labor market processes in the shadow economy, criminal individual business 
areas, the task of ensuring national security and problems respect for the rights of migrants. 

Thus, migration is a social phenomenon that can bring both to society and have a negative impact on it. 
In recent years, the scale of labor migration has increased significantly; the main factors contributing to this 
— demographic and economic situation in the world. Kazakhstan has emerged as one of the largest centers 
of attraction of labor not only in the region but in the world. The problem of illegal migration has become 
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one of the causes of the demographic imbalance in the country, one of the global challenges of the XXI cen-
tury. However, the regulation of migration processes in Kazakhstan is solved as nationally and internationally. 
Today Kazakhstan not only to strengthen international cooperation in this area, but also improves the intra-
state regulatory framework. All of this suggests that the Republic of Kazakhstan can adequately cope with 
the global challenges of the twenty-first century. 
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А.Божқараұлы 

Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың Қазақстан 
Республикасына келуін конституциялық-құқықтық реттеу заңсыз  

көші-қонның алдын алу құралы ретінде  

Көші-қон мəселесі өзінің күрделілігімен ерекшеленеді. Себебі оған тек қана құқықтық сұрақтардан 
басқа, саяси экономикалық, демографиялық, əлеуметтік сұрақтармен қатар, этногеографиялық жəне 
экономикадағы еңбек ресурстары мəселелері де жатқызылады. Солардың ішінде заңдық аспектісі 
ерекше орынды иеленеді, өйткені көші-қон үрдісін  тиісінше құқықтық қамтамасыз ету, реттеу мен 
ұйымдастыруға қоғам өмірі үшін маңызды басқа да мəселелердің шешілуі тəуелді болады.  

 

А.Божкараулы 

Конституционно-правовое регулирование пребывания иностранных граждан  
и лиц без гражданства на территории Республики Казахстан 

как средство пресечения нелегальной миграции 

В статье рассмотрена проблема миграции, которая характеризуется особой сложностью, так как в ней 
переплетены не только правовые вопросы, но и вопросы социологии, демографии, политической эко-
номии, этногеографии, проблемы трудовых ресурсов в экономике. Как отмечает автор, юридический 
аспект среди них занимает особое место, поскольку от надлежащего правового обеспечения, регули-
рования и организации процессов миграции зависит решение других вопросов, имеющих существенное 
значение для жизнедеятельности общества. 
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Assembly of People of Kazakhstan as a unifying institution  
of Kazakhstan's society 

The article discusses the role of Assembly of People of Kazakhstan in domestic and external policy of the 
Republic of Kazakhstan. The role of social and political activity of Assembly in the course of positive devel-
opment of ethno-political tendencies in Kazakhstan is shown. The structure and a legal status of Assembly 
of People of Kazakhstan as a constitutional body in the Republic of Kazakhstan is revealed. The article shows 
the positive function of this institution in establishment and approval of Kazakhstan’s model of inter-ethnic 
tolerance and social consent. 

Key words: Assembly of People of Kazakhstan (APK), the Structure of the APK, Session of the APK, 
National Unity Doctrine, kazakhstan's model of inter-ethnic tolerance and social consent. 

 
The country celebrated the 20th anniversary of Assembly of People of Kazakhstan (APK), which was 

established March 1, 1995. Presidential Decree 2015 declared the Year of the APK. In order to strengthen 
the scientific and expert and analytical support of the state ethnic policy works Center for the Interethnic and 
Interconfessional Studies at the Academy of Public Administration under the President of the Republic 
Kazakhstan. According to a recent poll conducted by the Centre, 97.5% of Kazakhstanis believe that 
the Assembly of People of Kazakhstan represents the interests of all the people, 79.6% believe that Kazakh-
stan has created all the conditions for the development of traditions, languages, cultures, 84% reported regu-
lar social-economic opportunities of all ethnic groups. We are confident in the security and stability of our 
country 82% of the population [1]. 

Cultural and religious concord and national unity are indispensable in strategic goals of Kazakhstan 
social and political modernization. 

Today there is no necessity to prove that the cornerstone is the unity of the people. Kazakh proverb says 
«Life is where there is the unity». Exactly this unity is driving life force of state development. Our country 
confidently moves forward without setbacks because of interpersonal and inter-ethnic conflicts’ aggravation 
provoking political and economical collapse of any state. Unfortunately, there are a lot of such examples 
on international scene. Creating the conditions for communication, interaction of institutions of civil society 
with state institutions in formation of inter-ethnic and interfaith dialogue, tolerant attitude towards each other 
underpin achievements of Kazakhstan including spiritual foundations of unity and consolidation of the peo-
ple, particularly in difficult periods of turmoil. Herewith distinctive feature of Kazakh model is endeavour 
of all ethnic groups to construct multiplicity combination policy in whole. 

Basic principles of state national policy are equal rights for all national and confessional (religious) 
groups’ representatives and formation of favorable conditions for all confessions’ activity. Owing to this 
in Kazakhstan during more than twenty years there was no political mass collision motivated by ethnic 
or religious disagreements. 

It is possible to say without exaggeration that first legislative acts of independent Kazakhstan created 
legal framework which is based on civic and political unity of all citizens that provides equality of rights and 
freedoms (liberties) of all irrespective of ethnicity or religion. Experience of inter-ethnic policy which is 
implemented in Kazakhstan was highly evaluated by world community and has attracted interest of countries 
with similar multi-ethnic population. 

In international community Kazakhstan has obtained recognition as a country which conducts policy 
aimed at guaranteeing tolerance, interfaith and intercultural consent of all nationalities living in Kazakhstan 
and representing the people of Kazakhstan. The people who are actively building modern and competitive 
secular state. Kazakhstan is interested in broadening and deepening of so-called dialogue of civilizations, has 
always supported and expressed willingness to take the initiative aimed to closer understanding between East 
and West on key problems of modern world order.  

In the first years of independence very complex connected with spiritual life, social well-being of com-
munity, the revival of national consciousness processes took place. And just then, in early 90-ies of the last 
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century Kazakhstan’s President N.A.Nazarbayev having rethought a lot in our history, in order to save our 
main property — friendship of peoples, on 1st forum of peoples of Kazakhstan suggested the need for trans-
fer of this forum on permanent basis. And on 1st March 1995 on socio-political scene of Republic there 
appeared a new institution in the field of national policy — Assembly of Peoples of Kazakhstan. 

Kazakhstan became the first country among the countries-members of CIS where a unique institution 
was founded – Assembly of people of Kazakhstan. This institution has greatly contributed to the establish-
ment and approval of Kazakhstan’s model of multi-ethnic society which is aimed to strengthening of inter-
ethnic and interfaith consent. Assembly of people of Kazakhstan since its formation played great role 
in strengthening of peace and consent between peoples living in Kazakhstan. But in recent years its role 
in society has become more appreciable.  

In May 2007 Parliament of Kazakhstan adopted series of constitutional amendments which significantly 
changed the role of all representative branch of the government. One of the most important innovations 
of constitutional reform — increasing the number of deputies Parliament Mazhilis to 107 people, 9 of whom 
are elected by Assembly of People of Kazakhstan. This step, of course, raised the role of Assembly 
to a higher level. Besides, introduction of special seats for Assembly by increasing number of deputies made 
it possible to represent in Parliament the largest ethnic groups living in the territory of Kazakhstan. 

Attention should be paid to the fact that amendments adopted in Constitution are about Assembly 
of people of, not about Assembly of Peoples of Kazakhstan. As it is known, until that time we had 
the Assembly of People of Kazakhstan, established by the Decree of the President. And it is important on 
a question of principle, because our Constitution begins with the words «We, the people of Kazakhstan…» 
We are united (unified) people of country. But our nation is diverse in its ethnic composition. This arouse 
(formed, turned out) historically. And this amendment brought out everything into line with Constitution. 
Besides it should be meant that all these years Assembly is headed by President N.A.Nazarbayev. And this 
initially highlighted exceptional importance of that body. Moreover, in constitutional law of Kazakhstan 
«About first President of the Republic of Kazakhstan» adopted on 20th July 2000, in Article 1 Paragraph 2, 
determining status of the First President of the Republic, it is pointed out that First president of Republic, 
by virtue of his historical mission, has lifelong right to be at the head of Assembly. This is determines its 
special high status. 

The legal status of the Assembly defined the special Law «About the Assembly of People of Kazakh-
stan» [2], «Statute of the Assembly of People of Kazakhstan» [3], which regulates the procedure for 
the formation, structure and controls, defined objectives, main tasks, activities of the authority of the APK, 
and features of the organization of interaction with the public bodies and public associations, mechanisms for 
participation in the development and implementation of state policy in the sphere of interethnic relations. 

Assembly of people of Kazakhstan — establishment without formation of legal entity, composed by 
the President of the Republic of Kazakhstan, promoting development of state implementation of national 
policies. According to law [2], Assembly is aimed to guarantee interethnic consent in the Republic of Ka-
zakhstan in the process of forming Kazakh civil identity and competitive nation on the basis of Kazakhstan 
patriotism, civil inner(spiritual)-cultural unity of people of Kazakhstan considering consolidating role of Ka-
zakh people. 

The main tasks of Assembly are:  
 guaranteeing effective cooperation between state bodies and institutions of civil society in the field 

of interethnic relations, creating favorable conditions for further strengthening of interethnic consent and 
tolerance in society; 

 strengthening the unity of people supporting and developing society consensus on fundamental value 
of Kazakhstani people; 

 rendering assistance to state bodies in counteraction to manifestation of extremism and radicalism 
in society and aspirations aimed at limitation of rights and freedoms (liberties) of person and citizen; 

 forming political legal culture of citizens leaning at democratic norms; 
 guaranteeing integration of efforts of ethno cultural and other public unions in order to attain objects 

and tasks of Assembly; 
 revival, preservation and development of national cultures, languages and traditions of people of Ka-

zakhstan. 
Principles of Assembly’s activity are:  
a) priority of rights and freedoms (liberties) of person and citizen; 
b) priority of interests of people and state; 
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c) equality of rights and freedoms (liberties) of person and citizen irrespective of his race, nationality, 
language, attitude to religion, persuasion or another circumstances; 

d) equality of rights and personal responsibility of Assembly members for activity in its structure; 
e) publicity. 
Principal directions of Assembly’s activity are:  
 assistance in elaboration and realization of state national policy;  
 assistance to formation of Kazakhstan patriotism;  
 development of state language and other national languages of people of Kazakhstan; 
 improvement of regional policy in interethnic field; 
 participation in elaboration and realization of plans and events in the field of demography and migra-

tion; 
 propaganda of Kazakhstan’s model of interethnic and interfaith consent in the country and abroad;  
 implementation of educational and publishing activity aimed at achieving interethnic consent;  
 monitoring the state of interethnic relations, including in the field of application state language and 

other languages of people of Kazakhstan;  
 participation in socio-political expertise of bills concerning state national policy; 
 support of Kazakh diaspora in foreign countries in the matters of preservation and development 

of native language, culture and national traditions, strengthening ties with historical native land; 
 production of recommendations and realization of practical measures on regulation of disagreements 

and disputes, avoiding conflicts in the field of interethnic relations and participation in their resolution; 
 methodical, organizational and legal assistance to ethno-cultural associations; conducting seminars, 

conferences, engaging in other activities that provide a dialogue of state bodies with public associations 
on issues of interethnic relations; 

 interaction with civil society institutions and international organizations on issues of guaranteeing 
interethnic and interfaith consent; 

 rendering assistance in developing ties of other ethnic groups of Kazakhstan with their historical na-
tive land; 

 other activities that promote interethnic consent and don’t contradict legislation of Republic of Ka-
zakhstan.  

The highest authority is the Assembly session, which passes by the President of the country. Session 
of Assembly — meeting of members is convened by President of Republic of Kazakhstan as required but not 
less than once a year. All its decisions are binding for consideration by public authorities and civil society 
institutions. The Assembly of People of Kazakhstan — a constitutional body. One of the main features of the 
Assembly is the representation of the interests of ethnic groups in the highest legislative body — the Parlia-
ment of the country as a guaranteed representation. Assembly elects nine deputies of Mazhilis of the Parlia-
ment. Elected Assembly deputies represent its interests, as a set of interests of all the ethnic groups of the 
country. 

The working body is the Secretariat of the Assembly of Peoples of Kazakhstan in the structure of the 
Presidential Administration as a separate department. This is and effectiveness, and efficiency of its partici-
pation in government and public relations. Also the structure of the Assembly of People of Kazakhstan 
includes: Scientific-Expert Council of the APK; Club of journalists and experts on ethnic relations in the 
APK; Public Fund «Fund of the APK»; Methodical center of innovative technologies of language training 
«Tildaryn»; Association of Entrepreneurs of the APK.  

In all regions functioning The House of Friendship, which are located in regions with a multiethnic 
composition of the population. In Almaty city there is a «House of Friendship», in Astana — The Palace 
of Peace and Accord, which is built on the instructions of the Head of country. It hosts the annual session 
of the Assembly of People of Kazakhstan, Congresses of World and Traditional Religions, landmark events. 
Besides Kazakh and Russian theaters, the country has four national theaters — Uzbek, Uighur, Korean and 
German. 

Operates 88 schools where teaching is conducted entirely in Uzbek, Tajik, Uighur and Ukrainian lan-
guages. In 108 schools the languages of 22 ethnic groups of Kazakhstan are taught as a separate subject. 
In addition, there are 195 specialized linguistic centers, where not only children but also adults can learn lan-
guages of 30 ethnic groups. 
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A special place in the field of ethno-cultural relations in the Republic of Kazakhstan devoted to supporting 
the development of information and communication resources of ethno-cultural associations. In the infor-
mation field are actively working for more than 35 ethnic newspapers and magazines. The largest ethnic 
6 national newspapers operate under government support. Newspapers and magazines are available 
for 11 different languages, radio programs — on 8, and TV shows on the 7 languages. 

On 23rd October 2008 was held XIV Session of the Assembly of people of Kazakhstan with the agenda: 
«The strength of the country is in unity». At the forum were discussed issues of further development 
of unique basis of interethnic and international consent. Particularly, the President proposed to develop a 
doctrine of national unity for inclusion it in the Strategic Plan of the country's development until 2020 year.  

On 6th March 2009 President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev in his address to the 
people of Kazakhstan «Through crisis to renewal and development» appealed to the Assembly of people 
of Kazakhstan, all political forces: «now, not on words, but on deeds is verified, who is really thinking of 
people, who — not. Let’s join together to overcome the most severe crisis in the history of the planet» [4]. 

Kazakhstan, on whose territory peacefully coexist representatives of more than 130 ethnic groups and 
nationalities, 3088 religious associations, representing 17 confessions, is ideally suited for carrying out Con-
gress of World Religions. It has been over ten years since the convening of I congress of the 2003 inter-
religious summit demonstrates to the world the true vocation of all religions, a common moral and ethical 
principles, their enormous peacekeeping and humanitarian capacities. Subsequent for the I Congress of inter-
faith summits in 2006, 2009 and 2012 proved that, more than ever, it is important to show the spiritual foun-
dations and moral potential of all religions. It is necessary to prevent the appeals of prevalence of immoral 
about the clash of civilizations and religions, expressed in contrasting beliefs, further politicization of theo-
logical disputes and discredit one another in the name of religion. Our country is doing everything to make 
this an important platform of Leaders of World and Traditional Religions has become the core of cooperation 
spiritual hierarchy and politicians in the name of the return of the priority of moral values and humanistic 
ideals in the bosom of the human community, to combat extremism and terrorism. 

June 10–11, 2015 in the capital of Kazakhstan was held V Congress of leaders of world and traditional 
religions, for participation in which invited 112 delegations from 44 countries. The uniqueness of the current 
Astana interreligious summit — in its key themes — «The dialogue of religious leaders and politicians in 
the name of peace and development». The fact that for the first time in the interactive platform of 
the Congress gathered religious and political leaders, who are united by an understanding of the integrity 
of the peace and a sense of community to the globalization of conflicts and their transformation into turmoil 
the world order. 

In 2010, Kazakhstan presided in OSCE. The fact that among the CIS countries Kazakhstan presided 
in such authoritative international organization shows that policy of our President is far-sighted, balanced, 
well-founded, well-reasoned. 

On 26th October 2009 XV Session of the Assembly of People of Kazakhstan with agenda: «National 
unity — our strategic choice» took place [5]. The President shared his vision of the processes, which should 
lead out activity of the Assembly of People of Kazakhstan to a new level, having pointed at necessity 
of working out integral action program of state and society on a whole range of interethnic and interfaith re-
lations. 

Nursultan Nazarbayev in his speech in order to strengthen the capacity of interethnic consent, suggested 
to implement a number of measures in following directions: first of all develop civil identity, tolerance 
in society of Kazakhstan through system of education and upbringing, correct lighting of the topic of ethnic 
relations in the mass media, raising the legal culture of Kazakhstan’s people. It is intended to work out con-
ceptual proposals for the development of ethno- and multicultural education in accordance with specificity 
of Kazakhstan society. Proposal to introduce optional course «Basics of Tolerance» in schools and higher 
educational institutions seems quite valuable.  

At session it was stated that a condition for stability of Kazakhstan society is creating conditions 
for free development of native language, cultural heritage and traditions of all ethnic groups living in Ka-
zakhstan. 

April 23, 2015 held XXII Session of the Assembly of People of Kazakhstan «Mangilik Yel: one nation, 
one destiny» [6]. President N.A. Nazarbayev noted that all the initiatives, including the «Strategy – 2050», 
the new industrialization program «Nurly Zhol», Five people's reform, «Mangilik Yel», are designed 
for many years to come on the session, and is able to run them only a powerful national movement. 
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An important component of national unity is an interreligious consent in our society. Principles of legal 
equality and dialogue of religions are stable in Kazakhstan. Simultaneously state will oppose the activities 
of pseudo-religious groups. It will also require active position of all religious associations of country. 

The strength of national unity is directly related to improving the performance of the Assembly of Peo-
ples of Kazakhstan and all ethno-cultural associations. First of all, it is necessary to strengthen coordinating 
role of Secretariat of Assembly of people of Kazakhstan, create Council of Elders attached to the Assembly. 
Scientific-expert Council of Assembly should work actively. It is necessary to establish a grant for scientists, 
carrying out applied researches on issues of interethnic relations.  

April 10, 2015 at the Palace of Independence held the Youth Forum «with the Leaders of the nation — 
to new victories» with the participation of President Nursultan Nazarbayev [7]. The forum was attended 
by over 2000 people from all regions of the country: the activists of the youth wing «Jas Otan» 
of «Nur Otan», youth maslikhats, entrepreneurs, scientists, famous athletes and leaders of the largest youth 
organizations. 

The Unity National Doctrine of Kazakhstan approved by the Administration of the President and sent 
to the Government of 29 April 2010 [8]. The Doctrine is the basis for the creation of an integrated system 
of legal, socio-economic, political, public and administrative measures aimed at strengthening the unity 
of the people, development of democracy and dialogue among cultures and civilizations. In accordance with 
the Strategic Plan of Development of Kazakhstan till 2020 the Doctrine will be the main tool for the consoli-
dation of the Kazakhstan society. 

The establishment of Assembly became logical extension of domestic and external policy of Kazakh-
stan and its leader since independence. Kazakhstan originally headed for construction of modern, secular 
state committed to the ideals of peace, tolerance and constructive dialogue. Establishment of Assembly 
of people of Kazakhstan became institutionalized field of interethnic relations in republic, a kind of public 
diplomacy body. Assembly was created as a principally new institution of civil society which did not have 
at that time analogues, both in a previous Soviet epoch, and in world modern practice. Now it can be said 
with confidence that owing to Assembly it was possible to avoid politization of interethnic relations, direct 
available at that time potential for conflict in constructive course. 

The largest modern politicians, spiritual leaders and representatives of non-governmental organizations 
provide the highest rating the experience of Kazakhstan on strengthening of interethnic and interreligious 
harmony. During 23 years of independence in the country there formed Kazakhstan’s model of multiethnic 
society between representatives of over 130 ethnic group and nationalities living in republic. 

During his 20-year activities of the Assembly of People of Kazakhstan has become a full-fledged body 
of popular sovereignty. The ability of the APK to consolidate Kazakhs around the ideas of peace and recon-
ciliation isa a key factor in the formation of civic national identity needed to multinational Kazakhstan. 
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Д.К.Рүстембекова 

Қазақстан халқы Ассамблеясы қазақстандық қоғамды  
біріктіруші институт ретінде 

Мақалада Қазақстан Республикасының ішкі жəне сыртқы саясатындағы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының рөлі қарастырылды. Қазақстанда этносаяси үрдістердің позитивті даму процесінде 
Ассамблеяның қоғамдық-саяси қызметінің рөлі көрсетілген. Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Қазақстан Республикасында конституциялық орган ретіндегі құрылымы жəне құқықтық мəртебесі 
анықталды. Бұл институттың этносаралық толеранттылық жəне қоғамдық келісімнің қазақстандық 
моделінің қалыптасуы жəне нығаюындағы позитивтік функциясы баяндалды. 

 

Д.К.Рустембекова  

Ассамблея народа Казахстана как объединяющий институт  
казахстанского общества 

В статье рассматривается роль Ассамблеи народа Казахстана во внутренней и внешней политике Рес-
публики Казахстан. Показана общественно-политическая деятельность Ассамблеи в процессе пози-
тивного развития этнополитических тенденций в Казахстане. Раскрываются структура и правовой 
статус Ассамблеи как конституционного органа. Освещается позитивная функция этого института в 
становлении и утверждении казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного 
согласия. 
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Political and legal status of the Kingdom  
of Poland during the colonial period 

This article examines the political and legal position of the Kingdom of Poland in terms of the colonial peri-
od. In the history of independent Poland today, as in the stories of other independent states it had a lot of dif-
ficult periods. One such period is the position of the Kingdom of Poland as a part of the colony rossiskih 
empire. In a series of defeats, Poland has gone through 4 of its territory between Russia, Prussia and Austria. 
But despite that Poland was able to maintain its independence. 

Key words: the legal position of the Kingdom of Poland, Rzeczpospolita, the Constitution, the State Duma, 
the Polish national statehood. 

 
The first historical data on formation of the Kingdom of Poland date back to the late X century. In that 

period the expansion of Polish lands and Polish statehood came from the principality of the same name lo-
cated near the Oder and Vistula Rivers. Prince Meshko was one of the famous princes governing these terri-
tories [1; 7]. 

The adoption of uniform religion contributed to the strengthening of princely power. The adoption 
of Christianity by the Czech Republic in 965 was followed by the baptism of Poland a year later [2; 7]. 

With the arrival of religion which played a significant role in strengthening of national statehood, 
the Polish princes, as well as the Czech and Lithuanian ones, were oriented to the west to Rome, recognizing 
and entering the common European political system. 

At the same time, along with the culture, moral and ethnic regulations of Catholicism, tough rules were 
established among the population of the cities and villages. Each Pole was a subject to the punishment 
for their violation. The church service and various ceremonies were conducted only in Latin that was also felt 
by the local population. But, nevertheless, the religion became a spiritual basis of the statehood, supporting 
the Supreme power. 

It should be noted that being on the border of Eastern Europe Poland, voluntarily and forcedly, waged 
continuous wars with the neighbourson territorial disputes. Poland carried out military campaigns on 
the German lands and vice versa. By the period of the early Middle Ages the Kingdom of Poland represented 
rather large possession which included the conquered cities of neighboring states — Lithuanian, Czechand 
others. 

In the XIV century the Polish-Lithuanian union was formed. The Lithuanian principality for that period 
was one of the strongest state formations. In 1386 the Lithuanian prince Jagiello married the Polish queen 
Jadviga and in 1399 Jagiello became the king of Poland. The union of Poland and Lithuania gave advantages 
to them not only in human and military force over the opponents, but also promoted the formation of new 
institutes of public administration, judicial system and development of the law, and also opened the opportu-
nities for trade, a city building, etc. In general, it is possible to note that this period was marked by expansion 
of territories of Poland and accession of borders of neighbouring states. The motto of Jagielloniandynasty, 
ruling till the XVI century, was to construct Poland «from sea to sea» [1; 10]. 



K.Complak, G.Z.Kozhakhmetov, R.B.Botagarin 

22 Вестник Карагандинского университета 

By its form of government this period of Poland was a class and representative monarchy. As a result 
of historical traditions, the throne of Poland wasnot in the hands of one dynasty therefore since the XV cen-
tury a certain procedure of king election remained. The Royal Rada, the highest court aristocracy, approved 
the candidate for a throne, and only after that the king was elected by the elective congress represented 
by szlachta (nobility). 

The elective principle was important forlegitimacy of the king’s power. Thecrowning was the final 
stage of the elections procedure. Under the laws of that time, the new king was handed the integral signs 
of the royalty — a crown, a scepter of the power, a sword and a ring. The Catholic Church always took part 
in the crowning. The king gave the oath to observe former laws and privileges [3; 103]. 

It should be noted that the power of the king in the conditions of a class monarchy was limited. At early 
times the king gave privileges to the cities, some dynasties, a szlachta, and thus the balance between the Su-
preme power and local government was supported. Non-performance of the obligations granted the right 
of the aristocracy to leave or re-elect the king [3; 104]. 

Particular interest causes that fact that the king as the Head of state supported the rights of estates by the 
special document. The power of the king in the conditions of a class and representative monarchy, though 
limited, had a significant force in the country’s internal government. 

First, the king was the Head of administrative system which was under his supervision; governors con-
trolled the districts and provided the enforcement of the king’s laws and decrees. 

Secondly, the king was the highest judicial authority, owing to this fact he could not only consider, 
but also request any matter to which the king had a particular interest. 

Thirdly, the king was the Commander in Chief of the state. In case of a war all military forces of the 
large aristocracy and nobility submitted to him; he could call national militia. 

Finally, what is important, the state foreign policy also belonged to the king. He represented the country, 
signed and denounced international contracts, defined a vector of international policy of the Polish state. 
Under the conditions of constitutional monarchy, though, the king agreed with the most serious international 
issues concerning war or peace, territorial disagreements about border lands, and others with the highest aris-
tocracy. On the one hand it gave the Polish king some advantages, because in case of complication of a polit-
ical situation with the neighbouringstates, or a failure of large military campaigns it was possible to give 
the responsibility for failures to the Polish szlachta. 

The significant role in the state was played by Royal Rada, it originated in the XIV century and included 
the government officials, representatives of local authorities, deputies of the large free cities and the highest 
Catholic elite. Royal Rada had legal and consultativepowers; the Royal Court was formed of its representa-
tives. In the process of strengthening of king’ power the status of this body raised [3; 105]. 

It can be easily seen that the system of the highest government of the Polish state in that period reflected 
the system of Khan Government in Kazakhstan at the same epoch. It is known that the khan, being the Head 
of state, was compelled to reckon with the large feudal, military and spiritual aristocracy [4; 120]. Therefore 
to achieve a goal and to conduct the state policy the khan agreed on important issues with sultans and biys. 
The Polish kings as well as the Kazakh khans had to possess a big talent and ability to rule the states with 
their limited power. 

Royal Rada was similar to Khan Council, consisting of the attendants of the Head of state, and the Sejm 
resembled the Feudal congresses and People's assemblies — traditional institutes of the Kazakh nomadic 
medieval state. 

The Sejms and the sejmics played an important role in the local government of Poland. After termina-
tion of powers of Jagielloniandynastyin 1573, the power of the king was considerably reduced. The Sejm 
(Parliament) became the supreme body of legislative and executive power, the sejmics carried out the local 
government. During this historical period the Polish state was named the Republic or the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. In general, it corresponded to the real position of the Polish state as practically all govern-
ing bodies became elective. For example, the sejmics elected their deputies for the common Polish Sejm, and 
each of deputies had the special status — he could veto any decision of the Sejm [1; 14]. It slowed down 
the work of Parliament in quick solution of important national objectives. Weakening of the royal power to-
wards the representative institutions, undoubtedly, from the modern point of view, is a positive process. 
However when we speak about the difficult foreign political situation of Poland, it inevitably led to the 
weakening of state mechanisms, which held the government of the country in the severe conditions before. 



Political and legal status… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 23 

By the end of the XVI – the beginning of the XVII centuries the Polish-Lithuanian Commonwealth step 
by step lost the political positions as it began to lag behind the neighbours in the armament and number 
of troops, in absence of regular army, in weak economic growth, etc. 

In the first half of the XVII century the Polish-Lithuanian Commonwealth underwent the first defeat 
from Sweden and Russia. Weakness of the state gave a reason for external intervention in the activity of the 
Polish throne. The famous Russian historian N.I. Kostomarov wrote that in Poland the affairs developed 
in such a way that Peter I could dispose this country freely of and conduct his policy to its full submission. 
In general, as the scientist wrote, «Peter assumed the role of an ally for Poland; in the history such roles were 
played by the strong and dexterous over the weak and simple-minded, little by little turning from allies into 
misters and lords» [5; 668]. 

After Peter I's victory over the Swedish king, imperial Russia influenced the election of the new king of 
Poland Augustus III. On the western borders of Poland the part of lands was seized by the Prussian kingdom. 

The first partition of Poland was in 1772 between Russia, Prussia and Austria. At the same time, with-
drawal of lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth to the above-named states did not cause extensive 
damage of ethnic part of Poland as it concerned the border territories seized by the Republic some time ago 
[1; 17]. 

The defeat of Poland and intervention of the neighboring powers in its internal and foreign affairs 
encouraged the aristocracy and ordinary people to unite in order to rescue their national statehood. It was 
expressed in an attempt to reform the political system of society and the country government. 

As a result, the Sejm was called in 1788 in Poland. For four years of its work the Parliament abolished 
the State Council as a governing body which was imposed by the Russian Empire for intervention in internal 
affairs of Poland. During the work of Parliament the funds for the maintenance of 100 thousand regular 
armies were raised, the peak of the Sejm activity was the development and adoption of the new Constitution 
of Poland on May 3, 1791. This day in modern Poland is considered day of adoption of the Constitution and 
is a national holiday [1; 18]. 

Principal value of the Constitution was setting the idea of people's sovereignty and the principle of divi-
sion of the authorities which were borrowed from theorists of the French revolution Russo, Montesquieu and 
others. Article 5 of the Constitution stated that «… any public power derives from the will of the people». 
In the law it was noted that the power would be divided between three branches — legislative — two cham-
bers of the Sejm, executive — the king, and judicial [3; 293, 294]. 

The following principles were also guaranteed by the Constitution: heredity of the throne; recognition 
of Catholicism as a main religion; giving all privileges to szlachta; restriction of local government, and 
on the contrary, expansion of the rights of petty bourgeois. As for the rest, the social structure with its serf 
system remained the same. 

Large aristocrats and land owners, as Branitsky, Rzhevussky and others, who weredeprived of their 
privileges and income by the Constitution, addressed to St. Petersburg with the complaint to the tsar. 
The formal reason for use of armed forcesby tsarism and occupation of the Polish-Lithuanian Common-
wealth was very suitable. Troops which defeated a recently created Polish army were sent to Poland and took 
Warsaw. Prussia supported Russia and offered the plan of the new partition of Poland which happened 
in 1793. As a result, the territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth decreased to 1/3 parts and made 
no more than 3 800 sq. miles [1; 19]. 

The new crisis of the Polish state set in motion various estates who did not wish to tolerate the plunder 
of their country. Across all territory of Poland mass revolts began; one of the large was the revolt of 1794 
under TadeushKostusko's leadership which was cruelly suppressed by the imperial authorities [6]. Even 
imperial officials were recognized that «… revolt was inevitable and irresistible as it simply was caused 
by the events, and of course it was a natural consequence of offenses the region underwent before» [7; 7]. 

After the new occupation of Poland in 1795 its third partition began. This date can be considered 
the loss of independence of the Polish state. All territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth was divid-
ed between Russia, Austria and Prussia. In each of these three states position of the Polish people had its fea-
tures, however it must be kept in mind that the Polish-Lithuanian Commonwealth or the Republic as a form 
of the Polish statehood, ceased to exist. 

The events connected with Napoleon's war against the European states interfered the history of vassal 
Poland at the beginning of the XIX century. The Polish aristocracy had great expectations from the military 
campaign of Napoleon, and the Polish troops gathered from volunteers were on the side of the French against 
Prussia where there were military operations. 
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In 1807 there was a new state formation — the Duchy of Warsaw which was legalized according to the 
Tilsittreaty. The Duchy of Warsaw was rather large on its territory and had over 2,5 million inhabitants. 
After Napoleon's victory over Austria in 1809, where the Polish volunteersfought under the leadership 
of JózefPonyatovsky, the Duchy of Warsaw increased due to the lands joined from Austria, the population 
already numbered 4,5 million people, and the territory was 154 thousand sq.km [3; 319]. 

The Duchy of Warsaw existed 7 years until the defeat of the greatBonaparte; however the state 
formation created by him on the territory of Poland had a great historical value. For the Poles this Duchy, 
dependent on Napoleon, became the form of national statehood which gave the hope for the complete recov-
ery. Whereas Napoleon initially saw in The Duchy of Warsaw only the ally in the fight for the world su-
premacy, later this state formation with the limited sovereignty, according to Bonaparte, could become 
an example for the future reorganization of Europe.  

In July 1807 the Napoleonic Constitution of The Duchy of Warsaw came into force. Interestingly, para-
graph 4 of the Constitution stated that «… the bondage is abolished. All citizens are equal before the law». 
The word «bondage» presumed serfdom. Further the principles of the freedom of worship, movement, pun-
ishment of the person only by the court, etc. appeared in the Constitution [3; 321]. 

In a year in 1808 Napoleon introduced the CivilCode which established the new order of legal 
relationsbased on the norms of the bourgeois law [8; 28–30]. 

Under the Constitution the monarchic form of government was proclaimed, the throne had to be inherited. 
The monarch could control the Government and influence the Sejm. The Sejm as a representative body con-
sisted of two chambers; the new public authority — the State Council which was engaged in development 
of bills was introduces and submitted to the monarch. Executive power belonged to the government, admin-
istrative division followed the French model, the Duchy was divided into departments headed Prefects, etc. 
[3; 323–330]. 

The historical value of the Napoleonic Constitution was that it abolished serfdom and gave peasants 
freedom and equality. The mechanism of land repayment and its rent was also stated in the Constitution, 
however it was directed towards the interests of landowners. Nevertheless, the principles specified in the 
main law opened huge prospects for the future updating of the state. 

The defeat of Napoleon by the European troops where the Russian army also participatedraised 
the Polish question on the political agenda again. In 1814 in Vienna there was a new fourth partition of Po-
land between the countries winners. In May 1815 a number of contracts were signed between Russia, Austria 
and Prussia on transfer of part of lands of East Galicia to the Austrian crown.The city of Krakow was de-
clared the Free city under protectorate of three empires. The part of the Duchy of Warsaw, which was named 
the Grand Poznan Duchy, was given to the Prussian kingdom. The rest of the lands of the Duchy of Warsaw 
passed to the Russian Empire and were named the Polish Kingdom the Kingdom of Poland. 
Its populationnumbered over 3 million people. The Russian emperor received a title of the king of Poland 
[3; 331, 332]. 

In Warsaw on November 27, 1815 the Russian emperor Alexander I signed the Constitution which 
approved the dependence of the Kingdom of Poland on the Russian Empire. At the same time, the Constitu-
tion preserved traditional institutes of the Polish statehood before its transition to the colonial dependence. 
In particular, it concerned the Sejm as a traditional legislative authority; the names and functions of some 
public institutions, electivity and collegiality of administration and judicial system remained. The constitu-
tion kept equality of all people before the law; however this equality concerned the persons professing Chris-
tianity. At the same time the law stated that the Jews lost their political rights [3; 333].  

In general, it should be noted that the Constitution of 1815 reminded the first Basic law of Poland 
of May 3, 1791, and in comparison with the Constitution of the Duchy of Warsaw was less democratic, and 
protected mainly the interests of szlachta. 

Between the Kingdom of Poland and Russia there was a union — the contract on which the Russian 
emperor succeeded to the throne according to the order of inheritance of the crown existing in the Russian 
Empire. For example, after Nicholas I's crowning in Moscow, he was crowned once again in Warsaw 
for succession to the Polish throne. Therefore the emperor-king in the Kingdom of Poland was constitutional 
monarch. According to the Constitution the person replacing the king in his absence was the deputy. 
JózefZayonchek [3; 335] was the first deputy of the Kingdom of Poland. 

Administrative Council which had consultative functions was one of important and influential estab-
lishments in the Kingdom of Poland. The significant role in the state was played by the Commander-in-Chief 
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of the PolishArmy, it was tsar's brother — the Grand Duke Konstantin. The armynot only protected the bor-
ders but also ensured the internal security of the Kingdom; they were often called to suppress the revolts [3; 336]. 

Despite the liberal views of the Constitution, the deputy and his administration gradually removed 
a role of the Polish Sejm as well as the local governments. 

In 1819 the deputy introduced the censorship on press and publications of various editions. The deputy 
also restricted the freedom of citizens, that is politically unreliable persons were arrested. During the work 
of the Parliament in 1825 the amendments were made to the Constitution which forbade the public meetings 
of the Chambers of Parliament. The tsarism protected itself against public discussions of urgent questions 
by parliamentarians which could become a source for politicization of society and growth of national con-
sciousness. 

Here it must be kept in mind that the Russian Empire had no Parliament at all. The State Duma, as we 
know, was founded in 1906 after the first Russian revolution of 1905. Therefore the tsarism saw in a repre-
sentative body of the power, the Sejm, a danger to the monarchic system. The tsarism made everything pos-
sible to nullify the activity of the Sejm. For example, the Sejmwas required to gather every 2 years, or if nec-
essary. However from 1818 till 1830 it gathered only four times. The first was in 1818, then in 1820, 1825 
and 1830 [3; 337]. 

Formally the Sejm had large powers, but in practice it was limited by the rights of the emperor. 
The central government system was carried out by the government commissions, submitting to Administra-
tive Council. Practically all important decisions were made with the permission of the relevant Ministries 
from St. Petersburg. It is necessary to tell that in St. Petersburg there was a Minister — the state secretary 
who executed the functions of the intermediary between the imperial yard and the Kingdom authorities. 

In the Kingdom there was a regular army created on the Russian model. The military service lasted 
10 years and was generally made up ofcommon people, as the rich Poles could pay off from service. 
The army numbered on average 30 thousand people. The Polish uniform was allowed in the army. 

At the same time in the conditions of dependence of Poland on the empire, education and 
culturedeveloped, though slowly but systematically, in the Kingdom. Under the influence of the European 
states the first university was opened in Warsaw in 1816 with 5 faculties: medical, philosophical, arts, theology, 
law and administration. Later, in 1818 Krakow University was founded [3; 340]. 

Loss of independence, loss in war, domination of imperial officials, ignoring of traditions, culture and 
language of the Polish people caused mass discontent. Each Pole living on the territory of Austria, Prussia 
or Russia had a hope to return the national statehood. The fight against despotism for a personal freedom and 
natural human rights began to take the minds of the aristocracy of the Polish society — szlachta, who served 
in civil establishments and armed forces. Therefore in Warsaw and other large cities the secret societies 
appeared with the purpose to raise the armed revolt against tsarism and return the lost Polish national state-
hood. 

Thus, on November 29–30, 1830 in Warsaw the officers serving in the Polish army organizeda sponta-
neous revolt. The French revolution of 1830 served as a detonator of revolt. The military revolt was support-
ed by other segments of the population, both from the aristocratic environment and ordinary people. Despite 
the good potential, the army and national support, the upper class hesitated to make cardinal decisions; 
moreover, there were internal conflicts between the revolting people.  

For some period of time the supreme power was carried out by Administrative Council of the Kingdom, 
later it was transformed to the internal government, but the next day the power passed to the dictator emperor 
JózefHlopitsky. The Sejm called at that time approved the dictator and the Supreme national council. 
The revolting people conducted negotiations with St. Petersburg, however the emperor was not going 
to make any concessions. St. Petersburg demanded the total capitulation. 

In December, 1830 the revolt was declared national. The Sejm adopted a number of bills which 
abolished the right of the Russian emperors to occupy the Polish throne, the Parliament was declared the su-
preme body during the revolt [3; 343]. 

Imperial Russia, which was called «the Gendarme of Europe» by the revolutionaries in that period, 
brought the large divisions into Poland to defeat the Polish army. The revolt was defeated again, cruel re-
pressions began in the country, many Poles were compelled to emigrate to neighboring countries to escape 
the prosecutions.  

The revolt resulted in the cancellation of the Constitution, complete elimination of the Polish army, dis-
solution and abolition of the Parliament. The territory of the Kingdom of Poland was occupied by the Rus-
sian authorities. Duke Paskevich was appointed the deputy of the emperor Nicholas I in Poland [1; 25]. 
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For many years the country lived the period of reaction, prosecutions, strict censorship, systematic policy 
of violent russification. 

Although the revolt of 1830 was suppressed by the more powerful opponent, it was of great importance 
for the further history of Polandas it united all sectors of society to get the independence of the Polish state. 
And, not incidentally, for all Europe where there was a fight against absolutism, it was the worthy example, 
and «the Pole» became symbol of struggle for independence [3; 344]. 

It should be noted that the Poles living in the territory of Austria and Prussia supported their 
compatriotsin every possible way. In the Polish free city of Krakow in 1846 the revolt was also prepared. 
The Insurgent Committee was formed, the weapon for the large-scale actions was collected. However 
the Prussian and Austrian authorities were warned about the preparing mutiny and took all measures 
for elimination of conspirators. With suppression of the Krakow revolt in 1848 the history of the last inde-
pendent part of Poland — the Krakow republic comes to the end [1; 23, 24]. 

The part of Poland near Prussia, the so-called Grand Duchy of Posen, from the first days of its existence 
faced the program of the unification and germanization carried out by Western and East Prussia. There began 
the systematic actions aimed at elimination of the Polish state system, traditions and national features. 
The Polish schools were closed and the use of the Polish language in public institutions was prohibited. 
There was a gradual germanizationand suppression of the Polish culture. 

It must be remembered that during that period there was consolidation of separate German lands to the 
uniform state. The process of consolidation of the German lands was hard and long, it was carried out not 
only by peaceful means, but also with the help of the army. It is known that two states claimed to be consoli-
dators — Austria and Prussia. However, Prussia was stronger in military and economic sphere and it played 
a leading role in creation of the new unified Germany in 1871. Therefore position of the Grand Duchy 
of Posen which was involved into the formation of the German Empire, was very difficult. The head of the 
Duchy was a deputy who submitted to the administration of a province of the Kingdom of Prussia. The power 
of the deputy was formal, actual power belonged to the head president of the province. Gradually the Duchy 
became one of the province of the Kingdom of Prussia, since 1831 the position of the deputy of a throne 
ceased to exist. 

After the revolt of 1830 the Prussian administration took all the efforts to prevent these events on its ter-
ritory, and set the rigid police regime over the Polish population. Since 1832 the German language became 
compulsory in administration, later in legal proceedings.  

After the defeat of the revolt in 1830 the emperor of Russia Nicholas I began elimination of the Special 
device of the Kingdom of Poland which was reflected in the Law of the same year named «Organic Statute», 
i.e. changing the Constitution of the Kingdom. Instead of the union there was the incorporation of the King-
dom into the Russian Empire as its province. The tsar in his Law declared all the rights and freedoms: the 
freedom of speech, religions, personal integrity, etc. At the same time, the military police force worked in the 
Kingdom simultaneously with civil authorities. The tsar had the right to impose the state of emergency dur-
ing which the activity of civil establishments was replaced with military ones. Special role at that time was 
played by court-martials, gendarmerie and military units which combated the national liberation movement. 

«Organic Statute» abolished the Parliament of Poland — the Sejm, but it promised to create the Meeting 
of provincial estates in the future. Earlier existing sejmics, territorial meetings were cancelled. There was 
no the city and rural self-government promised in the law. Voivodeshipsas the bodies of the administrative 
division of Poland were renamed into provinces headed by the governors appointed by the emperor. Almost 
all establishments of the Kingdom of Poland were renamed to similar Russian authorities. During the repres-
sions the Warsaw University and other educational institutions were closed [3; 349, 350]. 

On February 18, 1855 the emperor Nicholas I died. According to A.F. Smirnov who researched this 
problem, there were different opinions on a sudden death of the tsar. One considered that it was a result 
of defeat in the Crimean war (1853–1856); others connected the death of the emperor with a manslaughter 
in which the physician Mandta was involved [9; 413]. 

After Nicholas I's death Alexander II succeeded to the Russian throne. He was different from the prede-
cessor in the educated political views and desire to save Russia from crisis, and place it on the level of 
the European countries. National suburbs with arrival of the new emperor began to expect the best changes. 

The tsar’s surrounding played an important role the period of the reign of Alexander II who was called 
«the tsar the reformer» or «the tsar the liberator» by his people, as he gave reforms to the Russian society. 
Among them were the grand duke Konstantin Nikolaevich — the tsar's brother, the count M. Loris-Melikov, 
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D.A., Milyutin, K.D. Kavelin, Yu. Samarin, K.P. Pobedonostsev, P.V. Donskoy, A.M. Gorchakov and others 
[10; 211–223]. 

It should be noted the Alexander II's reforms were preceded by the commissions created to study 
the state of society and problems which needed the radical restructurings. D.A. Milyutin, one of the associ-
ates of the emperor, characterized a situation in the western regions of Russia. In particular he noted that the 
slowness of state mechanism and system of colonial government did harm to an imperial policy in Poland. 
In his opinion, the transformations in Poland and in Finland had to be done in time, without the harm to the 
population. As a result the population of both suburbs was hostile, and a new revolution could break out 
at any time [11; 6]. 

According to the ideas of enlightened absolutism the emperor intended to carry out social and economic 
reforms from above, beginning with the cancellation of serfdom in Russia which happened in 1861. 
Peasantsreceived not only the freedom but also the land. The landowners did not suffer losses as the country 
communities obtained loans in Country and Land banks on preferential terms, and paid the cost of the land 
at the coordinated real price. The judge of the peace was appointed from the authoritative noblemen to solve 
the disputes between peasants and landowners [12; 146]. 

The emperor spent a lot of time and money on that reform as landowners didn't intend to leave the serfs 
or the lands. However under the pressure of an absolutism, they were compelled to accept, and subsequently 
to realize the provisions of reform. 

The subsequent steps of the tsar were the university charters (1863), judicial and territorial reforms 
(1864), city reform (1870), military reform (1874) and others [13; 165–177]. 

For example, the judicial reform of 1864 introduced the institute of legal profession — the compulsory 
protection of an accused, and equality of all estates before court. With the introduction of a jury, according 
to the Minister of Justice N.V. Muravyev, the percent of verdicts of not guilty on the major cases reached 
57,5% [14; 363]. The prominent public figure and one of developers of reforms of Alexander II Golovachev 
A.A. noted that the institute of jurors established by judicial Charters is the most important guarantee of cor-
rectness of sentences in the court [15; 361]. 

Unfortunately, democratic reforms of Alexander II concerned only the mother country, in colonial sub-
urbs they were not introduced. For example, the institute of jurors in Kazakhstan was introduced only 
in 1917 by the Provisional government, as well as in Poland. The same was true about territorial self-
government which was introduced neither in Kazakhstan nor in Poland until 1917. At the same time, it must 
be kept in mind that the tsarism ambiguously treated the national suburbs. For example, Finland was returned 
the Constitution and autonomous status in 1863 [11; 7] though it remained the colonial suburb of Russia, the 
Grand Duchy of Finland. The matter was as following — those who resisted more was treated more rigidly. 

To calm the region the emperor Alexander II directed the Count A. Velepolsky to govern the Kingdom 
of Poland. He had to smooth the acute angles of the Russian-Polish relations. In order tohelp the Polish aris-
tocracy approach the Russian throne, Velepolsky restored the governing bodies which had existed on the ter-
ritory of Poland before, such as State Council, Administrative Council, etc., completely dependent on impe-
rial administration. Also he made several attempts to weaken the situation in national education, and some 
indulgence towards the Jewish population. However the main agrarian problem, the peasant reform in 
the Kingdom of Poland, was not solved [3; 352, 353]. 

The land question connected with serfdom and land utilization by peasants was topical for that period. 
In Russia, as it was mentioned before, this problem was solved in 1861. According to K.D. Kavelin, one 
of the supporters of imperial reforms, the serfdom was that Gordian which joined all the problems of the so-
ciety, … it was a stumbling point for the future success and development of Russia [16; 139]. 

In Prussian and Austrian Poland the agrarian question also moved from a dead point. For example, 
the implementation of Prussian agrarian reform which considered the longest one in Europe, started in 1850 
when the law of March 2 defined the conditions of repayment of duties and division of public lands 
[17; 198], and by 1865 was practically completed [17; 237]. As for the Kingdom of Poland, the land problem 
was still the same. The peasants, as we know, were liberated from serfdom in 1807, however all lands where 
they lived and worked, belonged to landowners as there was no law about the order of repayment of lands 
and land management mechanism. Due to these circumstances, minor transformations of the Count 
Velepolsky did not improve the general situation in the Kingdom of Poland. The unwillingness of the impe-
rial authorities to solve the problems in Poland, again caused the discontent among the Polish society. 

Y. Markhlevsky specifies that the formal beginning of the revolt was the count Velepolsky’splan 
of organize the recruitment in Warsaw not in a regular way, that is by lot, but by the will of the authorities. 
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Thus, Velepolsky wanted to get rid of revolutionary youth by sending them to military service [18; 292]. 
Before the revolt on the territory of the Kingdom of Poland there were two political movements — radical 
democratic (red) and conservative (white). The red wing insisted on the revolt, the white one, on the contra-
ry, tried to resolve the conflict by peaceful means. In 1862 the «red» organized the Secret Central Committee 
which declared itself the Provisional national government and called all the citizens to arms. Thus, on Janu-
ary 22, 1863 in Warsaw a new large revolt began. 

The provisional national government issued some decrees about the right of peasants to the land. 
The landless peasants who wanted to work on the land and participated in the revolt were promised a piece 
of land from national property. 

About 30 thousand people participated in revolt and they were opposed by the imperial army of 200 
thousand people. However, the volunteers from other European states arrived to Poland, among them were 
not only the Poles, but also people of other nations. Among the leaders of revolt were Yaroslav Dombrovsky 
— later one of leaders of the Commune of Paris, Stephane Bobrovsky, Siegmund Padlevsky and many others 
[3; 355]. 

The Polish revolt which began in January disturbed all Europe, and first of all Austria and Prussia, 
where the compatriots lived. Prussia which claimed to the leading role in the unified Germany was anxious 
more than others about the events, however the Ministries and Departments did not possess any information 
on the situation in the Kingdom of Poland [19; 123]. As V.G. Revunenkov notes, the position of Bismarck, 
the chancellor of Prussia who was named «the iron chancellor», towards the people participating in the revolt 
was very strict — no concessions forthe Poles, suppression of the revolt and elimination of any reforms 
[19; 124]. Poland, according to O. Bismarck, is source of a concern for Russia, its russification was not car-
ried out because of the difference in religion, and also insufficient administrative abilities of the Russian 
authorities. Further he noted that «… we, Germans, could do it well, … we have means to it, because 
the German people are more cultural than the Polish» [20; 265, 266]. 

The revolt lasted until 1864 and ended with defeat of the risen. After the revolt at same year the tsarism 
was compelled to carry out a peasant reform and on February 19 (March 2) the emperor Alexander II issued 
the Decree on peasants [21; 121]. By this reform the peasants received in their property the land where they 
lived and which they farmed. Country duties were cancelled, instead they paid a special land tax which com-
pensated the land cost to landowners [21; 130]. The process of payment lasted for many decades, and only 
in 1906 the payment to landowners was complete [22; 603, 604]. 

The events of 1863–1864 showed the whole world once again that the Polish people, being repeatedly 
defeated in an unequal fight against the empire, didnot leave the idea to restore the Polish national statehood. 

Assimilation and russification of the Polish lands, the repressions of participants of the revolt and their 
families compelled them to run from the country to other states. According to the Polish scientists 
Yu. Bardakh, B. Lesnodorsky and M. Piyetrchak, 2,6 million people, mainly peasants, emigrated to the USA, 
about 200 thousand Poles emigrated to other states of America, about 400 thousand people — to the German 
countries, especially to Westphalia, 100 thousand people — to the countries of Europe, about 300 thousand 
Poles — to different parts of the Russian Empire [3; 372] between 1870–1914. 

The Russian revolution of 1905 brought the hope to Poland, as well as other suburbs of Russia, 
for weakening of the colonial regime, possibility to obtain the national independence with the improvements 
of life conditions, etc. The State Duma which was founded according to the Manifesto of October 17, 1905 
drew the attention of all the inhabitants of the mother country and national suburbs. 

The Kingdom of Polish, together with theSteppe and Turkestanregions and other colonies of Russia, 
acquired the right to represent their deputies in the State Duma. The Polish deputies formed the fraction 
which was called «Polish Kolo». The deputies from Poland were elected both from Russian and Polish popu-
lation. 

Unlike Kazakhstan, the Polish elects participated in all 4 sessions of the Parliament whereas the depu-
ties from the Central Asian regions were deprived of representation in the Duma after the revolution of June, 
3 1907. Under the law of June 3rd the total number of deputies was reduced due to the working class, demo-
cratic revolutionary parties and national suburbs. But increased the number of the «right» monarchist parties 
and political forces close to them [23; 44], which meant that the Parliament would fulfill only requirements 
of the imperial government. 

The III and IV State Dumas were known in the history as «Black Hundred» as no bills improving 
the position of Poland and Kazakhstan were adopted by them. 
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The Duma created the illusion of the reforms whereas the founding fathers — the emperor and his sur-
rounding, didn't intend to limit the autocratic power. 

The struggle for the Polish national statehood proceeded until the events of February bourgeois-
democratic revolution of 1917 and renunciation of Nicholas II of the throne when the revolutionary forces 
provided independence to the Polish people. But it should be noted that process of restoration of national 
statehood was difficult and lasted for many years. 

Summarizing the above-said, it should be noted that the Polish-Lithuanian Commonwealth or the Re-
public which was founded at the end of the XVI century was a class and representative monarchy. In fact it 
was possible to call it Republic, as the power of the king was limited by the Common Polish Sejm. The king 
had no right to make large state decisions without the approval of the Sejm. In Poland there was a local 
government and other authorities typical for this political form of government. 

By the end of XVI – the beginning of the XVII century in Poland the crisis phenomena of economic and 
military-political character appeared. Weak centralization and slow state mechanism did not give the oppor-
tunity to solve the country’s problems quickly. Moreover, Poland was surrounded by the powerful militarily 
empires which used their political tools and temporary weakness of the Polish-Lithuanian Commonwealth 
to intervene on its territory. 

After a number of defeats, Poland passed through four partitions of its territory between Russia, Prussia 
and Austria.However Poland did not wish to tolerate its legal status and large revolts repeatedly rose inside 
the country, the last was in 1863.  

The revolts were cruelly suppressed by the Russian authorities; liquidation of traditional institutes 
of self-government, repression from the colonial authorities, nevertheless, didnot break the spirit of 
the Polish people in their intention to restore the state independence. This opportunity appeared again after 
the fall of autocratic regime and in the harsh struggle. 

The history of the Polish people and state was filled with tragic events of its heroes who died for 
the independence and is very similar to the history of the Kazakh state. After signing the contract with the 
Russian Empire in the first half of the XVIII century, the Kazakh khansgradually lost the independence 
at first in foreign, later in domestic policy. After the laws on liquidation of the khan power in Junior and 
Middle Zhuzin the first quarter of the XIX century, the Steppes from the vassal state began to turn into a colony 
of the Russian Empire. 

Colonial policy of tsarism in Poland and Kazakhstan, gradual assimilation and russification of the popu-
lation, suppression of national cultures, traditions and languages «cemented» our societies, strengthened 
the national consciousness and in the future it became a basis in the struggle for restoration of national state-
hood. 
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К.Цомплак, Ғ.З.Қожахметов, Р.Б.Ботағарин 

Бодандық жағдайындағы Польша патшалығының  
саяси-құқықтық жағдайы 

Мақалада бодандық жағдайындағы Польша патшалығының саяси-құқықтық жағдайы 
қарастырылған. Қазіргі тəуелсіз Польша мемлекетінің тарихы тереңде жатыр жəне де көптеген 
мемлекеттер тарихы сияқты күрделі кезеңдерді басынан өткерген.  Соның бір ауқымды кезеңі 
Польша патшалығының Ресей бодандығында болған уақыты. Содан бері Польша жері 
Пруссия, Австрия жəне Ресей арасында төрт рет бөліске түскен. Бірақ осы жағдайларға 
қарамастан, Польша өзінің ұлттық мемлекеттілігін сақтай алды. 

 

К.Цомплак, Г.З.Кожахметов, Р.Б.Ботагарин 

Политико-правовое положение Царства Польского  
в условиях колониального периода 

В данной статье рассмотрено политико-правовое положение Царства Польского в условиях 
колониального периода. Подчеркнуто, что в истории сегодняшней независимой Польши, как и 
в истории других независимых государств, было много трудных периодов, одни из которых — 
положение Царства Польского в составе колонии Российской империи. В результате ряда по-
ражений, отмечают авторы, Польша пережила четыре раздела своей территории между Росси-
ей, Пруссией и Австрией, но несмотря на это смогла сохранить свою национальную 
государственность.  

 
 

References 

1 Vrublevsky A. Poland, Moscow: Socekgiz, 1936, 212 p. 
2 Brief history of Poland (from ancient times to modern period), Moscow: Nauka, 1993, 528 p. 
3 Bardakh Yu., Lesnodorsky B., Pietrchak М. History of State and Law of Poland, Moscow: Uridicheskaya literatura, 559 p. 
4 Zimanov S.Z. Politicalregime in Kazakhstan in the first half of the XIX century and Bukei khanate, Almaty: Publ. house 

«Arys», 2009, 496 p. 
5 Kostomarov N.I. Russian history in life description of its most important personalities, Moscow: EKSMO, 2004, 1024 p. 
6 Ostrover L. Tadeush Kostushko, series: Life of outstanding people, Moscow: Molodaya Gvardiya, 1961, 272 p. 
7 Berg N.V. Notes of Polish plots and revolts, Moscow: Russian archive, 1873, 382 p. 
8 Grynwaser H. Kodeks Napoleona w Polsce. Pisma, [ER]. Access mode: http://www.doullbooks.com/ 

?page=shop/browse&fsb=1&searchby=author&keyword=GRYNWASER%2C+Hipolit, 1, Wroclaw, Wydawnic two Zakladu 
Narodowegoimienia Ossolinskich, Wroclaw, 1951, 240 p. 

9 Presnyakov А.Ye. Russian monarchs, Мoscow: Kniga, 1990, 441 p. 
10 Semennikova L.I. Russia in global society of civilizations. 4th Edition, Bryansk: Kursiv, 2000, 539 p. 
11 Milutin D.A. Recollections. 1860–1862, Moscow: Publ. house «Russian archive», 1999, 559 p. 
12 Zayonchkovsky P.A. Abolition of serfdom in Russia. 2nd Edition revised, Moscow: Uchpedgiz, 1960, 368 p. 
13 USSR History. XIX – early XX century, edited by Fedosova I.A., 2nd Edition revised, Moscow: Vysshaya shkola, 1987, 542 p. 



Political and legal status… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 31 

14 Russian legislation of the Х–ХХ centuries. Vol. 6. Legislation of the first half of the XIX century, edit. Chistyakov O., Mos-
cow: Uridicheskaya literatura, 1988, 431 p. 

15 Golovachev A.A. Ten years of reforms. 1861–1871, Saint Petersburg: Vestnik of Europe, 1872, 400 p. 
16 Greatre reform. Russian society and peasant problem in past and present. (Jubilee edition), Moscow: Publ. house of society 

by Sytin I, 1911, 5, 311 p. 
17 Kostushko I.I. Prussian agrarian reform. To the problem of bourgeois agrarian evolution of Prussian type, Moscow: Nauka, 

1989, 264 p. 
18 Markhlevsky Yu. Essays. Vol. 6. Outline of history of Poland, Мoscow: Socekgiz, 1931, 320 p. 
19 Revunenkov V.G. Polish revolt of 1863 and European diplomacy, Leningrad: Leningrad University, 1957, 358 p. 
20 Bismarck О. Thoughts and recollections, translated from German under edition of Erusalimsky А.S., Moscow: OGIZ: 

Socekgiz, 1940, 1, 336 p. 
21 Kostushko I.I. Peasant reform of 1864 in the Kingdom of Poland, Moscow: Publ. house of Academy of Science of USSR, 

1962, 494 p. 
22 Marchlewski J.B. Pisma wybrane, I, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa, 1952, 682 p. 
23 Kozhakhmetov G.Z. State Duma and peoples of Steppe region in 1905–1917, Karaganda: Bolashak - Baspa, 1999, 130 p. 

 
 
 
 
 

  



32 Вестник Карагандинского университета 

ҚЫЛМЫСТЫҚ  ҚҰҚЫҚ  ЖƏНЕ  КРИМИНОЛОГИЯ 
УГОЛОВНОЕ  ПРАВО  И  КРИМИНОЛОГИЯ 

УДК 343.59 

О.Н.Емец 

Национальная академия внутренних дел, Киев, Украина 
(E-mail: navd.ukr@yandex.ua) 

Выявление преступлений против нравственности 

В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с особенностями осуществления правоохра-
нительной деятельности по защите общественной морали в современном мире. Изучаются юридиче-
ские аспекты работы правоохранительных органов Украины в этой сфере, а также специфика выявле-
ния противоправных деяний, совершаемых при оказании сексуальных услуг. Автором предлагаются 
рекомендации относительно специфики определения объектов оперативного поиска, а также направ-
лений его осуществления в противодействии преступлениям против нравственности, которые могут 
быть использованы работниками правоохранительных органов в практической работе. 

Ключевые слова: выявление преступлений, мораль, нравственность, оперативный поиск, порнография, 
проституция, сутенерство. 

 
Со времен зарождения цивилизации и с развитием общественных отношений у человека форми-

ровались представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также 
в сознании создавалась определенная совокупность норм поведения, вытекающих из таких представ-
лений. Эти нормы не всеми воспринимались и соблюдались, причем как раньше, так и сейчас. 
Они нуждались и нуждаются во всесторонней защите, в том числе и со стороны государства. Суще-
ствует целый ряд деяний, которые считаются аморальными. Они посягают на нравственность, 
под которой чаще всего подразумевают внутреннюю или интериоризированную сторону морали, в то 
время как сама мораль рассматривается в качестве внешней стороны по отношению к индивиду [1]. 
Особое внимание сегодня обоснованно уделяется защите нравственности граждан от аморальных 
деяний, связанных с предоставлением сексуальных услуг. 

Научные исследования различных вопросов, связанных с защитой нравственности, проводили 
такие ученые и практики, как А. М. Бандурка, В. И. Василинчук, М. Г. Вербенський, И. О. Воронов, 
Е. Б. Левченко, А. М. Орлеан и другие. По словам исполнительного директора Управления Организа-
ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности Юрия Федотова, в мире нет ни одного 
безопасного места по отношению к противоправным деяниям в этой сфере. В последнем Всемирном 
докладе о торговле людьми Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-
ступности указывается, что потерпевшие от этих злодеяний выявлены в 124 государствах и были 
гражданами 152 различных стран. По оценкам экспертов ООН, на сегодняшний день количество 
жертв современной работорговли перевалило за 20 миллионов человек. Причем более 20% из них 
попадают в сексуальное рабство [2]. Акцентируем внимание на том, что за представленными стати-
стическими данными стоят судьбы огромного количества людей, а это указывает на важность про-
блемы противодействия сексуальной эксплуатации человека в современном мире, частью которой 
является вопрос, связанный с выявлением аморальных деяний. Считаем необходимым особо отме-
тить, что подобная противоправная деятельность, кроме прочего, наносит существенный вред как 
физическому, так и психическому здоровью лиц, которых втягивают в сферу предоставления сексу-
альных услуг. Кроме того, опасность заключается еще и в том, что наносится разрушительный удар 
по генофонду нации. Этим обосновывается актуальность поставленной нами цели выработать реко-
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мендации, которые будут способствовать усовершенствованию работы правоохранительных органов 
относительно выявления преступлений против нравственности. 

Проведенный анализ правового обеспечения противодействия сексуальной эксплуатации и пре-
ступлениям против нравственности показал, что в мире существует целый комплекс международно-
правовых актов, регулирующих определенные взаимоотношения в этой области на различных уров-
нях, в частности, принятых в рамках Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Содруже-
ства Независимых Государств. Из широкого перечня таких соглашений считаем необходимым от-
дельно выделить как основоположный документ Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и c экс-
плуатацией проституции третьими лицами [3], принятую Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 
1949 г., согласно ст. 1 которой Стороны обязуются подвергать наказанию каждого, кто для удовле-
творения похоти другого лица: 

 сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия этого лица; 
 эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица. 
Для национальных правоохранительных органов любого государства особое значение имеет 

предписание, изложенное в ст. 2 Конвенции [3], где записано, что ее Стороны обязуются далее под-
вергать наказанию каждого, кто: 

 содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или принимает 
участие в финансировании дома терпимости; 

 сдает в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что они будут 
использованы в целях проституции третьими лицами. 

Указанные международно-правовые нормы четко указывают на то, что страны-участницы этих 
соглашений обязываются привлекать к ответственности лиц, виновных в аморальных деяниях, свя-
занных с сексуальной эксплуатацией человека. При этом правоохранительные органы государств 
прилагают усилия также к защите нравственности своих граждан. Национальное законодательство 
должно соответствовать взятым на себя международным обязательствам. Сексуальная эксплуатация 
может иметь место при совершении различных преступлений. Уголовный Кодекс Украины [4] преду-
сматривает ответственность за торговлю людьми, а также преступления против нравственности, 
в частности: 

 Статья 149. Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека. 
Охватывает такие действия: торговля людьми или осуществление другого незаконного соглашения, 
объектом которого является человек, а также вербовка, перемещение, укрытие, передача или получе-
ние человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана, шантажа или уязвимого 
состояния лица. При этом под эксплуатацией человека следует понимать все формы сексуальной экс-
плуатации, использования в порнобизнесе, принудительный труд или принудительное предоставле-
ние услуг, рабство или обычаи, подобные рабству, подневольное состояние, вовлечение в долговую 
кабалу, изъятие органов, проведение опытов над человеком без его согласия, усыновление (удочерение) 
с целью наживы, принудительную беременность, вовлечение в преступную деятельность, использо-
вание в вооруженных конфликтах и тому подобное. Максимальная санкция предусматривает пятна-
дцать лет лишения свободы. 

 Статья 301. Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. 
Охватывает такие действия: ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов пор-
нографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение, пере-
возка или другое перемещение с той же целью, или их сбыт или распространение, а также принужде-
ние к участию в их создании. Максимальная санкция предусматривает двенадцать лет лишения сво-
боды. 

 Статья 302. Создание или содержание мест разврата и сводничество для разврата. Макси-
мальная санкция предусматривает семь лет лишения свободы. 

 Статья 303. Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией. Охватывает такие 
действия: вовлечение лица в занятие проституцией или принуждение его к занятию проституцией 
с использованием обмана, шантажа или уязвимого состояния этого лица, или с применением или 
угрозой применения насилия, или сутенерство, то есть обеспечение занятием проституцией другого 
лица. Максимальная санкция предусматривает пятнадцать лет лишения свободы. 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что для достижения целей, связанных с проти-
водействием каким-либо преступлениям, необходимо проводить работу по выявлению противоправ-
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ной деятельности, особенно если она сознательно скрывается от окружающих. В Украине в соответ-
ствии со ст. 1 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [5] поиск и фиксация фактических 
данных о противоправных деяниях отдельных лиц и групп, ответственность за которые предусмотре-
на Уголовным кодексом [4], отнесены к задачам оперативно-розыскной деятельности, которой зани-
маются, в том числе, оперативные подразделения органов внутренних дел. 

Заметим, что первоначальной стадией любого процесса выявления чего-либо или кого-либо явля-
ется поиск. Его осуществление в оперативно-розыскной деятельности образует особый вид (форму), 
именуемый на практике оперативным поиском. Поиск является первой стадией оперативно-розыскного 
процесса. Содержание поиска составляют знания субъектами признаков, присущих выявляемым объек-
там. В юридической литературе принята следующая классификация поисковых признаков: 

 признаки, присущие действиям лиц, замышляющих, подготавливающих и совершающих пре-
ступления, сбывающих, скупающих имущество, добытое преступным путем, а также характеризую-
щих антиобщественный образ жизни изучаемых лиц; 

 признаки, присущие психологическому состоянию лиц, совершающих общественно опасные 
деяния; 

 родовые признаки, характеризующие внешность лиц, совершающих преступления, в том чис-
ле разыскиваемых и без вести пропавших; 

 признаки, присущие имуществу, добытому преступным путем, орудиям преступления и разы-
скиваемому имуществу; 

 ситуационные признаки, характеризующие сочетание различных негативных обстоятельств, 
условий, создающих определенную обстановку, положение. 

Каждая из перечисленных групп признаков может быть реализована применительно к специфи-
ке действий лиц, совершающих те или иные виды преступлений. В соответствии с этими условиями, 
в которых совершаются противоправные деяния, определяется тактика распознания искомых объек-
тов [6; 445]. 

В теории оперативно-розыскной деятельности под оперативным поиском подразумевают систе-
му разведывательно-поисковых мероприятий, которые осуществляются уполномоченными субъекта-
ми для получения и проверки первичной информации относительно лиц, предметов и событий, кото-
рые представляют для них оперативный интерес, с целью установления признаков преступления или 
опровержения информации о нем. Основные признаки оперативного поиска [7]: 

 к объектам оперативного поиска относятся лица, предметы и события (факты), которые явля-
ются источниками оперативной информации; 

 основным критерием отнесения определенного лица, предмета и события к объектам опера-
тивного поиска является то, что они представляют оперативный интерес для оперативных подразде-
лений правоохранительных органов, а первичная информация о них является оперативно значимой 
для этих подразделений; 

 оперативный поиск осуществляется вне связи с конкретным лицом или фактом, выполнением 
отдельных заданий, раскрытием и расследованием отдельных преступлений, а также уже известными 
фактами и лицами; 

 осуществление оперативного поиска основывается на потенциальной возможности распозна-
вания объекта поиска по предварительно установленным признакам, свойственным именно этим еще 
неизвестным конкретным объектам поиска (лицу, предмету, событию, факту), которые подлежат 
установлению в ходе его осуществления; 

 к основным задачам оперативного поиска относится получение первичной информации о ли-
цах, предметах, событиях (фактах), представляющих для правоохранительных органов оперативный 
интерес, а также проверка этой информации для установления признаков преступления или опровер-
жения информации о нем; 

 содержание оперативного поиска заключается в постоянной, активной целеустремленной по-
исковой работе, которая представляет собой систему разведывательно-поисковых мероприятий, осу-
ществляемых как лично субъектами поиска (личный сыск), так и с привлечением к нему соответст-
вующих сил и средств, в том числе информационных систем, видео- и аудиозаписи, кино- и фото-
съемки и тому подобное; 
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 основанием для начала поиска первичной оперативно значимой информации служит законо-
дательное предписание (поиск и фиксация фактических данных о противоправных деяниях отдель-
ных лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом [4]); 

 для проведения разведывательно-поисковых мероприятий достаточно лишь предположения 
о подготовке или совершении преступления при наличии отдельных признаков, указывающих на та-
кие деяния или на лиц, которые готовят, совершают или совершили преступление, причем такое 
предположение может иметь характер версии, которая основывается на определенных фактах; 

 оперативный поиск осуществляется в местах наиболее вероятного выявления объектов поиска, 
а именно там, где криминогенные процессы имеют тенденцию к повторяемости, регулярности прояв-
лений во времени и пространстве, где вероятным является появление лиц, которые готовят, совершают 
или уже совершили преступление, и наблюдается концентрация криминогенного контингента; 

 время и место оперативного поиска в зависимости от обстоятельств определяются субъектами 
поиска и соответствующими предписаниями (функциональными обязанностями, указаниями, плана-
ми и тому подобным). 

С учетом результатов проведенного нами исследования особенностей работы оперативных под-
разделений органов внутренних дел по выявлению преступлений против нравственности считаем не-
обходимым при осуществлении оперативного поиска усилия правоохранительных органов направить 
на установление: 

 лиц, которые имеют замысел или осуществляют подготовку к совершению преступлений про-
тив нравственности с целью изучения возможности их предупреждения или пресечения, а также рас-
следования возможных противоправных действий; 

 лиц, которые уже совершают или совершали преступления против нравственности; 
 лиц, которых различными способами втягивают в сферу предоставления сексуальных услуг, 

а также лиц, уже предоставляющих сексуальные услуги; 
 лиц, которые помогают втягивать людей в сферу предоставления сексуальных услуг, обстоя-

тельств такой противоправной деятельности; 
 лиц, которые пользуются сексуальными услугами тех, кого втянули в эту сферу; 
 помещений, которые используются для предоставления сексуальных услуг; 
 свидетелей и очевидцев противоправной деятельности, связанной с предоставлением сексу-

альных услуг; 
 противоправного дохода, т.е. денег и ценностей, которые были получены посредством пре-

доставления сексуальных услуг. Кроме того, необходимо принять меры относительно установления 
других материальных ценностей, принадлежащих причастным к таким преступлениям лицам, 
с целью возможного обеспечения в будущем иска о возмещения причиненного ими ущерба; 

 денег и ценностей, которые были потрачены на организацию преступной деятельности, ис-
точников их происхождения, а также документального подтверждения расчетов (документы о денеж-
ных переводах, чеки с расчетами за аренду помещений и тому подобное); 

 конкретных эпизодов противоправной деятельности, связанной с предоставлением сексуаль-
ных услуг, а также обстоятельств ее осуществления, в частности, какие именно услуги сексуального 
характера предоставляются, время, место, участники и тому подобное; 

 предметов и документов, которые имеют оперативно-розыскное и доказательственное значе-
ние. Это могут быть договоры аренды помещений, детализации (распечатки) соединений по теле-
фонным разговорам причастных к противоправной деятельности или втянутых в сферу предоставле-
ния сексуальных услуг лиц, долговые расписки их или других лиц, имеющих отношение к происхо-
дящему. Еще к таким предметам следует отнести электронные носители информации с записями ви-
деокамер наблюдения в помещениях, где оказываются сексуальные услуги (это не только места досу-
га, но и комнаты общего доступа, вестибюли, залы ожидания и коридоры), или на автостоянках, раз-
мещенных неподалеку, и тому подобное; 

 обстоятельств и условий, которые способствуют совершению преступлений против нравст-
венности; 

 иных фактических данных о преступлениях против нравственности. 
Общеизвестно, что преступления против нравственности совершаются скрытно. О конкретных 

эпизодах подобной противоправной деятельности, как правило, не становится известно окружающим 
и посторонним людям, обществу. Таким злодеяниям свойствен высокий уровень латентности. 
Так сложилось, в том числе в силу морально-этических обстоятельств, что далеко не о каждом факте 
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сексуальной эксплуатации поступают официальные заявления в правоохранительные органы. Следо-
вательно, исходя из поставленных перед оперативными подразделениями задач, их сотрудникам не-
обходимо постоянно инициативно проводить работу по выявлению скрытных преступлений, в том 
числе против нравственности. Проанализировав особенности оперативной работы в этой сфере, пред-
лагаем осуществлять поиск фактических данных о подобных преступлениях по таким направлениям: 

 оперативная работа с негласными штатными и внештатными сотрудниками, направленная 
на установление конкретных эпизодов и обстоятельств преступлений против нравственности, а также 
причастных к ним лиц; 

 прием и проверка заявлений и сообщений о преступлениях против нравственности от граж-
дан, которым стало известно о таких фактах; 

 поиск информации о преступлениях против нравственности с помощью сети Интернет (осо-
бенно это актуально при выявлении фактов распространения порнографических предметов, прежде 
всего с участием детей), а также поиск лиц, вовлекаемых в сферу предоставления сексуальных услуг, 
возможных клиентов; 

 гласная и негласная работа с лицами, ранее осужденными за аналогичные преступления или 
торговлю людьми, с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных, 
но еще не известных преступлениях против нравственности; 

 установление взаимодействия с неправительственными организациями, в сферу деятельности 
которых входит противодействие торговле людьми и сексуальной эксплуатации, а также защита лиц, 
пострадавших от подобной противоправной деятельности, с целью получения от них и дальнейшей 
проверки информации о еще не известных преступлениях против нравственности; 

 проверка сообщений, которые поступают на горячие линии по оказанию помощи потерпев-
шим от торговли людьми, физического насилия и тому подобного; 

 организация взаимодействия с другими правоохранительными и государственными органами, 
а также коллегами из-за рубежа с целью получения от них и дальнейшей проверки информации 
о преступлениях против нравственности; 

 мониторинг деятельности массажных салонов, туристических фирм, агентств по трудоустрой-
ству, найму, эскортных агентств и брачных бюро относительно получения информации о преступле-
ниях против нравственности; 

 получение и проверка информации от уже известных потерпевших от подобных преступле-
ний, их близких и родственников о готовящихся, совершаемых или совершенных и еще не известных 
преступлениях против нравственности; 

 проверка соответствующих сообщений из средств массовой информации о преступлениях 
против нравственности, а также результатов журналистских расследований в этой сфере; 

 поиск и проверка информации о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях 
против нравственности при расследовании других уголовных дел. 

По результатам проведенного исследования проблемы выявления преступлений против нравст-
венности приходим к выводу, что, несмотря на кардинальные изменения в правовом обеспечении ра-
боты правоохранительных органов Украины, поиск и фиксация фактических данных о противоправ-
ных деяниях отдельных лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодек-
сом [4], отнесены к задачам оперативно-розыскной деятельности. Речь идет, прежде всего, о таких 
преступлениях, как ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов; созда-
ние или содержание мест разврата и сводничество для разврата; сутенерство или вовлечение лица 
в занятие проституцией. 

В настоящий момент в соответствии с требованиями действующего законодательства такая ра-
бота проводится оперативными подразделениями органов внутренних дел. Полученные материалы 
оперативно-розыскной деятельности используются для получения фактических данных, которые мо-
гут быть доказательствами в уголовном производстве, как поводы и основания для начала досудебно-
го расследования, а также для предупреждения, выявления, пресечения и расследования преступле-
ний. Авторские рекомендации относительно особенностей определения объектов оперативного поис-
ка, а также направлений его осуществления в противодействии преступлениям против нравственно-
сти могут быть использованы работниками правоохранительных органов в практической работе. 
Обнародованные предложения могут выступить теоретической основой для проведения последую-
щих научных исследований в этой сфере, а также для усовершенствования организационных и такти-
ческих основ работы оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов. 
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О.Н.Емец 

Имандылыққа қарсы қылмыстарды анықтау  

Мақалада қазіргі əлемде қоғамдық моральді қорғаудың ерекшеліктерімен байланысты сұрақтар 
кешені қарастырылды. Атап айтқанда, Украина құқық қорғау органдарының осы саладағы 
жұмыстарының заңдық қырлары, сонымен қатар сексуалдық қызмет көрсету барысында жасалатын 
құқыққа қайшы əрекеттерді анықтаудың ерекшеліктері зерттелді. Автормен құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің тəжірибесінде қолданылуы мүмкін жедел іздестіру объектілерін анықтаудың қыр-
сырына қатысты, сондай-ақ оны имандылыққа қарсы қылмыстарға қарсы іс-қимылдарды жүзеге 
асыруда бағыттарын анықтау бойынша ұсыныстар берілді.  

 

O.N.Yemets 

The detection of crimes against morals 

The article discusses the complex issues associated with the peculiarities of the law enforcement for the pro-
tection of public morals in the world today. The writer explores the legal aspects of law enforcement in this 
sphere, as well as the specificity of detection of offenses related to the provision of sexual services. 
The author offers recommendations for the determination of the objects operational search, and the directions 
of its implementation in counteraction to crimes against morals, which may be used by law enforcement per-
sonnel in the practical work. 
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Issues of realization of the general principles of accountability in national  
legal system of the Republic of Kazakhstan 

In the presented article issues of a role of the conventional principles of international law in system of the na-
tional right of the Republic of Kazakhstan are considered, the characteristic of their contents and feature is 
given. The carried-out comparative analysis of criminal and legal, administrative precepts of law which con-
solidated the general principles of responsibility, new approaches to research of this problem gave the chance 
in to formulate to authors conclusions and regulations on this topical issue. 

Key words: international law, international treaties, national law, sources of law, implementation, implement, 
the principle of the supremacy of the Constitution, the primacy of international standards. 

 
Undoubtedly, the issues of realization of the general principles of criminal law in national legal system 

has huge interest in the conditions of world globalization. For a minimizing of any criminal manifestations, 
increases of welfare of the people of Kazakhstan, an embodiment in life of an ambitious task of entry into 
number of thirty most competitive countries of the world, are required the qualitative system measures based 
on modernization of legal policy of the state and increase of a role of institutes of civil society.  

The main condition of successful social and economic development of the country strengthening 
of legality, a law and order, legal discipline, ensuring equal responsibility of all citizens before the law im-
plementation of important legal principles. For the solution of the above-named priority problems of the pre-
sent and carrying out in life of the general principles of the right a number of fundamental laws of the Ka-
zakhstan national right, including the criminal law underwent reforming. Need to provide the norms defining 
their ratio with the ratified international treaties were one of justifications of adoption of the new criminal 
code of the Republic of Kazakhstan. Therefore the Kazakhstan legal system has to be capable to compete 
as equals in questions of convenience of application and reliability of protection of the rights with the legisla-
tion of the developed countries of the world. General globalization and growth of the world competition let 
to know to participants of the world community need of modernization of legal systems and their maximum 
approach to needs and needs of people and interests of investors. Only the competitive legal system can at-
tract investments into the country, promote realization of the progressive scientific and technical ideas, help 
growth of welfare of people, and increase the level of sense of justice and legal culture of citizens. 

Efficiency and productivity of means and methods of impact on crime, measures of criminal liability, 
in many respects are defined by the general principles of criminal law. Criminal and legal principles occupy 
one of the central places in the sphere of regulation of legal relations in society and, despite the 
secondariness in comparison with the reality regulated by them, are capable to govern these relations most 
effectively. In other words, from as far as criminal precepts of law and institutes conform to requirements 
of the real principles, depends not only efficiency of their application, but also, eventually, progressive de-
velopment of society.  

In this regard one of priority problems of criminal policy is improvement of quality of the criminal 
legislation — standards of the criminal law have to conform to requirements of legal accuracy and predicta-
bility of consequences, that is criminal precepts of law have to be formulated with sufficient degree of clear-
ness and are based on the clear criteria allowing to distinguish with all definiteness lawful behavior from 
illegal excepting possibility of any interpretation of provisions of the law. 

The basic principles of international law express the most important regularities of modern system 
of the international relations and international law, characteristic signs of system of the principles are univer-
sality, all recognition, all-obligation, stability [1]. As it is noted by Yu.S. Romashev, «the important and reg-
ulating role in the international relations is played by the universally recognized norms of international law. 
In this regard the problem of definition of conditions under which international legal norms get the status 
of «conventional» has as the theoretical and practical importance» [2; 297].  

The difficult the question of definition of concepts of the conventional principles and norms of interna-
tional law on which the criminal code of the Republic of Kazakhstan is based is. According to Professor 
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S. V. Chernichenko «the universally recognized norms are considered as those because practically all mem-
bers of interstate community, directly or indirectly, agreed to consider them for themselves obligatory» 
[3; 13]. Also professor pays attention to that that, such norms can be reproduced, confirmed and concretized 
in bilateral and multilateral international treaties, from this their value as conventional aren't belittled. 
For explanation of a place and a role of international treaties in legal system of various countries it is neces-
sary to define first of all interaction of norms of international law with the national right of the states. Gen-
eral globalization of the world community, consolidation of interdependence between the countries cause 
the necessity of that their legal systems were compatible and capable to interact with each other and with 
global system in general as its components as there can be problems in the course of interaction of the inter-
national and internal law [4; 84]. 

The principles of the international criminal law at the heart of which, the conventional universal values 
as freedom, democracy, respect of the rights and freedoms of the person lie, ideas the defining essence, 
the contents and an order of construction and application of norms of modern legal system are understood. 
According to the specified world values, which are fixed in the International Covenant on Civil and Political 
Rights, the Rome Statute of the International criminal court and other regulations of the United Nations 
in many countries, bases and an order of criminal liability are defined. 

The basic principles on the basis of which activities of the state for criminal prosecution are conducted: 
(nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) legality, (ratione personae) lack of a retroactive effect 
of the law, (inadmissibility of the link to official capacity), (responsibility of commanders and other chiefs) 
equalities of citizens before the law, (individual criminal liability, an exception of jurisdiction for the persons 
which didn't reach 18-year age) differentiation of criminal liability, (inapplicability of a limitation period, 
basis for release from criminal liability) inevitability of criminal liability, (the subjective party, a mistake 
in the fact or a mistake in the right, orders of the chief and the instruction of the law) guilty responsibility, 
justice, humanity. All these principles qualitatively differ from each other, the independent contents, thus 
they are interconnected, and render equal interaction on formation of criminal precepts of law, and their 
actions. 

It is necessary to tell, fixing with separate norms of the general international criminal legal principles in 
special standards of criminal laws of Armenia, the Azerbaijan Republic, the Kyrgyz Republic, the Republic 
of Moldova, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, the Russian Federation, the Republic of Uzbekistan, 
Republic of Belarus, except criminal codes of the Republic of Kazakhstan, Ukraine [5], despite the existing 
contradictions of a legislative regulation of these postulates, certainly, is one of achievements of criminal and 
legal science. 

As it was told the criminal law of the Republic of Kazakhstan by separate articles doesn't regulate 
the general criminal principles. However, as well as all other countries article about a role the general inter-
national principles is provided in the law of Kazakhstan. In ch.2. Art. 1 of the Criminal code of the Republic 
of Kazakhstan fixed situation by which, this code is based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
and the conventional principles and norms of international law. In this case we consider a laconic position 
about a role the general international criminal principles is justified.  

The following paragraphs of this article, about that that, «The constitution of the Republic of Kazakh-
stan has the highest validity and direct action in all territory of the Republic, also in case of contradictions 
between standards of the present Code and Constitution of the Republic of Kazakhstan provisions of the 
Constitution, standards of the present Code recognized unconstitutional, including striking the rights and 
freedom of the person and the citizen affirmed by the Constitution of the Republic of Kazakhstan work, lose 
validity and aren't subject to application», have the duplicating character. In our opinion these provisions are 
excessive as comment on theses of Art. 4. Constitution of the Republic of Kazakhstan. Direct application 
shouldn't be interpreted as action of norms of international law out of the constitutional bases and require-
ments of the national right and contrary to of Action of the international standards assumes the activity 
of national legal system connected with execution of requirements of international law including reduction 
in compliance of acts of the national legislation with them. It is necessary to tell, at emergence of a collision 
between the international treaty and the Constitution of the specified countries, in particular the Republic 
of Kazakhstan, the rule about the highest validity of the Constitution because the international contracts are 
a component of legal system of the state will work, and within this system there can't be acts standing above 
the Constitution of the country. 

From a position of this article of the Constitution standards of the Constitution, laws corresponding 
to it, other regulations, the international contractual and other obligations of the Republic, and also standard 
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resolutions of the Constitutional Council and Supreme Court of the Republic admit the Republic of Kazakh-
stan the law in force. Further the same article consolidated norm on the highest validity of the Constitution 
and direct action of the basic law in all territory of the Republic. 

Despite the objects set in the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 
2010 to 2020 about further increase of competitiveness of domestic legal system, further work on systemati-
zation of the current legislation, further consolidation in a section of branches of the legislation; to release it 
from the outdate and duplicating norms, to completion of gaps in legal regulation, to elimination of internal 
contradictions in the law in force; to minimization of referential norms in laws and to expansion of practice 
of adoption of laws of direct action within a circle of questions [6], stating rules about the Constitution role 
in paragraphs ch.2. Art. 1 of the criminal law the legislator allowed repetition of these rules and this norm 
it is possible to carry to the duplicating. 

On the other hand if we set the purposes about adoption of laws of direct action within concrete circles 
of questions, the above-named provisions ch.2. Art. 1 of the criminal code which, directly send to standards 
of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, contradict these purposes. Practical realization of the all-
criminal principle of legality consists in application of rules of Art. 4 the criminal code where, it is fixed that 
«the only basis of criminal liability is commission of a criminal offense, that is the act containing all signs 
of crime or criminal offense, provided by the present Code. Nobody can be subjected to repeatedly criminal 
liability for the same criminal offense. Application of the criminal law by analogy isn't allowed». These rules 
are based on the most important principle of criminal law of «nullum crimen sine lege» («there is no crime 
without instruction on it in the law»).  

For implementation of tasks of protection of the rights, freedoms and legitimate interests of the person 
and the citizen, property, the rights and legitimate interests of the organizations, a public order and safety, 
environment, the constitutional system and territorial integrity of the Republic of Kazakhstan protected 
by the law of interests of society and state from socially dangerous encroachments, protection of the world 
and safety of mankind, and also the prevention of criminal offenses, the criminal code establishes the bases 
of criminal liability, defines, what dangerous to the personality, societies or the states of act are criminal 
offenses, that is crimes or criminal offenses, establishes punishments and other measures of criminal and le-
gal influence for their commission. 

In textbooks according to the theory of the state and the right an offense the illegal, guilty, punishable, 
socially dangerous act of the responsible person doing harm to interests of the state, society and citizens [7]. 
Also a number of authors claim that the offense is the socially harmful guilty act of the capable subject con-
tradicting requirements of precepts of law [8]. In science of criminal law as a criminal offense illegal, social-
ly dangerous, guilty, punishable behavior of the person which is specially provided in articles of Special part 
of the criminal code is understood. 

The legislator in ch.2 a crime recognizes Art. 10 of the criminal code of the Republic of Kazakhstan 
perfect socially dangerous act (action or inaction) forbidden by the present Code under the threat of punish-
ment in the form of a penalty, corrective works, restriction of freedom, imprisonment or the death penalty is 
guilty.  

We having analysed definitions of criminal offense and a crime this in ch.2, ch.3 Art. 10 of the criminal 
code was noticed that, on signs they differ from each other. It agrees p.1 Art. 10 of the criminal law «Crimi-
nal Offences depending on Degree of Public Danger and Punishability Are Subdivided into Crimes and 
Criminal Offences» and it means that, these offenses from each other differ only in degree of public danger 
and punishability. Further in ch.3. Art. 10 of the criminal code where the concept of criminal offense con-
tains is absent an illegality sign as criminal offense admits perfect the act (action or inaction) which isn't con-
stituting big public danger, did insignificant harm or created threat of infliction of harm of the personality, 
the organization, to society or the state for which commission punishment in the form of a penalty, corrective 
works, attraction to public works, arrest is prescribed is guilty. 

Follows from a plot of the specified norms that, the legislator when determining signs of criminal 
offenses in places doesn't mention illegality of criminal offense, that is a crime the illegal and forbidden by 
the law act, criminal offense isn't that. The sign of illegality testifies that the person who made a criminal 
offense broke a criminal and legal ban and in case of commission by the person of the act which isn't provided 
by the criminal law, it can't be considered as a criminal offense.  

If to follow the postulate fixed in ch.4 by Art. 10 4, isn't a criminal offense action or inaction though 
it is formal and containing signs of any act provided by Special part of the present Code, but owing to insig-
nificance not constituting public danger. In the theory of criminal law the phrase [is formal and containing 
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signs] means illegality of act. We consider not a mention in ch.3. Art. 10 of the criminal code of a sign 
of illegality or a forbideness of this act by the law to contradict realization of the principle of legality. 

Following point No. 7. The standard resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan 
of July 10, 2008 N 1 «About application of standards of international treaties of the Republic of Kazakhstan» 
courts at establishment of the bases of responsibility can't directly apply the international criminal and legal, 
administrative and legal acts as the international legal norms providing signs of structures of crimes have 
to be applied when the norm of UK directly establishes need of application of the international treaty of the 
Republic of Kazakhstan (for example, articles 158 and 159 UK). When considering the case when norms 
of UK provide approach of criminal liability for the crime forbidden by the international treaty of the Repub-
lic of Kazakhstan, the court is obliged to study the contents of the international agreements of the Republic 
of Kazakhstan and standard of the criminal law providing criminal liability for acts, forbidden by the interna-
tional treaty, for the purpose of establishment, whether all signs of penal act from the international treaty 
of the Republic of Kazakhstan are included in the criminal law, to find out a question of ratification, 
the effective date and so on [9]. 

Criminalization of acts,  considering of acts by an administrative offense is within the exclusive compe-
tence of the legislator. A legislative prerogative is also differentiation of the crimes and criminal offenses 
which aren't constituting such degree public danger as crimes, also administrative offenses. From the mo-
ment of act declaring illegal, publications of the relevant law (criminalization of acts, considering of acts 
by an administrative offense) act becomes criminal offense or a crime, an administrative offense the state has 
an opportunity to apply criminal and legal, administrative and legal means to these acts.  

For differentiation of these illegal acts we investigated standards of the code about administrative 
offenses of the Republic of Kazakhstan. In p.1. the legislator an administrative offense recognizes as Art. 25 
of the Code of Administrative Offences of the Republic of Kazakhstan illegal, guilty (deliberate or careless) 
action or inaction of the natural person or illegal action or inaction of the legal entity for which the present 
Code provided administrative responsibility. Such formulation of concept of an administrative offense lets to 
us know that the let act made by the natural person is illegal and guilty, the act made by the legal entity only 
illegal. It is possible to come to a conclusion that in the Republic of Kazakhstan criminal offense isn't forbid-
den by the criminal code, the administrative offense made by the legal entity doesn't contain a guilt sign. 

In the following articles of administrative code of RK, in particular Art. 26 commission of an adminis-
trative offense is deliberate, Art. 27 commission of an administrative offense on imprudence one of guilt 
signs the legislator describes anticipation of harmful consequences and desire or the assumption approach 
of these consequences, also anticipation of possibility of approach of harmful consequences of the action 
(inaction), or not anticipation of possibility of approach of such consequences from the act only of the natu-
ral person is conscious. In the administrative code of RK is nothing to be told about guilt of the legal entity. 
As it is considered to be, the guiltiness is category subjective, and it is impossible to define the mental rela-
tion to the act and its consequences of the legal entity. In this case on the basis of guilt it is estimated only 
the offenses made by natural persons. «The principle of fault establishes that the person is subject to criminal 
liability only when socially dangerous act made by it depended on the personality when the person was ca-
pable to refrain from infliction of harm to society» open essence of the principle of guilty responsibility 
P.S.Dagel and D.P. Kotov [10; 14]. 

Both in item 3 of Art. 77 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan, and in standards of the con-
stitution of a number of the CIS countries I received fixing the principle according to which criminal liability 
comes only in the presence of fault of the person who committed a crime, the person is considered innocent 
in commission of crime until his guilt is recognized as the sentence of court which entered into being». 
According to the current criminal legislation of RK «The Person Is Subject to Criminal Liability Only 
for Those Socially Dangerous Acts (Actions or Inaction) and coming socially dangerous consequences con-
cerning which his guilt is ascertained», that is the guilt is a necessary sign of an offense. On each offense 
the guilty relation of the person to the outside world, to society, to the individual is established.  

According to N. A. Lopashenko the principle of fault is the central principle of the criminal legislation" 
[11; 96]. In the Kazakhstan legal literature the question of need of its legislative fixing is rather often dis-
cussed. It would be desirable to note that the criminal legal principle of fault is a peculiar manifestation 
in criminal law of the presumption of innocence fixed in standards of the Constitution of the CIS countries. 
Criminal laws of these countries are constructed, on the basis of this situation, that is, the person who com-
mitted a crime bears for it criminal liability only if this act is made is guilty. Respectively, the come respon-
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sibility of the person for acts, perfect it is guilty, is the fundamental provision of the criminal law, and 
we think it answers the principles of the criminal legislation. 

For comparison in p.1. Art. 2.1 the code of the Russian Federation about administrative offenses 
«an administrative offense illegal, guilty action (inaction) of the natural or legal entity for which the present 
Code or laws of subjects of the Russian Federation on administrative offenses established administrative re-
sponsibility admits». Further in ch.2 same article «the legal entity is found guilty of commission of 
an administrative offense if it is established that it had an opportunity for observance of rules and norms for 
which violation the present Code or laws of the subject of the Russian Federation provided administrative 
responsibility, but this person didn't take all measures for their observance depending on it» [4]. In questions 
of establishment of guilt and attraction to administrative responsibility for guilty offenses the Russian legis-
lator doesn't carry out differentiations between acts of the natural and legal entity. 

We are inclined to think that such approach is connected with the general principles enshrined in Art. 
1.4. «Principle of an equality before the law», Art. 1.5. «Presumption of innocence», Art. 1.6 
«Law enforcement at application of measures of administrative coercion in connection with an administra-
tive offense», Art. 1.7 «Action of the legislation on administrative offenses in time», Art. 1.8 «Action of the 
legislation on administrative offenses in space» the code of the Russian Federation about administrative offens-
es. All standard principles of the legislation on administrative offenses of the Russian Federation according 
to the contents express the general ideas of application of provisions of the law for realization of administra-
tive responsibility and natural and legal entities. 

Principles of material standards of the legislation on administrative offenses of the Republic of Kazakh-
stan: legality, an equality before the law and court, the presumption of innocence, the principle of fault, 
inadmissibility of repeated attraction to administrative responsibility, the principle of humanity, integrity 
of human beings, respect of honor and dignity of the personality, personal privacy and protection of secret, 
inviolability of property, release from a duty to give testimony, ensuring the rights for the qualified legal aid, 
publicity of production on cases of administrative offenses, attach significance to production on affairs 
of natural persons. Only number of standards of procedural character: Art. 18 independence of court (judge) 
and body (official) authorized to consider cases on administrative offenses, Art. 21. publicity of production 
on cases of administrative offenses, Art. 22 safety during production, Art. 23 freedom of contest of proceed-
ing decisions and appeal of procedural actions, Art. 24 judicial protection of the rights, freedoms and legiti-
mate interests of the person, we consider have basic value for affairs production and natural and legal enti-
ties. 

We consider, in the administrative code of RK it would be expedient to give separate concept of the 
administrative offense made by the natural person separately concept of the administrative offense made 
by the legal entity and it is obligatory to specify a sign of guilty responsibility for legal entities. Allowed dis-
agreement in these laws will result in complexity in formation of uniform law-enforcement practice, in the 
countries of the Eurasian space, it would be desirable to see integration between these countries not only 
in the economic relations, but also standard and legal questions too. 
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Ж.Уəлиева 

Қазақстан Республикасының ұлттық құқықтық жүйесінде жауапкершілікке 
тартудың жалпы қағидаларын жүзеге асыру сұрақтары 

Мақалада Қазақстан Республикасының ұлттық жүйесінде халықаралық құқықтың жалпы танылған 
қағидаларының ролі жөніндегі сұрақтар қарастырылған, олардың мазмұны мен ерекшеліктерінің 
сипаттамасы берілген. Жауаптылықтың жалпы қағидаларын бекіткен қылмыстық-құқықтық жəне 
əкімшілік-құқықтық нормаларды өзара салыстырмалы түрде талдау жəне осы мəселелерді зерттеуге 
арналған жаңа бағыттар авторға осы өзекті сұрақтар бойынша өз қорытындылары мен тұжырымдарын 
жасауға мүмкіндік берді. 

 

Ж.Уалиева 

Вопросы реализации общих принципов привлечения к ответственности 
в национальной правовой системе Республики Казахстан 

В статье рассматриваются вопросы о роли общепризнанных принципов международного права в сис-
теме национального права Республики Казахстан. Приведены характеристика их содержания и осо-
бенности. Проводимый сравнительный анализ уголовно-правовых, административно-правовых норм, 
закрепивших общие принципы ответственности, новые подходы к исследованию данной проблемы, 
дал возможность сформулировать авторам выводы и положения для раскрытия темы исследования. 
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Formation and development of international legal system  
for protecting children`s rights  

The article deals with the formation and development of the international legal system for the protection 
of children's rights. The author analyzes international experience in protecting the rights of children and 
examines the international legal norms establishing  the rights of children. At the present stage, on the back-
ground of recent events, the protection of children's rights are becoming increasingly important. Increasingly 
children worldwide are subjected to violence, both in armed conflicts and in a peaceful environment — in the 
community, in educational institutions and and in the family. These facts are not permitted in modern world. 
Policy for children in every country should be based on accurate knowledge  and understanding of the situa-
tion of children and their needs. 

Key words: children, children's rights, protection of children's rights, declarations, conventions, international law. 

 
The Universal Declaration begins by recognizing that `the inherent dignity and of the equal and inalien-

able rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world` 
[1]. Human rights are the natural part of every member of the society since his/her birth. Through the imple-
mentation of the rights and freedoms of the individual manifests the uniqueness, reveals the creativity and 
capabilities of each person. The future of every nation and humanity completely depends on the young gen-
eration. Therefore promotion and protection of children's rights is a major challenge modernity and the inter-
national community must be concerned in the decision of its issues [2]. 

Major role in the development of standards of social protection of children played non-governmental 
organizations, in particular Worldwide «Save the Children» Alliance whose founder was an Englishwoman 
Eglantyne Jebb. In 1923, the organization has developed a declaration containing the basic conditions that 
must be followed by a society to ensure the proper protection of children and care about them [3; 21] 

In 1924 the League of Nations in Geneva, at its 5th session, adopted the Declaration of the Rights of the 
Child proposed by the International Save the Children Union. It was the first international legal document 
in the field of protection of the rights and interests of children [4]. 

However, the system of international protection of children's rights as part of human rights has been de-
veloped after World War II in the United Nations, one of its underlying principles was the proclamation 
of respect for human rights and freedoms without any discrimination. The principle to respect for human 
rights was enshrined in the UN Charter.  

The preamble to the Charter stated the determination of the peoples «to reaffirm faith in fundamental 
human rights, in the dignity and worth of the human person». In accordance with paragraph 3 of Article 1 
of the Charter of the United Nations one of the goals of the organization is to «to achieve international co-
operation...in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all 
without distinction as to race, sex, language, or religion» by promoting the United Nations' universal respect 
for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, 
language, or religion» (Paragraph 3 of Article 55). 

Charter also identified agencies that coordinate cooperation of states to protect human rights: The Gen-
eral Assembly shall initiate studies and make recommendations (Article 13), The Economic and Social 
Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and 
such other commissions as may be required for the performance of its functions (Article 68). For these pur-
poses there were also set up special bodies as the universal character (Human Rights Commission), and func-
tional — for the protection of certain categories of people (Commission on the Status of Women (CSW), 
the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, he United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Congress on the Prevention of Crime and 
the Treatment of Offenders) [5]. 



Formation and development of international… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 45 

Hence, the Charter of the United Nations created the legal basis for the formation of an international 
mechanism for protection of human rights, which includes the development of international standards in the 
field of human rights protection and development of international monitoring bodies for their compliance. 

There was the need to develop measures to protect the rights of the child, because of his/her physical 
and mental immaturity and it is required the allocation of the international protection of children's rights in 
a particular direction. To this end, the United Nations created the Social Commission and the United Nations 
Children's Fund (UNICEF).  

In addition, the protection of the rights of children in some areas are engaged in the specialized agencies 
of the United Nations: International Labour Organization (ILO), the World Health Organization (WHO), 
the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 

The United Nations Children's Fund exclusively deals with children's problems. UNICEF was approved 
by General Assembly Resolution 57 (1) on December 11, 1946. The International Child Development Centre 
operates as part of UNICEF. It was created in 1988 as a specialized research and training institutions in the 
core of financial support from the Government of Italy. 

The international protection of children is carried out in several directions: 1) developing declarations, 
resolutions and conventions aimed at the preparation of international standards in the sphere of protection 
of the right of the child; 2) establishing of a special monitoring agency for protection of the rights of the 
child; 3) assisting in adjustment of national legislation to international commitments (implementation activi-
ties); 4) humanitarian aid through UN Children's Fund (UNICEF) [6]. 

The most resultative activities concern the norm development in the sphere of protection of the right 
of the child. They were carried out along three directions: the codification of the rights of the child in general 
declarations and conventions on human rights or in international agreements, which regulate the rights 
of certain social groups, closely connected with the child (women rights) or, to some exent, the relations 
in the sphere of the family, labour law, education; development of declarations; conventions which specially 
regulate the right of the child; adoption of the Universal Declaration of Human Rights within the internation-
al protection of human rights the UN General Assembly on December 10, 1948 and International Covenants 
on Human Rights in 1966. The declaration and covenants made a number of provisions directly related to the 
rights and interests of children: the principle of equality of children, rules on the protection of mothers and 
children, the protection of children from exploitation, the right of children to education. 

The Declaration and the Covenant enshrines the principle of equality of children. The Covenant on Civil 
and Political Rights establishes that `every child shall have, without any discrimination as to race, colour, 
sex, language, religion, national or social origin, property or birth, the right to such measures of protection as 
are required by his status as a minor, on the part of his family, society and the State` (Paragraph 1, Article 24).  

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights prohibits discrimination for reasons of parentage 
or other conditions (Paragraph 3, Article 10). 

The importance of protecting the health of children and their rights are of international legal norms on 
the prohibition of child marriage. The Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and 
Registration of Marriages (1962) provides for the adoption of legislative acts by the state, sets the minimum 
age for marriage. The Convention prohibits the «marriage with a person under the specified age, except 
where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interest of the 
intending spouses» (Article 2) [7]. 

It should be also noted international agreements relating to slavery and the slave children, and on com-
bating trafficking in women and children for prostitution. In 1953, the General Assembly in its resolution 
794 (8) approved the Protocol amending the Convention on Slavery in 1926. The Supplementary Convention 
on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery adopted by 
a conference in Geneva in 1956. The Convention provides, in particular, the abolition of the institution, simi-
lar to slavery, exploitation of child labor. This implies any institution or practice, «whereby a child or young 
person under the age of 18 years, is delivered by either or both of his natural parents or by his guardian 
to another person, whether for reward or not, with a view to the exploitation of the child or young person 
or of his labour» (Article 1) [8]. 

October 20, 1947 the UN adopted a Protocol to the International Convention for the Suppression of the 
Traffic in Women and children (1921) and to the Convention for the Suppression of the Traffic in Women 
(1933). The Convention and the Protocol stipulates the obligation of States to prosecute those involved in the 
involvement of women in prostitution and trafficking of women and children, inform each other information 
on professional traffickers of women and children. 
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December 14, 1960 UNESCO adopted Convention against Discrimination in Education, having the ob-
ligation of States to prevent discrimination in education based on race, sex, language, religion, social origin, 
political opinion, and to take, if need be, all measures to eliminate discrimination in education. The Conven-
tion, in particular, contains a provision under which the State undertakes to make primary education free and 
compulsory (Article 4) [8]. 

There should be noted the international agreements on the protection of women and children in armed 
conflicts. Geneva Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of War of 1949 and the Addi-
tional Protocols to the Geneva Conventions, adopted in 1977, allow women and children the special protec-
tion from the effects of hostilities. In 1974 adopted the Declaration on the Protection of Women and Children 
in Emergency and Armed Conflict, the declaration contains recommendations for countries special protec-
tion to women and children belonging to the civilian population. 

The Convention adopted by the International Labour Organization contained the international standards 
on labor protection of children. Let`s analyze the content of some of them. The Convention concerning Min-
imum Age for Admission to Employment was adopted in 1973. According to the Convention the States un-
dertake «to ensure the effective abolition of child labour and to raise progressively the minimum age 
for admission to employment or work to a level consistent with the fullest physical and mental development 
of young persons» (Article I) [8]. 

The Declaration on the Rights of the Child became as a special document completely devoted to the 
rights of the child. It contains the principles on which any state policy providing for the rights of the child 
should be based. In the preparation of the Universal Declaration of Human Rights, the Economic and Social 
Council invited the Commission on Human Rights to consider both the Universal Declaration of Human 
Rights and the draft declaration on the rights of the child. In 1946, the Economic and Social Council decided 
that, although the principles of the Geneva Declaration shall remain applicable, the United Nations needs 
to be updated document, the relevant statutory goals of the United Nations in the field of human rights. 
November 20, 1959 the UN General Assembly in its resolution 1383 (14) adopted the Declaration on the 
Rights of the Child. Declaration of the Rights of the Child 5 expanded principles of the Geneva Declaration 
(1924) to the 10 principles.  

One of the most important achievements and significant result of the international human rights system 
is not only the international community's recognition of the fact that «the child, by reason of his physical and 
mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well 
after birth «, but also the recognition of the rights of children as independent entities [9]. This principle 
enunciated in the Declaration of the Rights of the Child, were developed in the 30-day anniversary of the 
Declaration, when the 20 November 1989 at the General Assembly adopted the Convention on the Rights 
of the Child. The Convention is the first widely recognized international instrument in which the rights of the 
child acquired the force of treaty law [10; 40]. By May 2002 it was ratified by 191 countries. 

The basic premise of the Convention on the Rights of the Child is that the child is born with inherent 
rights of all human beings, and fundamental freedoms. The Convention contains four basic postulates: 

 Children, regardless of color, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic 
or social origin, economic status and physical condition, any other status of the child, his or her parents 
or guardians should not be discriminated against; 

 Children have the right to survival and development in all aspects of life, such as physical, emotional, 
psychological, cognitive, social and cultural; 

 The overriding interests of the child should be taken into account when making decisions or actions 
directly related to the child or group of children. It must adhere to both the government, administrative and 
judicial authorities and the family in making any decision; 

 Children should be seen as active participants in all that concerns their lives, and to be completely 
free to express their thoughts. They have the right to have an opinion and the right to have to reckon with 
him/her [11]. 

People from different countries, cultures and religions make an effort that each of the 2 billion children 
living in the land could have the right to survival, education and health care; they care about the atmosphere 
within the family, its culture; protect against all kinds of exploitation and violence; allow the child to be 
heard and to do everything that children's views would be taken into account when dealing with important 
issues.  

All countries, that ratified the Convention, are responsible for the realization of children's rights. 
The ongoing changes are under the supervision of the UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 
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which formed within the framework of the Convention. This Committee is an international elected body 
of 10 independent experts with experience in the field of children's rights. It may make suggestions and give 
advice to governments and to the General Assembly on ways to achieve the goals of the Convention. Mem-
ber States shall report to the Committee, within two years after the ratification of the Convention and then 
every five years. The writing of report are supported by consultation with non-governmental organizations 
(NGOs) and specialized agencies such as the UN Children's Fund (UNICEF), to reflect a more complete and 
realistic picture of the situation regarding the rights of the child in the country.  

The Committee meets three times a year in Geneva, in a session open to the public, for the considera-
tion of reports. Observations and recommendations received during the meetings, distributed and serve as 
a basis for discussion and debate about ways to improve the lives of children at the national level [12]. 
The effectiveness of the Committee's work can be seen in the adoption of laws protecting the rights of the 
child, as well as the creation of special bodies and mechanisms, for which children are the priority. 

In 1990, the leaders of more than 150 countries around the world have turned to the discussion of issues 
related to the political and humanitarian rights of the child within the framework of the World Summit 
for Children. The meeting adopted a Plan of Action for the next ten years, with clear objectives to ensure 
the health and safety of children around the world, and launched a campaign for the ratification and imple-
mentation of the Convention on the Rights of the Child. The action plan was aimed at reducing infant and 
maternal mortality, preventing the spread of disease, illiteracy and malnutrition. In accordance with the needs 
envisaged the possibility of free access to primary education, clean drinking water, healthy food, the provi-
sion of adequate sanitary standards of living conditions and protection against epidemics, as well as the pre-
vention of violence and war. 

Millions of young lives were saved due to the commitments made at the World Summit and enshrined 
in the Universal Declaration on the Survival, Protection and Development of Children [13], as well as the 
Action Plan for the Implementation of the Declaration in the 1990s. So, in 125 countries, 80% of children 
were immunized against common childhood diseases such as measles and tetanus. In 1999 alone, about 70% 
of the world's children under five years were vaccinated against poliomyelitis. Around 12 million children 
are no longer at risk of being exposed to mental retardation as a result of iodine deficiency. More children 
than ever are in school. Children were able to organize their own parliaments and the peace movement. 
Many countries have enforced laws that reflect the Convention on the Rights of the Child [14]. 

At the Millennium Summit of the United Nations (2000), a number of following universal values were 
reaffirmed: freedom, equality, solidarity, tolerance and non-violence; as well as the need to respect 
and implement the rights of the child as one of the key elements on the way to economic and social progress 
[15; 68]. 

The impact of the Convention on Rights of the Child actively manifested in the last twenty years of XX 
century and created a need for organization of the movement, which brings together all those who care about 
the young generation and consider their issues.  

In order to help the spontaneous mass movement to become an official «public voice», six organiza-
tions working with children, — the Bangladesh Rural Advancement Committee, Netaid.org Foundation, 
PLAN International, Save the Children, World Vision, United Nations Children’s Fund (UNICEF) — 
in 1999, announced their decision to establish a Global Movement for Children, which aims to unite all those 
who believe that the rights of children should be a priority for both parents in one particular one family, and 
to the government of each state. «Movement should become an unprecedented moral force which pay atten-
tion to the problems of childhood and adolescence. These issues hitherto has been given insufficient atten-
tion» [15; 4]. 

The main purpose of this international event is to create the necessary mechanisms for the participation 
of children in decision-making related to their activity. If specify the aims of the movement, there can be dis-
tinguished the desire to protect adolescents from turning them into a «lost generation», to prepare them 
for entry into adulthood and develop economic and social policies, laws, budgets and programs that promote 
human development; ensure that the priority of efforts to prevent and overcome problems such as HIV / 
AIDS, drug addiction, alcoholism, juvenile delinquency and prostitution, ethnic rejection, exploitation and 
violence; to improve the conditions that enhance the positive contribution to society through education, eco-
nomic, civil, social and spiritual quest. The priority themes are health care, development and protection 
of children; education, social position of women and children; protection measures for children in especially 
difficult situations or in special institutions [16]. 
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The global information and communication revolution has opened up new opportunities to participate 
in the development and protection of the rights. These features are shown in the branching of the Global 
Movement for Children. The new century has brought new concepts and policies of adults against children. 
There was a definition — «Leadership Initiative». This concept refers to the process of social and political 
mobilization based on the premise that «inspired leadership» can change the world for children. The initia-
tive is to create an alliance of influential actors who have the power to create national legislation, policies, 
budgets, institutions and programs that influence the social behavior of children and adolescents. UNICEF 
claims that «inspired leadership» — the key to changing the world for children within one generation. 

Government actions are necessary, but they are insufficient without the broad support of participants, 
which should contribute to the realization of children's rights. Nelson Mandela and Graça Machel — two 
international leaders involved at the moment of bringing together different sectors of society to the problems 
of childhood and how to resolve them through the initiation to the ideas of the World Movement [15; 17]. 

The voice of each child suffering from poverty, epidemics, war and discrimination, is a call to action for 
the Global Movement for Children. The movement launched the campaign «Say Yes for Children», whereby 
people of all ages, different social groups and political status could participate in solving urgent problems 
to create a better world for children. Through this international campaign, launched in March 2001, people 
around the world expressed in several areas that are most needed to improve the lives of children. Every citi-
zen could say «Yes» to 10 actions necessary to improve the living standards of children and adolescents. 
The campaign took place through the distribution of questionnaires in educational institutions of different 
levels, media coverage and information on television and the Internet. The results of this campaign were pre-
sented at the Special Session of the UN General Assembly on Children in New York in May 2002. 

The movement seeks to influence the decisions that will be developed by political leaders during 
the meeting, and set them on a more thorough review of their decisions. 

Special session of the UN General Assembly on Children was held in New York from 8 to 10 May 
2002, where our country was represented by the National Report and the final results of the action. 
The Heads of State and Government, non-governmental organizations, representatives of the children and 
the children themselves took part in this event. The Secretary-General of the United Nations opened the ses-
sion with a report on the progress that had been achieved for 10 years. During the event delegates work out 
an agreement on the best actions for children for the next decade. 

The right of children to participate in the special session confirmed by a number of the meetings, exem-
plified by the unprecedented gathering of Asian children aged 11 to 18, which took place in April 2001 
in Thailand. n Kathmandu, a group called The Change Makers, representing children from the eight South 
Asian countries,, presented their own vision of the future dialogue with the authorities of the youth. At the 
same time, children from 27 countries in Europe and Central Asia met in Budapest to work out the agenda 
for young people in Europe and Central Asia. Similar meeting took place a little earlier, in November 2000, 
in Amman (the children of the Middle East and North Africa have gathered at a regional youth forum) [15; 7]. 

The effectiveness of the Global Movement for Children can be traced to reduce the number of children 
living in poverty or who have poor health; reduction of child mortality and the number of those in need; 
ascending number of people, directly or organized to help children; to strengthen volunteerism around 
the world; on the degree of realization of children's rights in the XXI century and as the implementation 
of government promises. 

Policy for children in every country should be based on accurate knowledge and understanding of the 
situation of children and their needs. The objective of UNICEF and many other international and national 
organizations, movements and initiatives is a special mission to assist the Government in the implementation 
of commitments to implement the provisions of the Convention on the Rights of the Child. These associa-
tions should play the role of a «catalyst», seeking from governments, public institutions and potential donors 
to mobilize resources and actions to ensure the position in which the rights of children would be in the spot-
light and takes a leading place in the programs of the country.  

All this is necessary, more than ever, to the entire international community and individual countries 
have come to realize that the needs of children and protection of their rights is the first and most important 
step on the path to health and development of society and the nation as a whole. 
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С.А.Балтабаев 

Балалар құқығын қорғаудың халықаралық-құқықтық  
жүйесінің қалыптасуы жəне дамуы  

Мақалада балалар құқығын қорғаудың халықаралық-құқықтық жүйесінің қалыптасуы мен дамуының 
сұрақтары қарастырылған. Автор балалар құқығын қорғаудың халықаралық тəжірибесін саралаған, 
балалар құқығын бекітетін халықаралық-құқықтық нормаларын зерттеген. Қазіргі кезеңде соңғы 
жылдардағы орын алған оқиғалардың көрінісінде балалар құқығын қорғаудың маңыздылығы артуда. 
Əлем бойынша əскери қақтығыстарда, сондай-ақ бейбіт өмірде — қоғамда, оқу орындарында жəне 
отбасында зорлық-зомбылыққа ұшырайтын балалардың саны өсіп келеді. Бүгінгі күнде мұндай 
жайттарға жол беруге болмайды. Сол себепті əрбір елдегі балалар мүддесіне арналған саясат 
балалардың шынайы жағдайы мен олардың қажеттіліктерін нақты білу мен түсінуге негізделуі тиіс 
деп есептейді автор. 

 

С.А.Балтабаев 

Становление и развитие международно-правовой  
системы защиты прав детей 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития международно-правовой системы защиты 
прав детей. Автор анализирует международный опыт по защите прав детей, изучает международно-
правовые нормы, устанавливающие их. На современном этапе, на фоне событий последних лет, отме-
чает автор, вопросы защиты прав детей приобретают огромное значение. В статье подчеркнуто, что 
все больше детей по всему миру подвергаются насилию, как во время военных конфликтов, так и в 
мирной среде, — в обществе, в учебных заведениях и в семье. В современном мире такие факты не-
допустимы, поэтому автор считает, что политика в интересах детей в каждой стране должна основы-
ваться на точном знании и понимании настоящего положения детей и их потребностей. 
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Меры принуждения в контексте их целевого предназначения 

В статье рассматриваются вопросы несоответствия положений общей логики уголовного процесса 
с фактическим состоянием норм Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, описы-
вающих принуждение в уголовном процессе. Автор касается сложных вопросов определения целей 
мер пресечения и иных мер принуждения, отдельных элементов регулирования данных институтов, 
детально описывает их, применяя дедуктивный метод исследования. По результатам исследования 
автор делает вывод об однозначном несовершенстве анализируемых норм, необходимости изменения 
части статей, входящих в комплекс мер пресечения и мер принуждения в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Казахстан. 

Ключевые слова: меры уголовно-процессуального принуждения, меры пресечения, цели применения 
мер пресечения, цели применения мер принуждения, основания применения мер пресечения, обяза-
тельство о явке, содержание под стражей, временное отстранение от должности, подписка о невыезде 
и надлежащем поведении. 

 
В период современного состояния подхода к реформированию законодательства в Республике 

Казахстан и рожденного в контексте такого подхода нового Уголовно-процессуального кодекса нель-
зя не коснуться яркого, на наш взгляд, примера существования норм, содержание которых вызывает 
вопросы сугубо функционального соотношения отдельных элементов уголовно-процессуального ре-
гулирования между собой. При этом, казалось бы, данные элементы не могут быть выражены в виде 
отдельных норм, поскольку стройность и «системность» общего законодательства определяется, 
прежде всего, таким структуированием, которое последовательно выражает те или иные идеи, и 
от отдельных норм здесь ничего не зависит. Частично соглашаясь с такой логикой, заметим, что за-
частую она выражается еще и в содержании отдельных норм, задающих тон стилю прочих после-
дующих конструкций. Кроме того, с позиции дедукции определение общей нестройности во многом 
связано именно с конкретным анализом этих самых отдельных норм, нежели чем с индуктивным 
абстрагированием. Именно поэтому изучение нами отдельных норм мер пресечения, мер принужде-
ния имеет такой значимый характер для реализации общей идеи принуждения в уголовном процессе 
как на уровне мер пресечения, так и на уровне прочих мер принуждения. 

Изучению мер принуждения ранее в уголовно-процессуальной науке уделялось большое внима-
ние. Так, из отечественных авторов следует упомянуть работы А.Н. Ахпанова [1], Т.А. Ханова [2], 
И.П. Корякина [3]. Заметим, что все эти ученые исследовали сущность мер принуждения в концепции 
уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан до 2015 г. Среди авторов обще-
союзного значения, исследовавших сущность мер принуждения, следует назвать Б.Б. Булатова [4], 
В.А. Михайлова [5] и, конечно же, И.Л. Петрухина [6]. Относительно новыми, свежими в уголовном 
процессе России являются работы Р.Р. Магизова [7], И.Б. Тутынина [8]. Безусловно, вызывает инте-
рес ряд работ, посвященных узким моментам применения отдельных мер принуждения [9]. 

Однако, несмотря на то, что перечисленные труды включают большой объем предыдущих ис-
следований, нельзя не учитывать тот факт, что любое новое законодательство способно значительно 
изменить теоретические воззрения на структуру явления, тем более, что оно является следствием су-
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щественного изменения структуры уголовно-процессуального закона в виде нового Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан. В этой связи аналитическая работа по исследованию 
структуры норм, регулирующих те или иные отношения в новом уголовно-процессуальном законода-
тельстве, во многом связана со сравнением отдельных элементов этих норм между собой, установле-
нием логики их функционирования. Эта первоочередная задача зачастую нивелирует сравнительный 
анализ с трудами ученых, изучавших то или иное явление ранее. При этом такое нивелирование 
весьма оправданно. Его конечный внешний вариант выражается в небольшом количестве сносок, что 
понятно, ибо качество работы не зависит от обилия  заимствованных точек зрения. 

Заметим, что точек зрения на сущность мер пресечения, мер принуждения и принуждения в це-
лом в правовой науке более чем достаточно. Вместе с тем какая-либо польза от анализа этих точек 
зрения с позиции исследования состояния данного явления в отечественном законодательстве мини-
мальна. Во многом это связано с тем, что во всем противоречивом множестве мнений о сущности 
принуждения в уголовном процессе основой их формирования является именно законодательство, 
выполняющее роль примата. Однако оно имеет тенденцию к переменам. Более того, существуют и 
различные подходы к пониманию принуждения с позиции отраслевого абстрагирования, в связи 
с чем наиболее верным в нашем исследовании является опора на действующее уголовно-
процессуальное законодательство Республики Казахстан. 

Именно поэтому необходимо сразу заметить что в контексте существующего уголовно-
процессуального законодательства законодатель не предлагает каких-либо разъяснений понятий мер 
принуждения, мер пресечения, исключая из норм, представляющих данные нормы, даже элементар-
ные разъяснения их сущности, целей их применения. 

Впрочем, единственным его комментарием общетеоретического состояния мер пресечения все 
же является указание на цель их применения, причем указание логическое, а не явное: «при наличии 
достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый скроются от органов уголовного 
преследования или суда, либо воспрепятствуют объективному расследованию дела или его разбира-
тельству в суде, либо будут продолжать заниматься преступной деятельностью, а также 
для обеспечения исполнения приговора, орган, ведущий уголовный процесс, в пределах своих пол-
номочий вправе применить к этим лицам одну из мер пресечения, предусмотренных статьей 137 на-
стоящего Кодекса» (см. ч. 1 ст. 136 «Основания для применения мер пресечения» Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан). Заметим, что основой такой законодательной трак-
товки сущности мер пресечения является указание на цели применения мер пресечения, без всякого 
описания их сущности, соотношения функционального предназначения, целей и частных задач, 
стоящих перед ними. В принципе, это ненормально, ибо с описанием сущности мер пресечения, ко-
нечно же, не справляется. Вместе с тем, сразу не генерируя нового понятия мер пресечения в законо-
дательном их понимании, попытаемся определить логичность  законодательного подхода как катего-
рии, которая, возможно, не нуждается в каком-либо изменении. Действительно, вполне разумным 
было бы предположить, что такое упрощенное понимание мер пресечения, исходя только лишь из их 
целевого предназначения, уже само по себе самодостаточно. Именно исходя из этих целей мы попы-
таемся осуществить анализ внутренних составляющих норм Уголовно-процессуального кодекса Рес-
публики Казахстан в части содержания главы 18 Кодекса «Меры пресечения» и отдельных норм гла-
вы 19 этого же Кодекса «Иные меры процессуального принуждения». Заметим вновь, что такой ана-
лиз не нуждается в использовании других точек зрения, точек зрения других ученых, что связано, 
прежде всего, с тем, что после принятия обсуждаемого Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Казахстан таких исследований еще попросту не было. Учитывая то обстоятельство, что наше 
исследование носит целиком прикладной характер и связано с самим анализом Кодекса, другие виды 
анализа здесь не имеют смысла. 

Итак, проведем данный анализ. В части 1 статьи 137 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Казахстан «Меры пресечения и дополнительные ограничения» перечисляются все меры пресе-
чения, которые законодатель определил в качестве таковых. Это: 

 подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
 личное поручительство; 
 передача военнослужащего под наблюдение командования воинской части; 
 отдача несовершеннолетнего под присмотр; 
 залог; 
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 домашний арест; 
 содержание под стражей. 
Данный список носит исчерпывающий характер. 
При этом сущность первой из перечисленных мер пресечения определяется ст. 141 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан, носящей одноименное с мерой пресечения название. 
Согласно тексту данной нормы целями настоящей меры пресечения являются:  

 обеспечение нахождения лица в населенном пункте проживания без соответствующего разре-
шения; 

 обеспечение непрепятствования лицом расследованию и разбирательству дела в суде; 
 обеспечение явки по вызовам органа, ведущего уголовный процесс, в назначенный срок. 
Из настоящего текста следует сделать вывод о том, что если под фактическим невыездом следу-

ет понимать первую из перечисленных целей, то понятие «надлежащее поведение» обнимает собой 
две последующие цели, т.е. непрепятствование расследованию и разбирательству дела в суде и обес-
печение явки по вызовам органа, ведущего уголовный процесс в указанный срок.  

На основе названия настоящей статьи было бы логичным полагать, что «надлежащее поведение» 
— это именно непрепятствование и явка, ибо указаний на другие трактовки уголовно-
процессуальный закон не содержит. Исходя из этого мы переходим к сравнительному исследованию 
прочих мер пресечения в их законодательной редакции. 

Так, личное поручительство, будучи предусмотренным ст. 142 Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Казахстан «Личное поручительство», на уровне целей его применения предполага-
ет, что «лица, заслуживающие доверие, ручаются за надлежащее поведение подозреваемого, обви-
няемого и явку их по вызову органа, ведущего уголовный процесс». Такая формулировка целей при-
менения личного поручительства предполагает то обстоятельство, что явка лица по вызову органа, 
ведущего уголовный процесс, не входит в надлежащее поведение и является самостоятельной целью 
применения меры пресечения, что создает некоторое противоречие со смыслом ст. 141 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Подписка о невыезде и надлежащем поведении», 
описанном нами выше. 

Заметим, что ст. 143 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Наблюдение 
командования воинской части за военнослужащим» на уровне целей также разделяет в качестве 
отдельных элементов надлежащее поведение и явку. Такой же вывод следует сделать и из содержа-
ния ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Отдача несовершеннолетнего 
под присмотр». 

Совершенно другой подход наблюдается исходя из трактовки текста ст. 145 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Залог», которая указывает на то, что залог вносится 
лишь с целью обеспечения «явки к лицу, осуществляющему досудебное расследование, прокурору 
или в суд по их вызову».  

Иначе законодатель подходит к вопросу целевого применения мер пресечения, предусмотрен-
ных ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Домашний арест» и ст. 147 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Содержание под стражей». Здесь законо-
датель и вовсе не указывает цели применения данных мер пресечения, предоставляя правопримени-
телю самому догадаться и сделать выбор, что в принципе весьма отрицательно сказывается на право-
применении в этой области, ибо лишает всех участников процесса каких-либо критериев в дискуссии 
о правомерности либо неправомерности избрания обеих мер пресечения. 

Обсуждение вопроса целевого использования, применения мер пресечения во многом не может 
быть оторвано от указания на цели применения мер принуждения в целом. Такая необходимость свя-
зана с некоторыми коллизиями в применении мер пресечения и мер принуждения. При этом следует 
заметить, что целями применения мер принуждения являются: 

 обеспечение предусмотренного Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан 
порядка расследования, судебного разбирательства по уголовным делам; 

 обеспечение надлежащего исполнения приговора. 
Указание на эти цели четко фигурирует в части 1 ст. 155 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан «Основания для применения иных мер процессуального принуждения». Меж-
ду тем в тексте статей, описывающих сущность применения отдельных мер принуждения, мы можем 
увидеть элементы, не характерные для иных мер принуждения и в большей степени относящиеся 
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к целям мер принуждения. Так, согласно тексту ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Казахстан «Временное отстранение от должности» следственный судья либо суд могут отстра-
нить обвиняемого, «при наличии достаточных оснований полагать, что, оставаясь на этой должности, 
он будет препятствовать расследованию и разбирательству дела в суде, возмещению причиненного 
преступлением ущерба или продолжать заниматься преступной деятельностью, связанной с пребыва-
нием на этой должности, при отсутствии оснований для избрания меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей». 

Анализ настоящего текста позволяет указать на несколько моментов, имеющих противоречивое 
значение. При этом следует заметить, что фактические основания для применения  меры пресечения, 
предусмотренной ст. 147 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Содержание 
под стражей» и ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Временное 
отстранение от должности», в принципе одни и те же ― конкретные факты, указывающие 
на возможность препятствования расследованию, выраженные в различных условиях, перечисленных 
частью 1 ст. 147 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Содержание под стра-
жей». Однако в случае с временным отстранением от должности предполагается, что к нему не может 
быть применена сама мера пресечения «Содержание под стражей». Другими словами, исходя из фор-
мулировки «при наличии достаточных оснований полагать» (см. ч. 1. ст. 158 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Временное отстранение от должности»), они вроде 
бы как есть, однако при всем этом мера пресечения «Содержание под стражей» применена быть 
не может. Такой контекстуальный парадокс определяется соотношением пункта 7 части 1 ст. 147 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Содержание под стражей» и указанного 
выше элемента части 1 ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Временное 
отстранение от должности». Кроме того, учитывая возможность сочетания применения мер принуж-
дения и мер пресечения, не имеющую место в случае с применением мер пресечения, допускается 
одновременное применение иной меры принуждения, указанной в ст. 158 Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан «Временное отстранение от должности», и мер пресечения, за исклю-
чением ст. 147 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Содержание под стра-
жей».  

При этом заметим, что указанная нами схожесть регулирования является особенной и характер-
на не только для временного отстранения от должности. Цели применения прочих иных мер принуж-
дения не конкурируют с целями применения мер пресечения в целом, обозначенных в части 1 ст. 136 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Основания для применения мер пресече-
ния», — предотвращения того, что «подозреваемый, обвиняемый скроются от органов уголовного 
преследования или суда либо воспрепятствуют объективному расследованию дела или его разбира-
тельству в суде, либо будут продолжать заниматься преступной деятельностью, а также для обеспе-
чения исполнения приговора». 

Так, похожая ситуация наблюдается при анализе соотношения ст. 156 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Обязательство о явке к лицу, осуществляющему 
досудебное расследование, и в суд» и такой меры пресечения, как «Подписка о невыезде и надлежа-
щем поведении», предусмотренной ст. 141 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казах-
стан. Здесь применение обеих мер прямо предполагает наличие достаточных оснований. Однако 
формулировка ст. 156 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Обязательство 
о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, и в суд», так же как и в предыдущем 
случае, допускает выражение «при отсутствии необходимости применения меры пресечения», что 
ставит правоприменителя перед проблемой: каким образом должен разрешаться вопрос о примене-
нии данных мер, ибо и в том и другом случае есть основания для применения этих самых мер, а спе-
цифических условий для выбора конкретной меры пресечения, кроме загадочного указания на отсут-
ствие необходимости, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан не предоставляет. 

Еще одним моментом, требующим своего описания, является случай соотношения общих целей 
применения мер пресечения и целей применения такой иной меры принуждения, как наложение аре-
ста на имущество. Сложность ситуации заключается в том, что иная мера принуждения, предусмот-
ренная ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Наложение ареста 
на имущество», предполагает ее избрание в целях обеспечения приговора. 

Аналогичный случай предусматривает законодательство и для мер пресечения в целом, приме-
няемых согласно тексту части 1 ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан 
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«Основания для применения мер пресечения». Меры пресечения применяются для обеспечения при-
говора суда. Вместе с тем изучение всех мер пресечения, перечисленных в части 1 ст. 137 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан, позволяет сделать вывод об отсутствии у данных 
мер принуждения исполнения приговора в качестве специфической цели. Никакого упоминания 
об этом нет ни в одной статье, которая посвящена конкретике их функционирования. В таком контек-
сте следует сделать вывод о том, что либо упоминание о применении мер пресечения, исходя из це-
лей обеспечения приговора суда, нехарактерно для мер пресечения в целом и является специфиче-
ской целью наложения ареста на имущество, т.е. ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Казахстан «Наложение ареста на имущество», либо ее указание в качестве таковой по отноше-
нию к мерам пресечения носит общевыраженный характер. Однако такое общевыраженное отноше-
ние не имеет никакого функционального значения, ибо, опять же, не находит своего отражения 
в специфике применения конкретных мер принуждения. В этой ситуации, исходя из целей устране-
ния противоречий между целевым применением мер пресечения и иных мер принуждения, полагаем 
правильным устранить эти противоречия посредством исключения из ст. 136 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Основания для применения мер пресечения» всяко-
го упоминания о применении мер пресечения для исполнения приговора суда. 

Общий анализ соотношения целей мер пресечения, предусмотренных главой 18 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Меры пресечения» и главой 19 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Иные меры процессуального принуждения», позво-
ляет сделать вывод о том, что цели применения двух из иных мер принуждения, указанных нами вы-
ше, совпадают с целями мер пресечения. Это предполагает, что существование указанных иных мер 
принуждения не вызвано необходимостью. 

Детально проанализируем такое предположение. 
Так, полагаем, что по степени тяжести такая иная мера принуждения, как отстранение от долж-

ности является не менее действенным способом влияния на лицо, чем такая мера пресечения, как 
личное поручительство (см. ст. 142 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Лич-
ное поручительство»), подписка о невыезде и надлежащем поведении (см. ст. 141 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан «Подписка о невыезде и надлежащем поведении»). 
Такой вывод следует и из тяжести последствий данной меры принуждения, которая фактически ли-
шает лицо заработка и по своему характеру весьма схожа с решением суда о лишении права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Кроме того, учитывая, что ре-
шение о принятии данной меры принуждения принимается следственным судьей, судом, тоже можно 
сделать вывод о весьма высоком уровне данной меры принуждения. 

Исходя из перечисленных аргументов, а также принимая во внимание, что целью применения 
иной меры принуждения, предусмотренной ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан «Временное отстранение от должности», является исключение возможности воспрепятст-
вования расследованию и продолжения занятию преступной деятельностью, что, на наш взгляд, 
является целью, характерной лишь для мер пресечения, полагаем правильным включить указанную 
меру принуждения в список мер пресечения с соответствующими техническими изменениями в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Республики Казахстан. 

Несколько иная ситуация связана с конкуренцией меры пресечения, предусмотренной ст. 141 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении», и иной меры принуждения, предусмотренной ст. 156 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан «Обязательство о явке к лицу, осуществляющему досудебное расследование, и 
в суд». Изучение последней свидетельствует о том, что  в ней отсутствует какая-либо необходимость 
ввиду того, что она может быть успешно заменена такой мерой пресечения, как «Подписка о невыез-
де и надлежащем поведении». Конечно, возникает вопрос о том, что подписка о невыезде, в отличие 
от обязательства о явке, предполагает невозможность лица выехать за пределы населенного пункта, 
что является дополнительным ограничением. Однако заметим, что такое ограничение носит времен-
ный характер. Более того, оно зависит еще и от разрешения лица, осуществляющего производство по 
делу, поэтому не носит абсолютного характера и в экстренных случаях может быть отменено самим 
лицом, осуществляющим производство по делу. Такой подход гораздо более организованно отражает 
ход предварительного следствия и судебного разбирательства, ибо позволяет лицу, осуществляюще-
му производство по делу, осуществлять постоянный контроль за нахождением лица, в отличие 
от обязательства о явке, где лицо не связано какими-либо разрешениями лица, осуществляющего 
производство по делу. Что же касается возможности применения такой иной меры принуждения 
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к свидетелю и потерпевшему, а также к прочим участникам, не являющимся подозреваемым или об-
виняемым, то отметим, что обязанность явки в органы следствия и суда указанных лиц уже и без того 
фигурирует в специфических статьях, определяющих их статус (см. ч. 8 ст. 71» Потерпевший», ч. 4. 
ст. 78 «Свидетель», ч. 5. ст. 79 «Эксперт», ч. 5. ст. 80 «Специалист», ч. 5 ст. 81 «Переводчик», ч. 6.ст. 
82 «Понятой» Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан). В связи с этим такая норма 
просто излишняя, и поэтому, мы полагаем, она должна быть исключена из Уголовно-
процессуального кодекса Республики Казахстан. 
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Мəжбүрлеу шараларының мақсатты тағайындалуы  

Мақалада қылмыстық процестің жалпы логика ережелерінің қылмыстық процесте мəжбүрлеуді 
бейнелейтін Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процессуалдық кодекс нормаларының нақты 
жағдайымен сай еместігі туралы сұрақтар қарастырылды. Автор бұлтартпау шаралары мен басқа да 
мəжбүрлеу шараларының мақсаттарын, осы институттардың жеке элементтерін анықтау үшін күрделі 
мəселелерді қарастырған, зерттеудің дедуктивті əдісін қолданып, оларға сипаттама берген. Зерттеу 
нəтижелері бойынша автор талданған нормалардың жетілмегендігі, Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процессуалдық кодексіндегі бұлтартпау жəне мəжбүрлеу шаралары кешеніне кіретін 
баптарға өзгерістер енгізудің қажеттілігі туралы қорытынды жасады. 

 

Ch.D.Kenzhetaev  

Coercive measures in the context of their intended destination 

The article deals with the discrepancy of the provisions of the general logic of the criminal process to 
the actual state of the norms of the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan describing coer-
cion in criminal proceedings. Author discussing complex issues defining the objectives of preventive 
measures and other coercive measures, the individual elements of regulation of these institutions, describes 
them in detail, using the deductive method of investigation. The study author concludes on unique imperfec-
tion analyzed norms need to change part of the articles included in the complex of preventive measures and 
enforcement measures in the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan. 
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Қылмыстық процесте қолданылатын арнайы  
білімдер мазмұнының түсінігі 

Мақалада қылмыстық сот өндірісінде қолданылатын арнайы білімдер мазмұны түсінігіне қатысты 
мəселелер қарастырылған. Қылмыстылықпен күрестегі арнайы білімдердің алатын орны көрсетілген. 
Автор арнайы білімдер мазмұны түсінігі жайлы бірқатар ғалымдардың пікірлерін талқылап, осы 
мəселеге қатысты өз көзқарасын қалыптастыруға тырысқан. Арнайы білімдердің белгілері жан-жақты 
зерттеліп, олардың сипаттамасы берілген.  

Кілт сөздер: қылмыстық процесс, криминалистика,  арнайы білімдер, дəлелдемелер, қылмыстарды 
тергеу, құқықтық білімдер, кəсіби тəжірибе. 

 
Қылмыстылықпен күрес тəжірибесі қылмыстарды ашу жəне тергеу бойынша құқық қорғау 

органдары қызметінің жоғарғы нəтижесінің қолданылатын құралдар мен əдістерге жəне арнайы 
білімдерге тікелей байланысты екенін көрсетіп беріп отыр. Іздерді жəне із түзуші мəліметтерді талдау 
арқылы қылмыс оқиғасын ретроспективті қайта қалпына келтіру мəселесін ғылым, техника жəне 
қолөнердің əр түрлі салалары мамандарының білімдерін қолданбай іс жүзінде шешу мүмкін емес. 
Заманауи жағдайда қылмыстарды ашу жəне тергеу барысында арнайы білімдерді қолдану қажеттілігі 
барынша арта түсуде. Ол, бір жағынан, қылмыстарды жасаудың бұрын белгілі болмаған, жаңа 
жолдарының пайда болуымен, қылмыстық топтардың бірігуінің арта түсуімен, сонымен қатар 
қылмыстарды тергеуге қарсы əрекет белсенділігімен айқын байқалатын, қылмыстылықтың сапалы 
өзгеруімен түсіндірілсе, басқа жағынан, қылмыстарды ашу жəне тергеу процестерінің 
объективтілігіне қойылатын талаптардың күн санап арта түсуімен байланыстырылады. В.Н. Махов 
«арнайы білімдердің құндылығы заңда көзделген тəртіппен, қылмыстарды тергеудің барысында 
ғылым мен техниканың жетістіктерін шексіз қолдануға мүмкіндік ашатындығында» деп əділ түрде 
көрсетті [1; 33]. Сондықтан арнайы білім институтын қылмыстық процесс жəне криминалистиканың 
ажырамас жəне маңызды бөлімі ретінде қарастыруға негіз бар. Қылмыстық сот өндірісіндегі арнайы 
білімдерді анық түсіну процестік қызметте оларды тиімді қолдану үшін үлкен маңызы бар деген 
Л. Г. Шапироның ұстанымын қолдаймыз. Ол қолданылатын білім саласын дұрыс анықтауға, тергеу 
əрекетіне қатысатын тиісті маманды тартуға жəне басқа да сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді [2]. 
Сонымен, қылмыстарды ашу жəне тергеуде арнайы білімдердің алатын орны ерекше, сондықтан бұл 
ұғымның анықтамасы тек теориялық қана емес, практикалық маңызға да ие.  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінде (ҚР ҚПК) «арнаулы білім — 
адам кəсiптік оқудың не практикалық қызметтің барысында алған, қылмыстық сот iсiн жүргiзу 
мiндеттерiн шешу үшiн пайдаланылатын, қылмыстық процесте жалпыға бірдей белгiлi емес бiлiм» 
(ҚР ҚПК 7-б. 5-т.) деп анықталса, «арнаулы ғылыми білім мазмұны — сот-сараптамалық 
зерттеулердің əдістемелерінде іске асырылған ғылыми білім құрайтын арнаулы білім саласы» 
(ҚР ҚПК 7-б. 6-т.) деп көрсетілген. Арнаулы ғылыми білім түсінігінің дəл осы анықтамасы 
«Қазақстан Республикасындағы сот-сараптама қызметі туралы» 2010 жылғы 20 қаңтардағы № 240-IV 
Қазақстан Республикасының Заңының  1-бабының 1-тармағында да берілген.  Аталған ұғымдардың 
мағынасын дұрыс түсіне білу сараптамалық міндеттерді табысты шешуде қалай қажет болса, арнайы 
білімдерді əр түрлі нысанда тиімді қолдана білу үшін де дəл солай керек. Қылмыстық сот өндірісінде 
мұндай білімдерді нəтижелі қолдану олардың мəнін толық анықтаумен тікелей байланысты. 
Осы мақсатта бірқатар ғалымдардың пікірлеріне назар сала отырып, өз көзқарасымызды 
қалыптастыруға тырыстық. 

Арнайы білімдер түсінігі көптеген жылдар бойы процессуалист жəне криминалист-ғалымдармен 
зерттеліп келеді, оның мазмұнына қатысты бірыңғай көзқарас болмауына байланысты əлі де пікір 
талас туғызуда.  

Алғашқылардың бірі болып «арнайы білім» түсінігінің анықтамасын берген А.А. Эйсман, оның  
«жалпыға мəлім емес, жалпының бірдей қолы жетпейтін ... шектеулі мамандар ауқымына ғана 
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тиесілі» екендігін айтып, арнайы білімдердің тергеушінің кəсіби білімдері мен оның тəжірибесінен 
бөлектігін көрсетеді [3]. Осындай мазмұнға ұқсас бұл түсініктің анықтамасын басқа ғалымдардың 
еңбектерінен кездестіруге болады. Атап айтқанда, Ю. К. Орлов «жалпы білім дайындығы барысында 
жəне күнделікті тұрмыстағы қалыптасатын білімнен бөлек білімді арнайы білімдер» [4] деп атаса, 
В.И. Шиканов та «арнайы танымдар» терминінің «жалпыға белгілі, яғни азаматтардың жалпы білім 
беру дайындығына кіретіндерді қоспағандағы кез келген білімдердің (практикалық тəжірибе, 
дағдылардың) мүмкін болатын жиынтығын белгілеу үшін қолданатындығына» [5; 23] назар 
аударады. Бұл анықтамалардан арнайы білімдердің басты белгісі анықталғанмен, жалпыға мəлім емес 
жəне жалпыға белгілі білімдердің арақатынасына байланысты сұрақтар туындайды.   

Осы сұраққа қатысты А.А. Эйсман «Көпшілікке қолжетімді жəне арнайы білімдердің шекарасы 
біршама анық емес, жылжымалы, оны бағалау көбіне субъективті сипатта болатындығы белгілі. 
Жалпыға мəлім жəне арнайы мəліметтердің ара шегінің тарихи жылжымалылығына кезінде 
И.Я. Фойницкий де көрсеткен болатын. Кейбір арнайы мəліметтердің, мысалы, белгілі физикалық, 
химиялық заңдылықтардың немесе қандай да бір аспаптардың əсері жария болып, көпшілікке мəлім 
болып отырса, сол екі арада жаңа техникалық құралдар пайда болып, арнайы танымдар ауқымын 
үздіксіз толықтырып отырады. Біздің елде байқалатын тұрғындар мəдениетінің, оның ішінде ғылыми 
жəне техникалық мəдениеттің жалпы жоғарылауы «жалпыға мəлім» шекарасының кеңеюіне 
мүмкіндік береді» деп жазған болатын [6]. Осы көзқарасты қолдай отырып, Е.Р. Россинская 
«жалпыға белгілі таным» түсінігін «жалпы білім беретін дайындық» термині секілді субъективті 
бағалау сипатында болады деп санайды. «Арнайы жəне жалпыға белгілі танымдардың арақатынасы 
табиғаты бойынша өзгермелі, қоғамның даму деңгейіне жəне ғылыми білімдердің адамның 
күнделікті өмірімен ұштасу дəрежесімен байланысты. ...Білімдерді жалпыға мəлім, үйреншікті, 
көпшілікке қолжетімді қатарына жатқызу елеулі түрде нақты субъектінің білім жəне интеллектуалды 
деңгейіне, оның өмірлік жəне кəсіби тəжірибесіне байланысты» [7]. Т.В. Сахнованың пікірінше, 
арнайы білімдер анықтамасы «бағалау сипатты, сондықтан табиғаты бойынша өзгермелі, қоғамдық 
қатынастардың даму деңгейі мен ғылыми білімдерді адамның күнделікті тəжірибесіне бейімдеуімен 
байланысты» [8; 9]. Осы айтылғандарға сəйкес, əрбір нақты жағдайда талап етілетін білімдердің 
сипатын талқылап, олардың арнайы білімдерге жататын-жатпайтындығын шешу қажет. «Тергеуде 
білімдерді көпшілікке қолжетімділер қатарына жатқызуда шешуші сөз — нақты іс бойынша 
тергеушіге, ал сот өндірісінің келесі сатыларында сотқа тиесілі» [6; 39]. 

Г.Г. Зуйков арнайы білімдерді «дəлелдемелерді табу, бекіту мен зерттеуді қамтамасыз ететін, ең 
алдымен, теорияға негізделген жəне практикамен нығайтылған криминалистикалық техниканың 
тəсілдері мен құралдарына қатысты, терең жəне əр түрлі білімдер» [9; 113] ретінде қарастырады. 
«Осы мағынада қолданылуы қылмыстарды толық, жан-жақты жəне əділ тергеуге қажетті соттық 
медицинадағы, соттық химиядағы, физикадағы, өрт сөндіру қызметіндегі танымдарды жəне сонымен 
қатар басқа да (педагогикалық, лингвистикалық, математикалық жəне т.б.) танымдарды арнайы 
білімдерге жатқызады» [9; 113]. Бұл анықтамада нақты білім салалары жəне қолданылу мақсаты 
көрсетілген. Дегенмен əр түрлі жəне терең білімдер нақтылауды қажет етеді. 

Арнайы білімдер сөз тіркесі бірқатар тұжырымдамаларда тар жəне кең мағынада түсіндіріледі. 
Арнайы білімдер ретінде, кəсіби дайындық нəтижесінде алынған, иегеріне қандай да бір саладағы 
сұрақтарды шешуге мүмкіншілік жасайтын, мəліметтер жиынтығын түсіну керек, деп жазады 
З.М. Соколовский [10]. Осылайша автор анықтама пəнін тым шектеулі қабылдайды. Ал, Г.Е. Морозов 
болса, арнайы білімдер есебінде, химия немесе биология, математика немесе физика, жаратылыстану 
немесе энергетика, педагогика немесе лингвистиканың нақты саласын меңгерген тұлғаның білімін 
түсінеді [11]. Мұндай нұсқада арнайы білімдер түсінігінің кең мағынада берілуі жəне бірінші 
анықтамадағы секілді  қылмыстық процесте қолданылу қажеттілігінің  көрсетілмеуі, олардың кемшін 
тұстары ретінде Б.М. Бишмановтың [12] сынына ұшырағанын айта кету керек. 

Қылмыстарды тергеуде қолданылатын арнайы білімдердің белгілерінің бірі, көптеген 
ғалымдардың пікірі бойынша, бұл олардың қолдану саласы мен мақсаты. Мысалы, В.И. Шиканов 
өзінің беріп отырған  анықтамасында сөз болып отырған білімдердің тек қылмыстық процесте қажет 
болатын білімдерге ғана қатысты екені туралы нақтылайды: «Қылмыстық іс бойынша дəлелдеу 
пəніне кіретін мəн-жайларды жан-жақты, толық жəне əділ анықтауға қажетті болып табылатын білім 
мен практикалық тəжірибені қылмыстық сот өндірісінде арнайы танымдар деп атау қабылданған. 
Істің нақты мəн-жайларына байланысты арнайы танымдар жаратылысты жəне техникалық 
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ғылымдардың əр алуан салаларына,  өнер мен қолөнердің əр түрлі түрлеріне қатысты болуы мүмкін» 
[5; 23]. 

Т.В. Сахнова «арнайы білімдер іс жүргізулік категориясы ретінде олардың заңдық мақсатта 
белгілі бір процессуалдық нысанда қолданылуын талап етеді. Бұл нақтылау аса маңызды жəне сот 
төрелігі мазмұнының ерекшелігін сипаттайтын, оның мəнді элементі ретіндегі процессуалдық 
нысанның табиғатымен қамтамасыз етіледі» деп əділ түрде ерекше көңіл аударады [8; 9]. 
Ю.Г. Корухов та қылмыстық іс бойынша дəлелдемелер алуда арнайы білімдерді қолданудың аса 
маңыздылығын атап өтеді: «Білікті мамандардың қатысуы, арнайы танымдарды қажет еткен 
жағдайларда, тиісті дəлелдемелерді алудың үлкен кепілдемесі  болып табылады. Бұл жағдайда маман 
өзінің əрекетімен дəлелдемелер санын көбейтуге, олардың аясын кеңейтуге, тергеушінің арнайы 
сұрақтарды білмеуі салдарынан жіберіп алғандарын дəлелдемелер қатарына енгізуге қабілетті» [13; 18].  

Кейбір ғалымдар қылмыстық процестегі арнайы білімдерді қолдану аясын орынсыз ұлғайтады. 
Мысалы, И.Н. Сорокотягин өзінің берген анықтамасында: «Қылмыстық-процессуалдық 
мағынасындағы арнайы білімдер — ол арнайы дайындық немесе кəсіби тəжірибе нəтижесінде 
алынған жəне қылмыстарды ашу жəне тергеу үшін қажетті дəлелдемелік, жедел-іздестіру жəне басқа 
да мəліметтерді алу үшін қолданылатын ғылым, техника, өнер жəне қолөнердегі білімдер жиынтығы» 
деп жазады [14]. Дербес сипатты, өзінің мақсаты мен міндеттері бар жедел-іздестіру қызметі 
барысында арнайы білімдер қолданылатын жағдайлар болуы мүмкін, ал кейбір кезде арнайы 
білімдерді қолданбай болмайтын жағдайлар да кездесуі мүмкін, бірақ бұл арнайы білімдер  
қылмыстық процестен тыс қалады.  Мұндай көзқарас В.Н. Махов [1; 37], Т.В. Сахнова [8; 10] 
тараптарынан да айтылған болатын. Т.В. Сахнова «арнайы білімдерді процессуалдық ережелерден 
тыс іс жүзінде қолданудың ешқандай заңдық салдары болуы мүмкін емес, өйткені кез келген 
қоғамдық қатынас іс жүргізуде тек қана құқықтық нысанда болады» деп есептейді [8; 10]. Сонымен, 
арнайы білімдердің басты белгісі ретіндегі олардың қылмыстық сот өндірісі мақсаттарына қол 
жеткізу үшін қолданатындығы көптеген ғалымдардың анықтамаларында көрініс тапқан.  

Қарастырылып отырған түсініктің толық анықтамаларының бірін С.Ф. Бычкова береді: «Арнайы 
білімдер ретінде адам кəсіби оқудың не белгілі бір мамандық бойынша жұмыс істеудің нəтижесінде 
алған, қылмыстық сот өндірісі міндеттерін шешу үшін пайдаланылатын, қылмыстық іс жүргізудегі  
жалпыға мəлім емес білім түсініледі» [15]. А.А. Исаевтың пікірі бойынша, «арнайы сарапшылық 
танымдар сараптама өндірісінің əдістемесінде жүзеге асырылатын, пəндік ғылымдардың белгілі бір 
кешенді теориялық білімдері мен практикалық дағдылар жəне практикалық тəжірибе жиынтығымен 
қамтамасыз етілетін кəсіби білім болып табылады» [16]. Басқа да ғалымдардың осы мазмұндас 
анықтамаларынан арнайы білімдердің тағы бір белгісін бөліп шығаруға болады — ол белгілі бір 
еңбек қызметіне дайындық үрдісі кезінде жəне практикалық жұмыс істеу барысында алынатын, 
білімдер мен дағдылар. Арнайы білімдердің заңдық түсінігін қарастыра отырып, Т.В. Сахнова 
мазмұнының жалпы белгісіне, арнайы оқыту барысында алынатын, ғылыми, кəсіби білімдерді 
жатқызады [8; 10]. А.В. Шмонин [17], Ю.К. Орловтарда [4; 6] арнайы білімдерді қолданудың кəсіби 
оқу жəне (немесе) дайындықтың белгілі бір дəрежесімен жəне сонымен қатар кəсіби тəжірибе, 
дағдылармен байланыстылығына ерекше көңіл аударады. 

Осы мағынадағы толық мазмұнды анықтаманы Р.С. Белкин [18] жəне оның оқушысы саналатын 
Т.В. Аверьянованың [19]  бергенін де айта кеткен жөн. Мысалы, Т.В. Аверьянова: «Нақты істерді 
тергеу мен сотта қарау кезінде туындайтын сұрақтарды шешу үшін қолданылатын, тиісті білім 
саласындағы ғылыми зерттемелерді білуге негізделген, оқу барысында жəне ғылым, техника, өнер, 
қолөнерде практикалық жұмыс істеу кезінде субъектінің алған білімі арнайы болып табылады» деп 
санайды [19]. Арнайы білімдер құрылымында əдістемені игеру сияқты элементті бөліп шығару, ең 
алдымен, сарапшының арнайы білімдеріне қатысты болу керек, себебі мұны қылмыстық-
процессуалдық заң ережелері талап етеді (ҚР ҚПК 79-б. 1-т). Арнайы танымдардың осы белгісін 
Е.В. Селина кеңірек қарастырады. Ол арнайы танымдар құрылымына «білім, ойлау мүмкіншілігі, 
ғылыми көрегендік, айқын емес мəселелерді қою біліктілігі, туа біткен қабілеттілік, қоршаған ортаны 
тиісті қабылдауға бейімділік, біліктілік, дағдыларды» енгізуді ұсынады [20]. Сонымен, кəсіби 
білімдер, біліктілік, дағдылар, тəжірибе, көптеген ғалымдардың пікіріне сай, арнайы білімдердің 
белгілері болып табылады.  

Арнайы білімдер үнемі жаңарып, тереңдетіліп, жетілдіріліп отыруы қажет, өйткені ғылым жəне 
техника əрқашан серпінді даму үстінде, бұл өз кезегінде арнайы білімдер ауқымын кеңейтіп, олардың 
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да тиісті дамуын талап етеді. Бұл кəсіби білімдердің арнайы болып қалуы үшін аталған салалардың 
заманауи күйіне сəйкесті болуын білдіреді.  

Арнайы білімдердің мазмұнына тек кəсіби қызметтің белгілі салалары бойынша тұрақты 
мəліметтер ғана кірмейді, сонымен бірге бұл білімдерді иеленушілердің тиісті объектілер мен 
құбылыстарды зерттеп тануда дұрыс пайдаланып, қолдану қабілеттілігі де кіреді. Мұндай 
қабілеттілік қолда бар арнайы білімдерді кəсіби қолданудың тиісті біліктілігі мен дағдыларының 
болуымен көрінеді. Сондықтан кəсіби тəжірибеге алып келетін, аталған біліктілік пен дағдылар 
арнайы білімдерді тиісінше қолдануға мүмкіндік береді. Тəжірибе — бұл арнайы теориялық 
білімдерді ұзақ уақыт практикада қолдану арқылы қалыптасқан, анық фактілік мəліметтерді 
тексерудің қайнар көзі ретінде қолдануға болатын нақты нəтижеге қол жеткізетін қабілеттілік. 

Заң əдебиеттерінде арнайы білімдердің мазмұнына адамдардың тəжірибесін кірістіру 
мүмкіншілігіне қатысты басқа пікірлерді кездестіруге болады. Мысалы, «арнайы білімдердің 
бірыңғай құрылымы туралы айтуға келмейді, өйткені олардың мазмұнына, мысалы, математика жəне 
кейбір басқа ғылымдардың салаларындағы сияқты теориялық білімдер ғана кіреді. Тұлғаның арнайы 
білімдерге қатысты практикалық тəжірибесі туралы тек оның қылмыстық сот өндірісінде маман 
ретінде қатысуына байланысты ғана айтуға болады. Сондықтан бірқатар білім салалары үшін 
практикалық тəжірибе факультативтік белгі болып табылады. Барлық арнайы білімдер шартты түрде 
екі топқа бөлінеді: а) таза теориялық; б) теориялық жəне практикалық элементтері бар білім, яғни 
кəсіби білім алу, сонымен қатар теориялық білімдерді пайдаланумен байланысты практикалық 
жұмыс істеу нəтижесінде алынған тəжірибе, дағдыларды, біліктілікті қамтитын білім» деп 
көрсетілген [21]. 

Арнайы білімдерді таза теориялық жəне ғылыми-практикалық деп бөлуді орынсыз санаймыз, 
себебі қылмыстық іс жүргізу бұл теориялық білімдерін міндетті түрде белгілі бір практикалық 
мақсатта қолданатын субъектілердің практикалық қызметі болып табылады. Жалаң теорияландыру 
мұнда өзінің қолданылу аясын табуға қабілетті емес. Тіпті математика, физика, химия секілді нақты 
ғылымдардың білімдері алдын ала тергеу мен соттық қарауда тек дəлелдеуде пайдаланылуы жəне 
белгілі бір нəтиже алу мақсатында ғана  қолданылуы мүмкін.  

Белгілі бір таным қызметіндегі кəсіби теориялық білімдер мен кəсіби тəжірибенің ажырамас 
қоспасынан тұратын арнайы білімдердің қылмыстық сот өндірісіндегі маңызы өте зор. Осы жерде 
Е.П. Гришинаның пайымдауын келтіре кеткенді жөн деп ойлаймыз: «Хабардар деп аталатын 
тұлғаларды қылмыстық іс бойынша өндіріс процесіне тартудың айрықша маңыздылығы кем дегенде 
үш жағдаймен анықталады. Біріншіден, сарапшылардың, мамандардың жəне басқа да хабардар 
тұлғалардың ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін өз уақытында игеріп алуымен. Екіншіден, 
анық дəлелдемелерді алу үшін жəне,  ақыр аяғында, қылмыстық іс бойынша ақиқатты анықтауда 
өздігінен шексіз мүмкіншілік беретін осы білімдерді мақсатты бағытта жəне жоғары кəсіптік қолдану 
қабілеттілігімен. Үшіншіден, осы білім иелерінің мəліметтік жағынан қалай болса, процессуалдық 
жағынан солай ауыстырылмайтындығымен» [22]. 

Теориялық жəне практикалық компоненттермен қамтылған, арнайы оқыту барысында алынатын 
арнайы білімдер үнемі жаңартылып, жетілдіріліп отыруы қажет, өйткені олай болмаған жағдайда 
ғылыми-техникалық дамудың заманауи деңгейіне сай болмай қалады. Сондықтан бұл білімдер 
күнделікті жəне қолжетімділер қатарына жатқызылмайды, себебі оларды алу үшін арнайы дайындық 
жəне қайта даярлау қажет. Шын мəнінде, арнайы білімдер тиісті субъектілердің ғылым, техника, өнер 
жəне қолөнердің заманауи жетістіктерін үздіксіз меңгеру нəтижесінде алынатын өнім болып 
табылады. 

Қылмыстық сот өндірісінде қолданылатын арнайы білімдердің мазмұнына тек кəсіби білім беру 
барысында алынатын белгілі бір оқиғалар, құбылыстар, материалдық жəне басқа да объектілер 
туралы мəліметтер жиынтығы ғана емес, сонымен бірге оларды қолданудың тиісті ғылыми əдістемесі 
де кіреді. Мұндай əдістемелік білімсіз ешқандай кəсіби тəжірибе қылмыстық іс бойынша сенімді 
(мысалы, сарапшы қорытындысы секілді) дəлелдемелер құрастыруда көмек бере алмайды. 

Қылмыстық сот өндірісіндегі арнайы білімдердің тағы бір белгілерінің бірі, алдын ала тергеу 
органдары мен соттың құзыреттілігіне жататын, құқықтық білімдерден оларды шектеумен 
байланысты. Бүгінгі күнге дейін бұған қатысты заңгерлер арасында ортақ пікір қалыптаспаған. 
Ғалымдардың бір тобы қылмыстық процесте қолданылатын, заң (құқықтық) білімдерді арнайы 
білімдердің бір түрі ретінде санап, құқықтық (заңдық) сараптама тағайындау қажеттілігін негіздейді. 
Олар қылмыстық іс жүргізу заңында құқықтық сараптама өндірісіне тыйым салынбағандығына 
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сілтеме жасап, немесе заңдылықтардың күрделенуінен оған деген қажеттіліктің туындауын желеу 
етіп, құқықтық сараптама өндірісіне рұқсат береді. Мысалы, Е.Р. Россинская өзі зерттеген күрделі 
қылмыстық жəне азаматтық істер бойынша, жоғары білікті заңгерлердің жай пайымдаулары, 
пікірлері ғана емес, сонымен бірге  хабардар тұлғалардың арнайы заң білімдерінің негізіндегі 
нормативтік актілердің зерттеу, талдау нəтижелері мазмұндалған, мамандардың қорытындысын 
құжат-дəлелдемелер ретінде іс материалдарына қоса тігіп отырғандығын айтады. Бұл оның құқықтық 
(немесе заңдық) сараптамаларды, олардың міндеттерін, объектілерін, əдістерін жəне зерттеу 
əдістемелерін заңдастыру қажеттілігі туралы қорытындыға келуіне түрткі болған [23]. 

Ал ғалымдардың басқа бір тобы құқықтық білімдердің арнайы білімдерге жатпайтындығын 
айтып, құқықтық сараптама тағайындау жəне өндірісі туралы идеяны қабыл алмайды. Солардың бірі 
Ю.Г. Корухов «заң, соның ішінде құқықтық таным, сөзсіз, ол да арнайы, бірақ бұл арнайы 
танымдарды барлық тергеушілер, прокурорлар, соттар, алдын ала тергеу мен соттық талқылауды 
жүзеге асыратындардың барлығы да міндетті түрде игеруі қажет. Құқық саласындағы сараптама, 
қылмыстық процесте емес, тек практикада РФ Конституциялық сотында ғана болуы мүмкін. Құқық 
нормаларын өз бетінше дұрыс түсіндіру жəне қолдану тергеушілердің, прокурорлардың, соттардың 
қызметінің маңызды бөлігін құрайды» деп санайды [13; 29]. 

Дегенмен, құқықтану, кез келген ғылымдар секілді, білімдердің интеграциялану жəне 
дифференциялану үрдістеріне ұшырағыш келеді. Ол құқықтың əрқайсысы үнемі жетілдіріліп, дамып 
отыратын, əр түрлі салаларын біріктіреді. Тергеуші немесе сотқа, мысалы, түрлі нормалардың əр 
түрлі уақыт аралығындағы əрекетімен байланысты сұрақтарға жауап беруі кейде қиындыққа соғады, 
мұндай жағдайда олар құқықтың тар саласы бойынша мамандарға жүгінуіне тура келеді. Осыған 
сəйкес, тергеушілер мен соттардың кəсіби білімдерін есептемегендегі, құқықтық білімдерді «арнайы 
білімдер» қатарына жатқызуды ұсынған В.Н. Маховтың  пікірімен келісеміз: «...Тергеушінің 
(судьяның) кəсіби білімдері — құқықтық білімдер. Бірақ барлығы емес, тек қылмыстық құқық, 
қылмыстық процесс, криминалистика білімдері ғана. Жоғары оқу орнында шаруашылық, еңбек, 
халықаралық құқық жəне кейбір басқа да салалық құқықтық ғылымдарды оқып білгендіктен, 
тергеушілер тиісті құқық саласындағы қиын емес заңдық сұрақтарға өздері-ақ жауап бере алады. 
Бірақ заңгерлер арасында да мамандандыру  бар. Сондықтан тергеуші тарапынан, оның кəсіби 
қызметі шегінен шығатын, құқықтық қызметтің қандай да бір тар саласы бойынша маманданған 
заңгерлердің терең танымдарын ескермеу дұрыс болып табылмайды» [1; 46]. Осындай ғалымдардың 
ойлары практикадағы қызметкерлер тарапынан қолдау тауып, «құқықтық сараптама» да заманауи 
қылмыстық процестен орын табуы мүмкін. 

Сонымен, көтеріп отырған мəселе арнасындағы ғалымдардың пікірлерін талқылай отырып, 
келесідей қорытынды жасауға болады: 1) арнайы білімдердің мəніне қатысты сұраққа бүгінге дейін 
бірыңғай көзқарас қалыптаспаған; 2) «жалпыға мəлім» түсінігін арнайы білімдер анықтамасына 
кіргізбеген дұрыс, себебі ол заңдылықтармен байланысты емес, субъективті (бағаламалы) сипатқа ие; 
3) арнайы білімдер ғылым, техника, өнер жəне қолөнердің əр түрлі салаларына қатысты; 4) арнайы 
білімдер қылмыстық сот өндірісінің мақсаттарына жету үшін қолданылады; 5) арнайы білімдердің 
қолданылуы білім жəне (немесе) дайындықпен, сонымен бірге кəсіби тəжірибемен анықталатын, 
кəсіби құзыреттіліктің деңгейімен байланысты; 6) қылмыстық істердің фактілік мəн-жайларын 
қылмыстық-құқықтық бағалаумен байланысты білімдерді қоспағандағы құқықтық білімдер арнайы 
болып табылады. 
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Б.Т.Жузбаев 

Содержание понятий специальных знаний,  
используемых в уголовном процессе 

В статье рассмотрены проблемы содержания понятий специальных знаний, используемых 
в уголовном судопроизводстве. Отмечено значение специальных знаний в борьбе с преступностью. 
Автор, проанализировав мнения ряда ученых относительно содержания понятий специальных знаний, 
пытается сформулировать по этому поводу свою точку зрения. Всесторонне исследованы признаки 
специальных знаний, дана их характеристика. 

  

B.T.Zhuzbaev 

The concept of content expertise used in criminal proceedings 

The article deals with the problem of the notion of expertise used in criminal proceedings. The value of ex-
pertise in the fight against crime is specified. The author analyzed opinions of other authors regarding the 
content of the concepts of expertise and tried to make an attempt to formulate his point of view. Features of 
expertise are comprehensively researched and their characteristics are given. 
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Жаңа институт: тергеу судьясы жəне оның өкілеттіктері  

Мақалада қылмыстық процестегі жаңа институт тергеу судьясының ұғымы жəне мəні, қылмыстық 
істердегі сот төрелігі жалпы жүйесіндегі субъектілері арасындағы орны қарастырылған. Қылмыстық 
іс жүргізудегі тергеу судьясы институтының мазмұнына жəне жүйедегі іс жүргізуге соттық 
бақылауды нығайтуға байланысты сұрақтар зерттелген. Авторлар, ең бастысы, тергеу судьясының 
өкілеттігіне, яғни санкция беру жəне айғақтарды сақтауға, баса назар аударған. Тергеу судьясы өз 
құзыретіне жатқызылған мəселелерді сот отырысын өткізбестен жеке-дара қарайды.   

Кілт сөздер: Қазақстан Республикасы, Қылмыстық-процессуалдық кодексі, тергеу судьясы, тергеу 
судьясының өкілеттіктері, санкция, соттық бақылау.  

 
Ұлы ғұлама Əбу-Насыр əл-Фараби бабамыздың «Дұрыс əрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс 

таңдаудан басталады» деген даналық сөзі Елбасының тағылымды таңдауға толы əрбір ісінен айқын 
көрініс тапқанын өмірдің өзі дəлелдеп беруде. Елімізді ұлы жетістіктерге жетелеп келе жатқан 
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев  туралы  қай тұрғыдан  айтсақ та, жарасады. 
Президент мемлекет басына ел мен ұлт мүддесін көздің қарашығындай сақтап қалуда, халық 
шаруашылығын  қақыратып  алмауда  өте қиын мəселелер қат-қабат шиеленіскен аса жауапты  кезде 
келді. 

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың Судьялардың кезекті VI съезіне 2013 жылы 
20 қарашада қатысып, өзінің  көкейге  түйген  ойларын  жəне сот  төрелігін одан  əрі жетілдіру 
туралы келелі ұсыныстарын білдірді. «Біз «Қазақстан – 2050» Стратегиясын темірқазық ете отырып, 
сот  жүйесін  жетілдіруді жалғастыра беруіміз  қажет. Егер де біз реформа жасағанда экономикада, 
саясатта сот жүйесін, жалпы құқық қорғау жүйесін түземесек, көздеген мақсатымызға жете 
алмаймыз. Біздің азаматтар сот жүйесінде барлық мəселелерді шешуі керек, өзінің құқығын қорғай 
алуы керек. Мемлекеттің де, менің де сот жүйесіне көп көңіл бөліп отырғаным сондықтан», — деп 
айтқан сөзі соттарға тың күш берді. Сонымен қатар: «Судьялардың V съезінен бері өткен төрт жылда 
Қазақстанның сот жүйесі «соттардың тəуелсіздігі» өлшемі жөнінен Бəсекеге қабілеттіліктің 
жаһандық рейтингісіндегі өз көрсеткішін бірден 23 орынға күрт жақсартты», — деп атап өткен еді. 
Заңдардың сақталуы, азаматтық сот төрелігі, қылмыстық сот төрелігі жəне басқа да көрсеткіштер 
бойынша да Қазақстан посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттерден алда келеді. Мəселен, мұны World 
Justice Project Халықаралық үкіметтік емес ұйымы ұсынған 2014 жылғы Заңның үстемдік құру 
индексінен көруге болады. Бұл рейтингіде Қазақстан 71-ші орынды иеленген [1]. 

Еліміздегі Судьялар қауымдастығы, Елбасының əр жылдардағы съезд қорытындысында берген 
тапсырмаларына сəйкес, жалпы сот жүйесін дамытуға белсене атсалысып келеді. 

Сот жүйесінің қызмет ету сапасы, ең алдымен, білікті де тəжірибелі судьялар корпусын кадрлық 
қамтамасыз етуге тікелей байланысты болып отыр. Жалпы, құқық мамандары арасында «Судья — 
заңгерлердің  ең  таңдаулысы» деген ұғым бар. Бұл ұғым олардың шынайы, адал  еңбектеріне, кəсіби  
біліктілігіне, шеберлік  деңгейлеріне  берілген баға деп санаймыз. Аудандық соттардың судьялары 
еліміздегі сот істерінің тоқсан сегіз пайызын атқарады. Яғни, бұл — бейнеті көп қиын істерді 
қарауда, сондай-ақ салмағы басым жүктемелерге мойымай қызмет көрсетудің ең төзімді үлгісі. 

Біз Қазақстан қоғамына етене жақын сот төрелігін қалыптастыру тұжырымдамасына сүйенеміз. 
Даулардың  бейбіт  жолмен  реттелуіне  көмектесуге  бағытталған жұмыстары — судьялар қызметінің 
бір саласы деу керек. Əлем елдерінде дауларды баламалы түрде шешу рəсімдерінің белсенді 
қолданылғаны бізге де үлгі, əрі оның тиімді тұстарын алғанымыз жөн. 

Біздің халқымыз — қашанда əділ билікті, шынайы заңды ардақ тұтқан, ақиқатын айтып, ақ 
жүруді  қалаған өте турашыл ұлт. Елбасы  Нұрсұлтан  Əбішұлы Назарбаевтың еліміздің əр азаматы өз 
көкейінде сақтап жүруі үшін айтқан: «Егер де өзім бүгін заңға қайшы келсем, заңға қарсы шықсам, 
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онда ертең  құқығым  табанға тапталған  кезде менің сол құқығымды кім жақтайды, кім  қолдайды» 
деп ойлауы керек» деген сөзінің  мəні өте терең, өте тағылымды [1]. 

Президенттің «Қазақстан жолы» атты  кітабында: «…соттық-құқықтық  жүйенің  тиімділігін  
қамтамасыз ету экономикалық проблемаларды шешуден бірден-бір кем соқпайтын міндет еді», — 
деп атап көрсетілген. Елімізде əлеуметтік жағдайдың жақсарып, экономиканың тұрақтануы, ең 
алдымен, Елбасының құқық қорғау, соның ішінде сот саласындағы реформаларды жүргізудегі 
сарабдал саясатының арқасында жүзеге асқаны баршамызға аян. Құқықтық саланы реформалау жұ-
мыстары елеулі қиындықтар туғызғаны белгілі. Өйткені кеңестік  жүйенің  бірнеше  жылдар бойы ой-
санаға сіңіріп кеткен психологиялық ахуалын бұзу оңайға түспеді. Дегенмен, Елбасының жаңашыл 
ой-мақсаттары құқық қорғау органдары мен заңгерлердің көңіліне бірте-бірте сенім ұялатты. 
Бір сөзбен айтқанда, тəуелсіз сот жүйесін құру, құқық саласының тиімділігін  арттыру, оларды заң-
дық тұрғыдан бекітіп алу, ел ішіндегі сотқа деген жаңаша көзқарасты қалыптастыру, сол арқылы 
соттардың беделін көтеру — қыруар күш-жігерді, еселі еңбекті қажет еткен өрелі істер еді. 

Нұрсұлтан  Əбішұлының «Халқына  жаны  шындап  ашитын  қайраткер орға  жығатын емес, 
өрге шығатын жол сілтейді» деген сөзінде терең мəн-мағына бар. Елімізді экономикалық тұрғыда 
дамытуда, сот саласын реформалауға  ерекше мəн беруінің арқасында көптеген жетістікке қол 
жеткіздік. Атап  айтқанда, қазіргі  экономикалық, банктік,  əлеуметтік, тағы басқа салалардағы қол 
жеткен табысымыз, уақтылы өткізілген құқықтық реформа болмаса, осындай деңгейге көтерілуі 
мүмкін емес еді. 

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап,  қылмыстық процесін  жүргiзу тəртiбiн айқындайтын 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексi қазір қолданыста. Қылмыстық 
кодекс адам мен азаматтың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерiн, қоғамдық тəртiп пен 
қауiпсiздiктi, Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығын, 
қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау, бейбiтшiлiк пен адамзат қауiпсiздiгiн 
сақтау, сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуды қамтитын, оларды жасағаны 
үшiн жазалар мен өзге де қылмыстық-құқықтық  ықпал ету  шараларын  белгiлейтін  конституциялық 
құжат. Яғни адамның дүниеге келгенінен  бастап, өмір бойы  бірге жасайтын құндылық. Сондықтан 
бұл құжаттың халық арасында талқылануының, құқықтық түсіндірілуінің маңызы зор. Кодекстің 
тағы бір жаңалығы — Тергеу судьясы институтының енгізілуінде. 

Сотқа дейінгі қылмыстық процесінде тергеу судьясы институтының қылмыстық істер қарау 
өндірісі бойынша құқық субъектілі ұғымы объективті тұрғыда қалыптасты. Ол өз кезегінде бірінші 
инстанцияның судьясы бола отырып, Қазақстан Республикасының Конституциясы, «Сот жүйесі жəне 
судьялардың мəртебесі» туралы Конституциялық заңның жəне Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық-процессуалдық кодексінің нормаларының аясында қорғауда болады [2].  

Тергеу судьясы — сотқа дейінгі іс жүргізу барысында осы Кодексте көзделген өкілеттіктерді 
жүзеге асыратын бірінші сатыдағы сот судьясы болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылық-
тардың жолын  кесу, оларды бейтараптықпен, тез жəне толық  ашу, тергеп тексеру, оларды жасаған 
адамдарды əшкерелеу жəне қылмыстық жауаптылыққа тарту, əдiл сот талқылауы жəне қылмыстық 
заңды дұрыс қолдану, адамдарды, қоғамды жəне мемлекетті қылмыстық құқық бұзушылықтардан 
қорғау қылмыстық процестің мiндеттерi болып табылады.  

Тергеу судьясының өкілеттіктері: 
1. Сотқа дейінгі іс жүргізу барысында тергеу судьясы Қылмыстық-процессуалдық кодексінде 

көзделген жағдайларда мынадай: 
 күзетпен ұстауды санкциялау; 
 үйқамақты санкциялау;  
 лауазымынан уақытша шеттетуді санкциялау; 
 жақындауға тыйым салуды санкциялау; 
 экстрадициялық қамақты санкциялау; 
 күзетпен ұстау, үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту; 
 кепілді қолдану;  
 мүлікке тыйым салуды санкциялау; 
 күзетпен ұсталмайтын адамды сот-психиатриялық жəне (немесе) сот-медициналық сараптама 

жүргізу үшін медициналық ұйымға мəжбүрлеп орналастыру;  
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 бұрын өзіне қатысты күзетпен ұстау қолданылған адамның психикалық ауру фактісі 
анықталған кезде, оны ауруларды қатаң оқшаулау жағдайында ұстауға лайықталған, психиатриялық 
көмек көрсететін арнаулы медициналық ұйымға ауыстыру; 

 мəйітті эксгумациялау; 
 күдіктіге, айыпталушыға халықаралық іздеу жариялау мəселелерін қарайды.   

2. Осы Кодексте көзделген жағдайларда тергеу судьясы: 
 анықтаушының, анықтау органының, тергеушінің жəне прокурордың əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) жəне шешімдеріне жасалған шағымдарды қарайды; 
 тез бұзылатын немесе қылмыстық істі мəні бойынша шешкенге дейін ұзақ сақталуы елеулі 

материалдық шығындарды қажет ететін заттай дəлелдемелерді өткізу туралы мəселені қарайды; 
 сотқа дейінгі іс жүргізу барысында жəбірленуші мен куəның айғақтарын сақтауға қояды;  
 адвокаттар мен прокурорларды қоспағанда, сотқа дейінгі іс жүргізуде процестік міндеттерді 

орындамайтын немесе тиісінше орындамайтын тұлғаларға ақшалай өндіріп алуды қолданады;  
 прокурордың ұсынуымен қылмыстық іс бойынша процестік шығындарды өндіріп алу туралы 

мəселені қарайды;  
 сұрау салуды орындаудан бас тартылған не ол бойынша үш тəулік ішінде шешім 

қабылданбаған жағдайда, қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың уəжді өтінішхаты бойынша, 
мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді қоспағанда, қылмыстық іс үшін маңызы бар кез кел-
ген мəліметтерді, құжаттарды, нəрселерді талап етіп алдыру жəне қылмыстық іске қосып тігу туралы 
мəселені қарайды;  

 қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың уəжді өтінішхаты бойынша, егер қылмыстық 
қудалау органы осындай өтінішхатты қанағаттандырудан негізсіз бас тартса не ол бойынша үш тəулік 
ішінде шешім қабылданбаса, сараптама тағайындау туралы мəселені қарайды; 

 қылмыстық процесті жүргізетін органға айғақ беруі үшін келуін қамтамасыз ету қиындық ту-
дыратын, бұрын өздері жауап алған куəні, қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың өтінішхаты 
бойынша, мəжбүрлеп əкелу туралы мəселені қарайды; 

 осы Кодексте көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайды. 
3. Тергеу судьясының Қаулысына осы Кодекстің 107-бабында көзделген тəртіппен шағым жаса-

луы, наразылық білдірілуі мүмкін.  
Тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттары: 
1. Тергеу судьясы өз өкілеттіктерін осы Кодекстің осы бабының қағидаларына жəне тиісті бап-

тарында көзделген ерекшеліктерге сəйкес жүзеге асырады. 
2. Тергеу судьясы өз құзыретіне жатқызылған мəселелерді сот отырысын өткізбей, жеке-дара 

қарайды.  
Егер заңды жəне негізделген шешім шығару үшін маңызы бар  мəн-жайларды зерттеу қажет бол-

са, тергеу судьясы тиісті тұлғалардың жəне прокурордың қатысуымен сот отырысын өткізу туралы 
қаулы етеді.  

Осы Кодекстің 55-бабы бірінші бөлігінің 1), 2), 5), 6), 7) жəне 8) тармақтарында, екінші бөлігінің 
1), 2) жəне 6) тармақтарында көрсетілген мəселелерді қарау кезінде сот отырысын өткізуге міндетті. 
Сот отырысын өткізу міндетті болған жағдайда, қорғаушы тарап пен прокурорға сот отырысының 
уақыты мен орны туралы күні бұрын хабарланады.  

Сот отырысы тергеу судьясының өкімі бойынша бейнебайланыс режимінде жүргізілуі мүмкін. 
Сот отырысы барысында хаттама жүргізіледі. 

3. Тергеу судьясы:  
 сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыратын органнан қаралып жатқан мəселе бойынша 

қосымша ақпаратты талап етуге;  
 тиісті сотқа дейінгі іс жүргізудің барлық материалдарымен танысуға жəне оларды зерттеуге; 
 процеске қатысушыларды сот отырысына шақыруға жəне олардан қылмыстық іс бойынша 

қажетті ақпаратты алуға құқылы.  
4. Тергеу судьясы осы Кодекске сəйкес істі мəні бойынша шешу кезінде сотта қараудың нысана-

сы болуы мүмкін мəселелерді алдын ала шешуге, тергеп-тексеру бағыты жəне тергеу əрекеттерін 
жүргізу туралы нұсқаулар беруге, сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыратын адамдардың жəне 
қадағалаушы прокурордың, сондай-ақ істі мəні бойынша қарайтын соттың орнына əрекет жасауға 
жəне шешім қабылдауға тиіс емес.  
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5. Күдікті өзіне азаптау жəне басқа да заңсыз əрекеттер қолданылғаны туралы арызданған неме-
се онда күш қолданудың іздері болған кезде тергеу судьясы қадағалаушы прокурорға көрсетілген 
фактілерді дереу тексеруді жүзеге асыруды тапсыруға міндетті. 

6. Адамның құқықтары мен бостандықтарын, ұйымдардың заңмен қорғалатын мүдделерін 
заңсыз шектеу немесе өзге де бұзу фактілері анықталған кезде тергеу судьясы заң бұзушылыққа жол 
берген тұлғалардың жауаптылығы туралы мəселені шешу үшін жекеше қаулы шығарады [3]. 

Жоғарғы Сот судьясы Төлебай Қожан: «Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзудiң заңда 
белгiленген тəртiбi адамды жəне азаматты негiзсiз айыптау мен соттаудан, оның құқықтары мен 
бостандықтарын заңсыз шектеуден қорғауды, ал, кiнəсiз адам заңсыз айып тағылған немесе сотталған 
жағдайда, оны дереу жəне толық ақтауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ заңдылық пен құқықтық 
тəртiпті нығайтуға, қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуға, құқықты құрметтеу 
көзқарасын қалыптастыруға ықпал етуі тиiс», — дейді.  

Жаңа институттың маңызы неде? 
Тергеу судьясы — бірінші сатыдағы соттың судьясы, оның өкілеттігіне қылмыстық сот ісін 

жүргізуде адамдар құқықтарының, бостандықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына сот 
бақылауын кодексте  көзделген  тəртіппен  жүзеге  асыру  жатады. Тергеу судьясын (судьяларын) сот 
төрағасы судьялардың қатарынан тағайындайды. Тергеу судьясын алмастыру қажет болған кезде 
ол қайта тағайындалуы мүмкін. Тергеу судьясы лауазымына судьялардың ішінен тəжірибесі мол, 
кəсіби деңгейі жоғары тұлғалар тағайындалуда. Азаматтар үмітінің ақталуы тек судьялардың 
қызметіне байланысты. Бүгінде соттардың əлеуметтік жəне құқықтық жағдайы толығымен 
жақсартылды. Сондықтан қоғам соттан сапалы жұмысты, кəсібіне адалдықты, пара алмаушылықты 
жəне турашылдықты талап етеді. Судья антына берік болуға, заңды бұлжытпай орындауға, судья 
мəртебесін сақтауға, адамның қадір-қасиетін құрметтеуге, заңға сəйкес шешім қабылдауға міндетті. 
Бұл ретте тергеу судьясы лауазымына өмірлік жəне кəсіби тəжірибесі мол, пайым-парасаты жоғары, 
дүниетанымы кең, ары таза адамдардың іріктелуі маңызды. Тергеу судьясы сот билігінің тəуелсіздігі 
мен беделін нығайтуға, оны құрметтеуге, өз кəсібінің қадірін арттыруға ұдайы əрекет жасап отыруға 
тиіс лауазымды тұлға жəне жаңа Қылмыстық, Қылмыстық-процессуалдық кодекстің тиімді жұмыс 
жасап, сот төрелегінің сапасын арттыруда маңызды рөл атқарады деген ойдамыз. Тергеу судьясының 
өкілеттіктері 55-бапта көзделген. Сотқа дейінгі  іс  жүргізу барысында тергеу судьясы күзетпен 
ұстауды, үйқамақты, лауазымынан уақытша шеттетуді, жақын дауға тыйым салуды, экстрадициялық 
қамақты, күзетпен ұстау, үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзартуды, кепілді қолдану, 
мүлікке тыйым  салуды  санкциялауды  жүзеге асырады. Сондай-ақ күзетпен ұсталмайтын адамды 
сот-психиатриялық жəне (немесе) сот-медициналық сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға 
мəжбүрлеп орналастыру, бұрын өзіне қатысты күзетпен ұстау қолданылған адамның психикалық 
ауру  фактісі анықталған кезде, оны ауруларды қатаң оқшаулау жағдайында ұстауға лайықталған, 
психиатриялық көмек көрсететін арнаулы медициналық  ұйымға  ауыстыру, мəйітті эксгумациялау, 
күдіктіге, айыпталушыға халықаралық іздеу жариялау мəселелерін қарайды. Қамауда ұсталмайтын 
адамды сот-психиатриялық жəне (немесе) сот-медициналық сараптамаларды жүргізу үшін 
медициналық ұйымға мəжбүрлеп орналастыру туралы, қабірдегі мəйітті  қазып алу, мүлікке тыйым 
салу, халықаралық іздеу туралы, кəмелетке толмаған тұлғаны арнайы мекемеге  орналастыру, 
уақытша қызметтен шеттету жəне жақындауға тыйым салу туралы қолдаухаттарды қарайды. Сотқа 
дейін іс жүргізу кезеңінде, соның ішінде қинау туралы тараптардың шағымдарын жəне өтініштерін 
қарау жатқызылды. Адвокат тергеу судьясына айғақтарды сақтауға беру туралы, тиісті заң көмегін 
көрсету жəне лауазымды тұлғалар сұрауды орындаудан бас тартқан жағдайда қорғалушының 
мүдделерін қорғау үшін қажетті мəліметтерді, құжаттарды, заттарды талап ету хаттамасымен өтініш 
білдіре алады. Қорғау тарапының қылмыстық істен кез келген мəліметті алуға, соның ішінде 
техникалық құралдарды пайдаланып, көшірмесін түсіріп алу құқығы (мемлекеттік құпиялары бар 
мəліметтерді қоспағанда), қорғалушының қатысуымен іс жүргізу əрекеттерінің өту уақыты мен орны 
туралы күні бұрын хабар алу, қорғалушы адамға бұлтартпау шарасын қолдану жəне тергеуге 
байланысты басқа да мəселелер бойынша барлық жиналған материалдармен танысуға, құжаттардан 
өзіне қажетті мəліметтерден үзінді алу немесе көшірмесін түсіру құқығы көзделген. Тергеу судьясы 
сотқа дейінгі іс жүргізу барысында жəбірленуші мен куəнің айғақтарын сақтауға қояды. 
Прокурордың ұсынуымен қылмыстық іс бойынша процестік шығындарды өндіріп алу  туралы 
мəселені қарайды. Сұрау салуды орындаудан бас тартылған не ол бойынша үш тəулік ішінде шешім 
қабылданбаған жағдайда, қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың уəжді өтінішхаты бойынша 
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(мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді қоспағанда), қылмыстық іс үшін маңызы бар кез 
келген мəліметтерді, құжаттарды, нəрселерді талап етіп алдыру жəне қылмыстық іске қосып тігуге 
тергеу судьясы құқылы. Қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың уəжді өтінішхаты бойынша, егер 
қылмыстық қудалау органы осындай өтінішхатты қанағаттандырудан негізсіз бас тартса, не 
ол бойынша үш тəулік ішінде шешім қабылданбаса, сараптама тағайындау туралы мəселені бекітеді. 
Қылмыстық процесті жүргізетін органға айғақ беруі үшін келуін қамтамасыз ету қиындық 
тудыратын, бұрын өздері жауап алған куəні, қорғаушы ретінде қатысатын адвокаттың өтінішхаты 
бойынша, мəжбүрлеп əкелу туралы мəселені шешеді. Кодекстің 56-бабы тергеу судьясының 
өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттарын белгілейді. Тергеу судьясы өз құзыретіне 
жатқызылған мəселелерді сот отырысын өткізбей, жеке-дара қарайды. Егер заңды жəне негізделген 
шешім шығару үшін маңызы бар мəнжайларды зерттеу қажет болса, тергеу судьясы тиісті 
тұлғалардың жəне прокурордың қатысуымен сот отырысын өткізуге құқылы. Сот отырысын өткiзу 
мiндеттi болған жағдайда, қорғаушы тарап пен прокурорға сот отырысының уақыты мен орны 
туралы күнi бұрын хабарланады. Сот отырысы тергеу судьясының өкімі бойынша бейнебайланыс 
режимінде жүргізілуі мүмкін. Сот отырысы барысында хаттама жүргізіледі. Мұндай жағдайда тергеу 
судьясы сотқа дейінгі іс жүргізуді жүзеге асыратын органнан қаралып жатқан мəселе бойынша 
қосымша ақпаратты талап етуге, тиісті сотқа дейінгі іс жүргізудің барлық материалдарымен танысуға 
жəне оларды зерттеуге, процеске қатысушыларды сот отырысына шақыртуға жəне олардан 
қылмыстық іс бойынша қажетті ақпаратты алуға құқылы. Бірақ тергеу судьясы кодекске сəйкес, істі 
мəні бойынша шешу кезінде сотта қараудың нысанасы болуы мүмкін мəселелерді алдын ала шешуге, 
тергеп тексеру бағыты жəне тергеу əрекеттерін жүргізу туралы нұсқаулар беруге, сотқа дейінгі іс 
жүргізуді жүзеге асыратын адамдардың жəне қадағалаушы прокурордың, сондай-ақ істі мəні 
бойынша қарайтын соттың орнына əрекет жасауға жəне шешім қабылдауға тиіс емес. Күдікті өзіне 
азаптау жəне басқа да заңсыз əрекеттер қолданылғаны туралы арызданған немесе онда күш 
қолданудың іздері болған кезде тергеу судьясы қадағалаушы прокурорға көрсетілген фактілерді 
дереу тексеруді жүзеге асыруды тапсыруға міндетті. Кодекс адвокаттардың құқықтық мəртебесін 
арттырады. Қылмыстық-процессуалдық кодексте тергеу судьясының өкілеттілігіне адвокаттардың 
талап ету құқығын қанағаттандыру нормасы берілуі адвокаттардың қызметін айқындап отыр.  

Қазақстан Адвокаттар одағының президенті Əнуар Түгелдің айтуынша, бұрын адвокаттардың 
сұратқан қажетті құжаттарын көптеген мемлекеттік жəне мемлекеттік емес құзырлы органдар 
он күннің ішінде бермек түгілі, жауапсыз қалдыратын. Енді тергеу судьясы адвокаттардың сұратқан 
құжаттарына құзырлы органдардың үш күннің ішінде жауап беруін қарастырып отыр. Адвокаттар ала 
алмаған құжаттар, керекті мəліметтер сот арқылы сұратылатын болады. Адвокат тергеу судьясы 
алдында куəнің жəне жəбірленушінің айғақтарын сақтауға қою туралы өтінішхат беруге, тергеу 
судьясы алдында айғақ беру үшін келуін қамтамасыз ету қиындық туғызатын куəні қылмыстық 
процесті жүргізетін органға мəжбүрлеп əкелу туралы өтінішхат беруге құқылы. Адамның құқықтары 
мен бостандықтарын, ұйымдардың заңмен қорғалатын мүдделерін заңсыз шектеу немесе өзге де бұзу 
фактілері анықталған кезде тергеу судьясы заң бұзушылыққа жол берген тұлғалардың жауаптылығы 
туралы мəселені шешу үшін жекеше қаулы шығарады. Қылмыстық iстердi талқылау барлық соттарда 
жəне сот сатыларында ашық жүргiзiледi. Іске қатысатын адамдар өмірінің интимдік жақтары туралы 
мəліметтердің жария етілуін болғызбау мақсатында кəмелетке толмағандардың қылмыстық құқық 
бұзушылықтары туралы, жыныстық қылмыстар туралы істер бойынша, жəбірленушінің, куəнің 
немесе іске қатысатын басқа да адамдардың, олардың отбасы мүшелерінің немесе жақын 
туыстарының қауіпсіздігі, мүдделері талап ететін жағдайларда, соттың уəжді қаулысы бойынша 
жабық сот талқылауы өткізіледі. 95-бапта көзделгендей, судья, тергеу судьясы, алқаби, прокурор, 
тергеушi, анықтаушы, қорғаушы, сарапшы, маман, сот отырысының хатшысы, сот приставы, сол 
сияқты олардың отбасы мүшелерi мен жақын туыстары мемлекеттiң қорғауында болады. 
Осы санамаланған адамдарға мемлекет сотта қылмыстық iстердi немесе материалдарды қарауға, 
сотқа дейінгі тергеп тексеруді жүргізуге байланысты олардың өмiрiне қолсұғушылыққа немесе өзге 
де күш қолдануға қарсы қауiпсiздік шараларын қолдануды заңда көзделген тəртiппен қамтамасыз 
етедi. Қаулыға шағым жасау шарттары Тергеу судьясының Қаулысына Қылмыстық-процессуалдық 
кодекстің 107-бабында көзделген тəртіппен шағым жасалуы, наразылық білдірілуі мүмкін. Сотқа 
дейінгі тергеп тексеру барысында күдікті, оның қорғаушысы, заңды өкілі, жəбірленуші, оның заңды 
өкілі тергеу судьясының күдіктіні күзетпен ұстау, экстрадициялық қамақ, үйқамақ, кепіл түріндегі 
бұлтартпау шарасын санкциялау немесе күзетпен ұстау, үйқамақ мерзімін ұзарту туралы 
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шешімдеріне шағым жасауға құқылы. Сондай-ақ экстрадициялық қамаққа, кепілге санкция беруден 
бастарту немесе күзетпен ұстау, үйқамақ мерзімін ұзартудан бастарту туралы, санкцияланған 
бұлтартпау шарасының күшін жою немесе күшін жоюдан бастарту туралы, мүлікке тыйым салу, 
эксгумациялау туралы, халықаралық іздестіру жариялау туралы қаулысына шағым жасауға құқық 
берілген. Сот-медициналық жəне (немесе) сот-психиатриялық сараптама жүргізу үшін адамды 
медициналық ұйымға мəжбүрлеп орналастыру не одан бастарту туралы, прокурордың, қылмыстық 
қудалау органдарының əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) жəне шешімдеріне шағымдарды қарау 
жөніндегі қаулысына шағым жасауға, ал, прокурор наразылық білдіруге құқылы. Тергеу судьясының 
шығарған қаулысына ол жария етілген кезден бастап үш тəулік ішінде облыстық жəне оған 
теңестірілген сотқа шағым жасалуы, сондай-ақ прокурор наразылық білдіруі мүмкін. Дəлелді 
себеппен өткізіліп алынған мерзім мүдделі тұлғаның өтінішхаты бойынша қалпына келтірілуі 
мүмкін. Шағым жасауға, наразылық білдіруге арналған мерзім өткеннен кейін материалдар 
шағыммен, наразылықпен бірге облыстық немесе оған теңестірілген сотқа жіберіліп, бұл туралы арыз 
иесіне жəне əрекеттері мен шешімдеріне шағым жасалған тұлғаға жəне прокурорға хабарланады. 
Облыстық немесе оған теңестірілген соттың шағымды, наразылықты қарау нəтижелері бойынша 
қабылдаған шешімі түпкілікті болып табылады. Облыстық немесе оған теңестірілген сот заңда 
көзделген қағидалар мен мерзімдерді сақтай  отырып, шағым,  наразылық сотқа келіп түскен кезден 
бастап үш тəуліктен кешіктірмей тергеу судьясы қаулысының заңдылығын жəне негізділігін 
тексеруді жүзеге асырады. Облыстық немесе оған теңестірілген сот судьясының шағымды, 
наразылықты қарау нəтижелері бойынша шығарылған қаулысы жария етілген кезден бастап заңды 
күшіне енеді. Жабық сот отырысына прокурор жəне күдіктінің қорғаушысы қатысады. Отырысқа, 
сондай-ақ, күдікті, оның заңды өкілі, жəбірленуші, шағым жасалған шешімде құқықтары мен 
мүдделері қозғалатын басқа тұлғалар да қатыса алады. Шағымның, наразылықтың қаралатын уақыты 
туралы уақтылы хабарланған кезде олардың келмей қалуы соттың шағымды, наразылықты қарауына 
кедергі болмайды. Сот тараптардың дəлелдерін тыңдап, ұсынылған материалдарды қарап, аудандық 
немесе оған теңестірілген сот тергеу судьясының қаулысын өзгеріссіз қалдыру, тергеу судьясының 
қаулысын өзгерту немесе  тергеу  судьясы  қаулысының  күшін  жою  жəне жаңа қаулы шығару 
туралы уəжді қаулылардың бірін шығарады. Сот қаулысының көшірмесі сотқа дейінгі тергеп тексеру 
органына, сондай-ақ прокурорға, күдіктіге, қорғаушыға жəне адамды күзетпен ұстау орны 
əкімшілігінің өкіліне жіберіледі  жəне дереу орындалуға жатады. Шет мемлекеттің аумағында 
қылмыс жасады деп айыпталған немесе сотталған адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы 
шешімге шағым  жасау  жəне оның заңдылығы мен  негізділігін соттың тексеруі де Қылмыстық-
процессуалдық кодекстің 92-бабында көзделген тəртіппен жүзеге асырылады. Тергеу судьясының 
күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған адамға қатысты шығарылған қаулысына 
сəйкес, кепіл енгізілген жағдайда, күзетпен ұстау орнының бастығы күдіктіге, айыпталушыға кепіл 
жөніндегі міндеттерді жəне оларды  орындамаудың  салдарын  түсіндіруді жүзеге асырады. 
Сот тергеуiнiң аяқталуы 381-бапта нақтыланған. Төрағалық етушi дəлелдемелердi зерттеу 
аяқталғаннан кейiн, тараптарға — олардың сот жарыссөзiнде, ал соттың үкiм шығару кезiнде тек сот 
тергеуiнде қаралған дəлелдемелерге  ғана  сiлтеме жасауға  құқылы екендiгiн түсiндiредi. 
Тараптардан олар сот тергеуiн толықтыруды  қалайтынын, қаламайтынын жəне немен толықтырғысы 
келетiнiн сұрайды. Сот тергеуiн толықтыру  туралы  өтiнiшхаттар  мəлiмделген  жағдайда, сот бұл 
өтiнiшхаттарды талқылайды жəне оларды шешедi. Өтiнiшхаттарды шешкеннен жəне қажеттi сот 
əрекеттерiн орындағаннан кейін, сондай-ақ сот тергеуiн толықтыру туралы өтiнiшхат қозғалмаған 
немесе сот оларды уəждi түрде қабылдамаған жағдайларда, төрағалық етушi сот тергеуiн аяқталды 
деп жариялайды [4]. 

Көп судьялардың ішінен тергеу барысында, яғни, қылмыстық іс қозғалғаннан бастап сотқа 
түскенге дейінгі аралықта, сот бақылауын жүргізіп отыратын судья. Оған бүгінгі судьялардың ішінен 
тəжірибесі мол, кəсіби деңгейі жоғары, тергеу амалдарын жетік меңгерген мамандар тобы таңдалады. 
Яғни, «тергеу судьясы» тергеушінің, прокурордың жəне басқа да сотқа дейінгі жүргізілген тергеудегі 
азаматтардың əрекеттеріне арыз-шағым бере алады. Сотқа барғанда кейбіреулер өздерінің берген 
жауаптарынан бас тартып, кейбіруі тергеу барысында зорлық-зомбылық көрсетілгенін көлденең 
тартады. Жалпы, тергеу процесі дұрыс жүрмеді деген əр түрлі себептердің кесірінен істің қаралуы 
баяулай түседі. Осыларды мейілінше азайтып, сотқа барғанда істің таза болуын қамтамасыз ету 
мақсатында осы мəртебелі судья енгізіліп отыр. Тараптардың мүддесін шешіп беруге жұмыс істейтін 
бұл судья қылмыстық іс сотқа өткеннен кейін бақылауын жоймайды. 
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Новый институт: следственный судья и его полномочия 

Авторы исследуют вопросы понятия, значения новой фигуры в уголовном процессе — следственного 
судьи, рассматривают его место в общей системе субъектов правосудия по уголовным делам. В статье 
затрагиваются вопросы содержания уголовно-процессуального института следственного судьи в сис-
теме  осуществления судебного контроля за досудебным  производством. Особое внимание уделяется 
процедуре реализации таких полномочий следственного судьи, как дача санкции и проведение депо-
нирования показаний. Следственный судья рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 
единолично, без проведения судебного заседания. 
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New institution: investigating magistrate and his legal power 

The author of the research article studies questions concerning the notion and role of the new figure in crimi-
nal procedure — the investigating magistrate, their place in the system of people of law. The article raises 
issues on the content of the criminal-processual powers of the instructing judge in the exercise of judicial 
control over pre-trial proceedings. The focus lies on the procedure for the implementation of such powers 
as the magistrate’s power to give sanctions and to accept evidence. The investigating judge examines the 
issues within its competence, alone without a judicial hearing. 
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Обеспечение безопасности на водном транспорте:  
сравнительно-правовой анализ законодательств Казахстана и Украины 

В статье проведен сравнительно-правовой анализ законодательств Казахстана и Украины в области 
обеспечения безопасности на водном транспорте. Анализ действующего транспортного законодатель-
ства показывает, что в Казахстане и Украине действуют законы о транспорте, в которых частично 
регламентированы вопросы обеспечения безопасности на водном транспорте. Авторы приходят к вы-
воду о необходимости систематизации законодательства и принятия единого нормативного правового 
акта об обеспечении безопасности на транспорте. 

Ключевые слова: законодательство, безопасность на транспорте, водный транспорт, угроза безопасно-
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Транспорт является связующим звеном экономики страны, составляющим единый комплекс, 

который охватывает все виды общественного производства. Одна из предпосылок расширения 
международного содружества — вхождение в мировую экономику и расширение  международных 
торговых отношений. Целью государственной транспортной политики Казахстана является 
ускорение интеграционных процессов казахстанского транспортного комплекса в международную 
транспортную систему и развитие транзитного потенциала страны.  

На сегодняшний день транспортная система имеет ведущее значение в качестве 
государственного, стратегически важного объекта и как составная часть экономики. Государство ста-
вит перед собой цель — обеспечение гармонизации  национального транспортного законодательства 
с требованиями международных законодательных норм путем повышения уровня развития транс-
портной инфраструктуры, конкурентоспособности отечественных перевозчиков на внешнем рынке 
транспортных услуг, а также эффективности использования транзитного потенциала, интеграции 
транспортной системы Казахстана с мировой транспортной системой.  

Интеграционные процессы на евразийском и мировом пространстве усиливают значимость 
транспортного потенциала Казахстана и Украины. Первостепенной задачей в этих условиях является 
обеспечение безопасности на транспорте, являющейся важным и приоритетным направлением 
в защите национальных интересов. Здесь затрагиваются проблемы обеспечения безопасности граж-
дан, предотвращения вреда здоровью и жизни людей.  

Важное стратегическое значение в экономике страны имеет водный транспорт, который включа-
ет внутренний водный и морской транспорт. Например, в Республике Казахстан на морской транс-
порт приходится 90% трансказахстанского грузопотока [1].  

Эксплуатация водного, как и других видов транспорта, связана с риском аварий и крушений. 
Поэтому обеспечение безопасности именно на этом виде транспорта является актуальной проблемой 
сегодняшнего дня.  

До недавнего времени вопросам безопасности на транспорте не придавалось существенного зна-
чения в юридической литературе. Понятие «безопасность на транспорте» по-разному интерпретиру-
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ется авторами. Г.А.Ильясова дает следующее определение транспортной безопасности: «Это состоя-
ние защищенности транспортного комплекса от реальных угроз, которые способны нанести вред здо-
ровью и жизни людей, ущерб имуществу и окружающей среде, соответствие современным техниче-
ским требованиям безопасности транспортного средства и транспортной инфраструктуры» [2]. 

В.П.Войтенко отмечает, что «транспортная безопасность — понятие комплексное и определять 
его нужно, исходя из видов угроз нормальному функционированию транспортного комплекса. Опре-
деление должно быть управленчески функциональным и системообразующим для всей системы 
безопасности транспортной отрасли [3].  

Традиционно выделяются три крупные группы угроз безопасности, в том числе и транспортной. 
К таким группам относятся угрозы природного, техногенного, а также социального характера, к ко-
торой отнесена террористическая угроза (ст. 8 Модельного закона СНГ «О безопасности на транс-
порте») [4]. Среди угроз транспортной безопасности иногда выделяют внутренние и внешние угрозы, 
а также угрозы, специфичные для каждого отдельно взятого вида транспорта.  

К угрозам техногенного характера в области транспорта относятся ненадлежащее состояние 
транспортных средств, инфраструктуры, высокая степень износа и моральная устарелость транспорт-
ных средств и инфраструктуры. Угрозы природного характера включают такие виды природных фак-
торов, как наводнения, землетрясения, цунами, оползни и прочие природные стихии и катаклизмы. 
Социальный характер угроз транспортной безопасности выражается в виде различных неправомер-
ных актов вмешательства в нормальное функционирование транспортного комплекса, в том числе 
террористические акты и угроза их совершения. Помимо непосредственно выраженных угроз соци-
ального характера, к этому же виду угроз можно отнести и так называемые «скрытые» угрозы, такие 
как хищение, повреждение и (или) уничтожение имущества.  

В зависимости от вида транспорта варьируется и соотношение различных видов угроз в их об-
щем объеме. Самая распространенная угроза — техногенная. По причине технических неисправно-
стей и неполадок происходит до 64% различных инцидентов и катастроф. Из-за природных стихий и 
катаклизмов случается около 32% происшествий на транспорте. А человеческий фактор — террори-
стическая угроза транспортной безопасности — в общем объеме угроз составляет лишь порядка 4%. 
Для каждой транспортной подотрасли характерны свои угрозы. Так, основной причиной аварийности 
и смертности на автомобильном транспорте является социальная, а именно человеческий фактор, ко-
торый становится причиной более 85% дорожно-транспортных происшествий, и лишь небольшой 
оставшийся процент делят природный и техногенный факторы, на остальных видах транспорта чело-
веческий фактор не составляет такой большой процент в статистике транспортных происшествий [3]. 

По мнению М.В. Костенникова и О.Е. Трофимова, «транспортная безопасность — это состоя-
ние защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры, потребителей транспортных услуг 
(пассажиров) от различного рода угроз (природного и техногенного характера), а также актов неза-
конного вмешательства, направлена на бесперебойное и эффективное функционирование различных 
видов транспорта» [5].  

Наиболее полное определение понятия обеспечения безопасности на транспорте содержится 
в работе Б.Н Дудышкина. Автор делит обеспечение безопасности на транспорте на два блока — 
обеспечение безопасности от актов незаконного вмешательства и обеспечение безопасности эксплуа-
тации транспорта. Далее он разъясняет, что «обеспечение безопасности от актов незаконного вмеша-
тельства в объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства — это система, которая 
включает технические и иные средства, ограждения, сооружения, специализированные службы и 
подразделения охраны, правоохранительные органы, организационно-правовые меры, определяющие 
состояние защищенности жизни и здоровья людей, имущества собственников, объектов транспорта, 
путей сообщения, транспортных средств и транспортного оборудования от угроз. Обеспечение безо-
пасности эксплуатации транспорта — это система, которая включает: конструирование (проектиро-
вание), производство (строительство), испытание и ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и ремонт 
транспортных средств, путей сообщения, транспортного оборудования, подготовку и повышение 
квалификации обслуживающего транспорт персонала, медицинский и метеоконтроль, контроль 
функционирования путей сообщения, транспортного оборудования, транспортных средств и их дви-
жения, организационно-правовые меры, расследование по установлению причин транспортных про-
исшествий (служебное расследование) и их учет, определяющие состояние защищенности жизни и 
здоровья людей, путей сообщения, транспортного оборудования и транспортных средств, окружаю-
щей среды и имущества собственников от угроз» [6]. 
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В сфере обеспечения транспортной безопасности на водном транспорте в Казахстане существует 
комплекс нормативных правовых актов, но пока еще не систематизированных. Отношения по обес-
печению транспортной безопасности регулируются Конституцией Республики Казахстан, Законом 
Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 г. 
№ 527-IV, Законом Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» от 21 сентября 
1994 г. № 156, Гражданским кодексом РК, Законом РК «О внутреннем водном транспорте» от 6 июля 
2004 г. № 574, Законом РК «О торговом мореплавании» от 17 января 2002 г. № 284, Кодексом 
об административных правонарушениях РК, Законом РК «О чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера» от 5 июля 1996 г. № 19 и иными подзаконными нормативными правовыми 
актами, регулирующими общественные отношения по обеспечению безопасности на внутреннем 
водном транспорте и на морском транспорте безопасность при перевозке пассажиров и грузов. 
Например, на внутреннем водном транспорте регулируется «Правилами технической эксплуатации 
судов внутреннего водного плавания» от 21 июня 2011 г. № 680; «Правилами плавания по внутрен-
ним водным путям», утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан, от 22 ию-
ля 2011 г. № 845, 

В области обеспечения транспортной безопасности в основном регулируются публично-
правовые отношения, опосредующие деятельность уполномоченных органов и должностных лиц 
по обеспечению безопасности, по осуществлению контроля и надзора, меры юридической ответст-
венности; определены комплекс организационных и технических мероприятий, направленных 
на защиту жизни и здоровья человека, охрану окружающей среды, требования безопасности 
к транспортным средствам при транспортировке, система управления безопасностью и т.д. 

Транспортная безопасность является составной частью национальной безопасности страны и 
в соответствии с Законом РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» относится 
к экономической безопасности. Экономическая безопасность включает транспортную безопасность, 
предусматривающую состояние защищенности транспортной отрасли экономики от реальных и 
потенциальных угроз, при котором государство способно обеспечить создание условий 
для удовлетворения потребностей экономики и населения в перевозках автомобильным, 
железнодорожным, воздушным, морским и речным видами транспорта и связанных с ними услуг, 
формирование и развитие транспортной инфраструктуры, а также устойчивое развитие и обеспечение 
конкурентоспособности транзитного потенциала (п.п. 4 ч.1 ст. 22). 

Закон РК о транспорте устанавливает общеправовые основы обеспечения безопасности 
на транспорте: требования к транспортным средствам; право управления транспортным средством; 
обязанность перевозчиков обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, безопасность 
движения транспортных средств, судоходства и полетов, а также охрану окружающей среды; компе-
тенцию уполномоченных органов по осуществлению транспортного контроля и надзора 
за соблюдением законодательства Республики Казахстан о транспорте, требований по безопасности 
движения. Но в Законе РК о транспорте отсутствует понятие термина «безопасность на транспорте», 
не раскрывается содержание угроз безопасности, не определены основные задачи и принципы обес-
печения транспортной безопасности, методы, способы и средства обеспечения безопасности в целом. 

Гражданский кодекс РК регулирует частноправовые отношения, затрагивающие вопросы транс-
портной безопасности. Это обязательственные правоотношения, возникающие из договоров перевоз-
ки грузов, пассажиров и багажа; деликтные правоотношения; страховые правоотношения,  возни-
кающие из страхования средств транспорта; международные частные отношения, возникающие 
в области международной перевозки, и т.д. 

Общие условия перевозки определяются законодательными актами о транспорте, иными законо-
дательными актами и изданными в соответствии с ними правилами. Обеспечение безопасности 
на отдельных видах транспорта установлено в транспортных законодательствах. 

В Главе 1–1 «Общие требования безопасности в сфере торгового мореплавания» Закона РК 
«О торговом мореплавании» определяется понятие «безопасность торгового мореплавания», анало-
гичное понятию «безопасность в сфере железнодорожного транспорта»: безопасность торгового мо-
реплавания обеспечивается комплексом организационных и технических мероприятий, направлен-
ных на защиту жизни и здоровья человека, окружающей среды, создание условий безаварийной рабо-
ты участников перевозочного процесса, содержание водных путей в мореходном состоянии, в техни-
чески годном состоянии судов, портов, береговых объектов и сооружений на внутренних водных пу-
тях, а также предупреждение аварийности судов. Кроме того, в Законе установлены требования без-



Обеспечение безопасности на водном… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 75 

опасности при производстве (строительстве, ремонте, реконструкции) и эксплуатации судов  (ст. 8–1; 
8–2) [7].  

Закон Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте» устанавливает общие 
положения безопасности судоходства (глава 4), которые указывают требования обеспечения 
безопасности при производстве (строительстве, ремонте, реконструкции), при эксплуатации судов 
внутреннего водного транспорта; устанавливает субъектов обеспечения транспортной безопасности, 
способы и порядок осуществления контроля и надзора за обеспечением безопасности судоходства и 
порядка в порту [8]. 

Республика Казахстан присоединилась к Протоколу 1988 г. к Международной конвенции 
по охране человеческой жизни на море 1974 г. (Лондон, 11 ноября 1988 г.) [9]. Перспективной в пла-
не развития законодательства в области обеспечения безопасности на водном транспорте для Казах-
стана является ратификация конвенций Международной морской организации (ИМО), которые на-
правлены на усиление экологической безопасности, ужесточение ответственности за загрязнение ок-
ружающей среды. Также предстоит работа над имплементацией положений конвенций ИMO в на-
циональное законодательство. 

Модельный закон «О безопасности на транспорте», принятый Межпарламентской Ассамблеей 
государств-участников СНГ, устанавливает следующее определение: «Безопасность на транспорте — 
состояние транспортной системы государства-участника СНГ, позволяющее обеспечивать нацио-
нальную безопасность в области транспортной деятельности, устойчивость транспортной деятельно-
сти, удовлетворять национальные интересы в области транспортной деятельности, предотвращать 
(минимизировать) вред здоровью и (или) жизни людей, ущерб имуществу и окружающей среде, эко-
номический ущерб при транспортной деятельности» (ст. 2) [4]. 

Настоящий Модельный закон устанавливает общеправовые основы обеспечения безопасности 
на транспорте, определяет понятие безопасности, цели и  задачи, принципы обеспечения безопасно-
сти, субъектов обеспечения транспортной безопасности, раскрывает содержание угроз безопасности, 
подробно рассматривает меры по обеспечению безопасности (оценка уязвимости, категорирование 
объектов транспортного комплекса, кадровые вопросы, информационное обеспечение безопасности, 
финансирование обеспечения безопасности на транспорте), регулирует деятельность органов госу-
дарственного управления в области обеспечения безопасности на транспорте.  

Вопросы обеспечения безопасности на водном транспорте являются приоритетными для Глав-
ной транспортной прокуратуры Казахстана. По мерам прокурорского реагирования в 2014 г., в связи 
с нарушением требований безопасности, приостановлена эксплуатация 26 морских и речных судов. 
По представлению прокуратуры об отсутствии мер со стороны уполномоченного органа по подъему 
затонувших морских и речных судов, угрожающих безопасности на водном транспорте, а также соз-
дающих риск наступления экологической катастрофы, Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 28 мая 2013 г. №524 утвержден последовательный План мероприятий по очистке Урало-
Каспийского бассейна от затонувших судов со сроком их завершения в 2016 г.  

В 2014 г. по инициативе Главной транспортной прокуратуры создана Морская администрация 
портов Актау и Баутино. Это республиканское учреждение при Комитете транспорта Министерства 
индустрии и развития призвано обеспечить безопасность эксплуатации морских судов в каспийской 
акватории. 

Казахстан присоединился к 12 основным конвенциям в области безопасности судоходства, при-
нятым под эгидой Международной морской организации. По инициативе Главной транспортной про-
куратуры на стадии ратификации находятся еще семь отраслевых договоров [10]. 

На Украине специализированного закона в области безопасности на транспорте на сегодняшний 
день не принято. В Законе Украины «О транспорте» от 10 ноября 1994 г. №232/94-ВР безопасности 
на транспорте посвящена одна статья (ст. 16), однако Закон не определяет понятие «транспортная 
безопасность», устанавливает обязанность и ответственность субъектов по обеспечению безопасно-
сти, вопросы осуществления контроля и надзора за обеспечением безопасности движения транспорт-
ных средств [11].  

Понятие «транспортная безопасность» не содержится и в основном нормативно-правовом акте, 
который регулирует правоотношения в торговом судоходстве. Так, Кодекс торгового мореплавания 
Украины (ст. 74) указывает только на то, что организация и обеспечение безопасности мореплавания 
в морском порту возлагаются на администрацию морских портов Украины. Владельцы (пользовате-
ли) морских терминалов, судовладельцы, другие субъекты хозяйствования осуществляют свою дея-
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тельность в пределах территории и акватории морского порта, обеспечивающую безопасность море-
плавания, в соответствии с правилами, определенными обязательными постановлениями по порту 
[12]. Статья 75 Кодекса торгового мореплавания Украины регламентирует, что государственный над-
зор за безопасностью мореплавания в морском порту, на подходах к нему и в смежных акваториях 
осуществляется капитаном морского порта. Государственный надзор за безопасностью мореплавания 
в морских терминалах, расположенных в пределах территорий и акваторий, отделенных от основной 
территории и акватории соответствующего морского порта, осуществляет отдельное подразделение 
службы капитана морского порта. С целью надзора за безопасностью мореплавания Украина подпи-
сала в 2000 г. Черноморский меморандум о взаимопонимании по контролю государством порта 
(BS MoU). Черноморский Меморандум о государственном портовом контроле — это система согла-
сованных процедур контроля причерноморских государств, направленная на выявление так называе-
мых субстандартных судов, с целью изъятия их из оборота. За 2014 г. странами-участниками Черно-
морского меморандума было проверено 3726 судов, из которых 151 задержано за несоответствие тре-
бованиям безопасности мореплавания [13]. 

Все суда, которые заходят в причерноморские порты, проверяются на соответствие требованиям 
следующих Международных конвенций:  

1. Международная конвенция о грузовой марке, 1966 (Load Lines 66); 
2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974 (SOLAS 74); 
3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения судов, 1973, изменена Протоко-

лом к ней, 1978 (MARPOL 73/78); 
4. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты, 1978 

(STCW 78); 
5. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений судов в море, 1972 

(COLREG 72); 
6. Международная конвенция по обмеру судов, 1969 (TONNAGE 69); 
7. Конвенция о минимальных нормах на торговых судах, 1976 (N 147); 
8. Конвенция о труде в морском судоходстве, 2006. 
Все эти конвенции содержат требования к безопасности как к судам непосредственно, так и 

к условиям мореплавания. Украина является участником многих конвенций ИМО,  положения кото-
рых касаются обеспечения безопасности мореплавания на морском транспорте. Это Конвенция 
об охране человеческой жизни на море 1974 г., Международная конвенция о подготовке и дипломи-
ровании моряков и несении вахты 1978 г., Международный кодекс об охране судов и портовых 
средств 2002 г. и др. 

На 16-м заседании Комитета государственного портового контроля — руководящего органа Ме-
морандума о взаимопонимании о контроле судов государством порта в регионе Черного моря (Чер-
номорский Меморандум BS МОВ) в апреле 2015 г. решили ввести новый режим — осмотра судов 
с 1 января 2016 г. с целью гармонизации требований и периодичности проверок судов с системами 
таких ведущих Меморандумов, как Парижский меморандум и Токийский меморандум [14].   

На Украине есть огромный потенциал для развития речных перевозок, т.е. перевозок по внут-
ренним водным путям. Но, к сожалению, законодательная база, которая касается правового регули-
рования в этой сфере, очень устарела и требует принятия нового нормативно-правового акта. Право-
отношения в области судоходства определяют, прежде всего, Кодекс торгового мореплавания Украи-
ны. Но его положения распространяются на отношения с торговым мореплаванием и не регулируют 
все вопросы судоходства на внутренних водных путях. Устав внутреннего водного транспорта СССР 
(утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 15.10.55 г. N 1801) на сегодняшний 
день является основным документом, регламентирующим правоотношения по судоходству на внут-
ренних водных путях Украины, однако противоречит действующему законодательству.  

Министерство инфраструктуры Украины формирует государственную политику в области реч-
ного транспорта. Ключевыми задачами ведомства в этом направлении является восстановление судо-
ходства по Днепру и повышение конкурентоспособности внутренних водных путей по сравнению 
с другими видами транспорта. С этой целью в Министерстве разработали проект Закона «О внутрен-
нем водном транспорте», который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Проект Закона «О внут-
реннем водном транспорте» зарегистрирован в парламенте 4 августа 2015 г. под номером 2475 [15]. 
Принятие данного проекта закона позволит урегулировать на законодательном уровне правоотноше-
ния в области судоходства на речных внутренних водных путях Украины, т.е. деятельность, связан-
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ную с использованием судов для перевозки грузов, пассажиров, багажа, почты, порядок эксплуатации 
внутренних водных путей, регистрации судов и речных грузовых терминалов и право плавания под 
Государственным флагом Украины, правовое положение экипажа судна, его состав, права и обязан-
ности капитана (командира) судна, нормы по безопасности судоходства, регулирования движения 
судов и тому подобное. В соответствии с положениями законопроекта предполагается, что во испол-
нение международных обязательств Украины речной транспорт будет переименован на Украине во 
внутренний водный транспорт, как принято в большинстве европейских стран и в документах Коми-
тета внутреннего водного транспорта Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций. Так об этом говорится в Европейских Правилах Судоходства по Внутренним Водным 
Путям [16].  

По мнению экспертов, принятие Верховной Радой Законопроекта «О внутреннем водном транс-
порте» даст толчок для развития конкуренции на внутренних водных путях, недискриминационный 
доступ новых субъектов хозяйствования на рынок, прозрачный доступ к эксплуатации объектов 
инфраструктуры, эффективное управление государственными активами. В проекте Закона предложе-
но возложить часть обязательств по ремонту и поддержанию эксплуатационных характеристик судо-
ходных шлюзов на гидроэнергетический комплекс Украины, что соответствует практике в других 
странах [17]. Согласно положениям законопроекта для целей эффективного содержания и админист-
рирования внутренних водных путей учреждается Государственное учреждение «Администрация 
внутренних водных путей Украины». Администрация эта будет финансироваться за счет средств 
речного сбора — по существу, единственного, который будет уплачиваться перевозчиком, хотя не 
очень понятно, как отменить уже существующие сборы. Закон должен способствовать также повы-
шению уровня безопасности судоходства. Также законопроект предусматривает ряд принципов, не-
сомненно, полезных для достижения этой цели. Под безопасностью судоходства понимаются состоя-
ние сохранения (защищенности) человеческого здоровья и жизни, окружающей среды и имущества 
на внутренних водных путях; отсутствие недопустимого риска, связанного с гибелью или травмиро-
ванием людей, причинением вреда окружающей среде или материального ущерба [15].  

Заключение 
Анализ законодательства Казахстана и Украины в области обеспечения безопасности на водном 

транспорте позволяет сделать определенные выводы. 
1. В сфере обеспечения безопасности на водном транспорте существует комплекс нормативных 

правовых актов, которые еще не систематизированы. Несмотря на наличие законодательства, способ-
ствующего повышению уровня транспортной безопасности, отсутствует основной базовый норма-
тивный правовой акт, устанавливающий общеправовые основы обеспечения безопасности на транс-
порте, поскольку отсутствует единая концепция, определяющая систему и организацию работы 
по регламентации правовых отношений в данной сфере. Также в действующем законодательстве 
отсутствует понятие «безопасность на транспорте», в транспортных законодательствах правовые 
нормы повторяются и содержат множество отсылочных норм, потому что нормативно-правовая база 
не систематизирована и в ней регламентированы не все вопросы обеспечения транспортной безопас-
ности.  

2. Действующее законодательство Республики Казахстан регулирует вопросы обеспечения без-
опасности на транспорте, связанные только с эксплуатацией транспортных средств. Вместе с тем 
граждан и общество интересует абсолютная безопасность при пользовании транспортными услугами. 
Поэтому считаем, что в дальнейшем необходимо произвести систематизацию правовых норм, регу-
лирующих общественные отношения в сфере обеспечения безопасности как на водном транспорте, 
так и на других видах транспорта, совершенствовать действующее законодательство с учетом опыта 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

3. Необходимо принять единый нормативный правовой акт, регулирующий отношения в сфере 
обеспечения безопасности на транспорте, — Закон «О безопасности на транспорте». В Законе долж-
ны быть закреплены правовые основы государственной системы транспортной безопасности, цель и 
принципы обеспечения безопасности транспортной деятельности, основной понятийный аппарат и их 
определения; виды угроз (условия, факторы риска) транспортной безопасности; требования и меры 
по обеспечению безопасности; права и обязанности, ответственность субъектов в сфере транспортной 
безопасности; государственное управление в сфере транспортной безопасности, разделение полномо-
чий между государством и хозяйствующими субъектами; информационное обеспечение и финанси-
рование мероприятий по обеспечению транспортной безопасности; кадровое обеспечение и т.д. 
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4. В целях повышения эффективности реализации законодательства по обеспечению безопасно-
сти на транспорте и противодействия коррупции предлагается исключить функции государственного 
контроля со стороны национальных компаний. Вместо этого следует организовать независимую экс-
пертную комиссию, которая будет проводить проверку деятельности государственных транспортных 
предприятий в области обеспечения безопасности на транспорте. 
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Су көлігінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету:  
Қазақстан жəне Украина заңнамаларына салыстырмалы талдау  

Мақалада Қазақстан мен Украинаның су көлігінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы 
заңнамаларына салыстырмалы-құқықтық талдау жүргізілген. Қолданыстағы көліктік заңнамаларға 
жүргізілген талдау жұмысы көрсеткендей, Қазақстанда жəне Украинада көлік туралы заңдар 
қолданысқа ие, оларда су көлігіндегі қауіпсіздік мəселелері ішінара реттелген. Авторлар 
заңнамаларды жүйелендіру жəне көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы ортақ нормативтік 
құқықтық акт қабылдау қажеттігі туралы қорытындыға келді. 



Обеспечение безопасности на водном… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 79 

E.N.Klyueva, G.A.Ilyassova 

Safety ensuring on water transport:  
comparative and legal analysis of legislations of Kazakhstan and Ukraine 

The comparative and legal analysis of legislations of Kazakhstan and Ukraine in the sphere of safety ensuring 
on water transport is carried out in the article. The analysis of the existing transport legislation shows that 
in Kazakhstan and Ukraine laws on transport in which questions of safety ensuring on water transport are 
partially regulated. Authors come to a conclusion about need of systematization of the legislation and 
adoption of the uniform regulatory legal act about safety ensuring on transport. 
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The improvement of legal regulation of appeal and cassational proceeding  
in civil procedural legislation of the Republic of Kazakhstan 

The theoretical concept and essence of legal institutes of readjudication of judicial acts in civil process are 
considered in the article: appeal and cassational proceeding. The author, analyzing legal regulation of these 
legal institutes in the draft of the new Сivil procedural code of the Republic of Kazakhstan, comes to 
a conclusion that it is necessary to leave the full appeal in edition of the current legislation. The new 
approaches to research of this problem are expressed in the provisions formulated by the author, and also 
in system of suggestions for improvement of the legislation. 

Key words: appeal, cassation, appeal proceeding, cassational proceeding, civil process, Сivil procedural code, 
judicial division. 

 
The constitution of the Republic of Kazakhstan guarantees to each citizen the right for judicial protec-

tion of his rights and freedoms. The production before the court for protection of the violated subjective right 
and legitimate interest — wide, originally democratic, constitutional right in which availability of justice is 
embodied. The equality of all before the law and court (Art. 14), and also the right to the qualified legal aid 
(Art. 13) is fixed in the Constitution of the Republic of Kazakhstan [1]. Protection of the rights of citizens is 
realized in civil and criminal legal proceedings. 

Justice implementation was necessary attribute of the state sovereignty at all times. Therefore it isn't 
casual that judgments, in particular on civil cases, are taken out by «a name of the Republic of Kazakhstan» 
as only the state has absolute monopoly for justice implementation. The Ancient Greek philosopher Platon 
noted that «laws are guarded by justice. Any state stops being the state if courts in it aren't arranged properly». 
It follows from this that no other establishment, except the judicial authorities which are legislatively estab-
lished by the state, has no powers on enactment of the judicial resolutions and coming under to obligatory 
execution. 

In the Republic of Kazakhstan justice functions irrespective of the legislative and executive authorities 
and has the competence which is strictly defined in the Constitution of the Republic of Kazakhstan and laws. 
The special role in modern conditions belongs to justice on civil cases. From total quantity of the cases con-
sidered by courts, the prevailing number is made by civil cases. Therefore implementation of justice on civil 
cases as specific state function consists in providing appropriate application of the laws by restoration 
of both the violated right, and the broken balance in civil legal relationship. That is justice is called as the 
famous French jurist of the XIX century Alexis de Tocіvil noted in due time, «to replace idea of violence 
with idea of the law» [2; 6]. 

Consideration and settlement of civil cases affects the subjective rights and legitimate interests of con-
siderable part of citizens and legal entities. Therefore, it is difficult to overestimate justice role in protection 
of the rights and freedoms of citizens, the organizations, the statement of the principle of social justice, 
the prevention of offenses, and development of respect for the law, the rights, honor and dignity of citizens. 

The specified problems of civil legal proceedings can be successfully realized only at the most strict re-
specting of the legitimateness as one of the most important conditions of strengthening of the legal basis 
of the state and public life, functioning of the constitutional state which is under construction in Kazakhstan. 

According to the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from 2010 
to 2020 the civil procedural law is urged to provide availability of justice, the maximum realization of the 
rights of participants of civil legal proceedings, timely protection and restoration of the violated rights and 
personal freedoms, interests of society and state. Standards of the existing civil procedural legislation, pursu-
ing these aims, have to consider to the full extent to take into account the happening changes caused by fast 
development of economy and necessity of settlement of legal disputes, increase of legal literacy of citizens [3]. 

One of the factors defining development of process of democratization in the country is providing 
to everyone availability of justice, and also fair and rather fast settlement of the legal conflicts. Ways 
of achievement of such security are various, in particular, in the Message of the President of the Republic 
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of Kazakhstan — the Leader of the nation Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan «Strategy 
«Kazakhstan – 2050»: the new political policy of established state» is specified by one of the main directions 
of Strategy realization by citizens of the right for judicial protection which is guaranteed by the Constitution. 
For this purpose it is necessary to simplify process of administration of justice, having relieved it of exces-
sive bureaucratic procedures. At the same time for unloading of courts it is necessary to continue develop-
ment of institutes of extrajudicial settlement of disputes [4]. It obliges the scientists-jurists to revise the existing 
civil procedural legislation, the separate institutes of the civil procedural law. 

The judicial reform which is carried out in the Republic of Kazakhstan is aimed at the statement of the 
self consistent and independent judicial authority capable to protect the rights, freedoms and legitimate inter-
ests of citizens and other legal entities. Achievement of this result isn't possible without studying of practice 
of realization of problems of civil legal proceedings as effective justice assumes achievement by court of the 
purposes and tasks fixed by the existing civil procedural legislation (Art. 5 of Civil procedural code of the 
Republic of Kazakhstan). 

The existing Civil procedural code of the Republic of Kazakhstan is the code, one of the first in the 
former Soviet Union unifying civil legal proceedings. With enactment of the Civil procedural code of the 
Republic of Kazakhstan certain steps towards simplification of civil legal proceedings are taken: writ pro-
ceedings and trial of claim cases in the trial in absentia (chapters 13 and 24 of CPC) are entered. However 
cardinal change of the civil procedural form which is bulky and demanding considerable expenses by over-
whelming quantity of the civil cases considered in court didn't happen. In this plan it would be desirable 
to stop on some questions of improvement of the Civil procedural code of the Republic of Kazakhstan regu-
lating an order of administration of justice on civil cases. 

Now in Kazakhstan the draft of the new Civil procedural code which provides the order of considera-
tion of civil cases, convenient and fast for the parties focused on their reconciliation and wide using of modern 
technologies is discussed. According to the Concept of the draft of the Civil procedural code the trial stages 
at which provision of new proofs by the parties and the persons participating in case, with an exception 
of possibility of their provision to the court of cassational and supervising instances will be defined. 

The appeal of judicial acts is a real guarantee of protection of the rights of the persons participating 
in civil legal proceedings which provides opportunity by the simple and available way to achieve cancella-
tion or change of illegal and unreasonable judicial acts. The justice focused on necessity of the solution 
of concrete cases represents very difficult activity. Today in the republic becomes much to provide rather 
high level of implementation of such activity in consequence of which acts of courts of the first instance are 
reasonable and in the terms established by the law come into force. However completely it is almost impos-
sible to exclude more or less essential errors in work of court of the first instance therefore the operating 
order of legal proceedings can't do without elimination of miscarriages of justice. One of such ways is pro-
ceeding on readjudication of judicial acts as the appeal and the cassation. 

Appeal proceeding in civil process arose in the Roman Empire. The word «appellation» of a Latin 
origin is also meant by «the address, the complaint», that is it is about the appeal of the judgment in higher 
judicial instance for the purpose of re-examination of the case [5; 69]. 

The Kazakhstan scientist-processualist Z.H. Baymoldina gives the following definition: «The institute 
of the appeal represents the set of the civil procedural rules regulating activities of appellate court for check 
of legality and validity of the judgments which didn't enter into force and rulings of court of the first instance 
and also on secondary consideration and settlement of case on merits» [6; 245]. 

In juridical literature there are opinions which consider the appeal proceeding as reconsideration of 
a civil case in essence: «The right of appellate court to check correctness of settlement of case by court of 
the first instance, both with legal, and from the actual side, and also to establish the new facts by research 
and an assessment of new proofs allows to claim that the appeal instance anew considers and allows the merits 
of the case. Thus, the institute of the appeal represents the resolution of case on merits» [7; 58]. 

However, features of the appeal proceeding are that first, usually appeal instance doesn't reconsider all 
case entirely, and investigates the separate facts, circumstances and proofs (first of all, on what the party 
specifies in the appeal complaint), leaving other moments beyond the frames of consideration. Secondly, 
in appeal instance such principles of process as an oral nature of judicial proceedings, directness, competi-
tiveness and some other principles often work in smaller volume, than in courts of the first instance. All this 
doesn't allow considering the appeal simply as reconsideration of a civil case. 

It should be noted that proceeding of readjudication of judgments in the different countries and during 
the different historical periods had very essential differences, though similar names. The legal systems 
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of various countries know both full and incomplete appeal [8; 169]. The full appeal is fixed in the legislation 
of France and Italy, and incomplete is fixed in the legislation of Germany and Austria. At the full appeal 
the parties are rather free in presentation of proofs (as considered in court of the first instance, and new also), 
and the appeal instance has all necessary powers for pronouncement of the new judgment on the case. At the 
incomplete appeal the parties have no right to produce to the court the new evidences; the appeal instance 
has some restrictions of the powers and under certain conditions can return the case for new consideration 
to court of the first instance. 

It should be noted that limits of studying of the case by higher instances are various. If the Appellate 
court of France investigates the case in full, finding out the actual and legal side, the Court of cassation con-
siders only matters of law, i.e. correctness of application of law. A subject of consideration is violation of the 
law, excess of the power, the contradictory judgment. In the case of satisfaction of the appeal the case comes 
back in that court which judgment was cancelled, for consideration of the case in other structure. The case 
can be returned and in appeal instance, which judgment cancelled superior court.  

Now the Kazakhstan model of appeal proceeding has similarity with French, that is the appellate court 
not only checks the correctness of judgments of the first instance, but also can allow the case on merits again 
on the same beginnings, as well as the first instance. According to the existing civil procedural legislation 
consideration of appeal complaints and protests is made by the judge of appeal board individually: «Appeal 
complaints and protests to the judgments passed by the regional and equated to them courts are considered 
individually by the judge of the regional and equated to it court» (Art. 333 of CPC of the Republic 
of Kazakhstan). 

Consideration of the appeal complaint and protest individually by the judge or in joint structure of three 
judges of court is provided in article 397 of the CPC of the RK draft. «Individually private complaint and 
a protest, and also the appeal complaint and a protest on the cases connected with collecting the alimony, 
a salary, divorce, and cases of special proceeding except for categories of the cases provided by chapters 42, 
43, 49, 50 of the present Code are considered by the judge». Though it is conventional that appeal or cassa-
tion readjudication of judgments on cases are carried out by more qualified judges jointly. 

Individual readjudication of judicial acts as the appeal shows misunderstanding of essence of the appeal 
and institute of readjudication of judgments in general. The sense of this procedure consists in increase 
of level of consideration of the case, readjudication of it by more qualified judges in joint structure as it is 
considered that the board of judges is a sufficient guarantee of necessary level of pronouncement of the fair 
resolution on the case. For ensuring high-quality consideration of the case in courts of appeal instance, 
we consider necessary, to specialize judicial divisions on categories of civil cases. 

In Strategy «Kazakhstan – 2050» the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev desig-
nated major problems on strengthening of statehood and development of democracy. He paid special atten-
tion to questions of realization of the rights of citizens for the judicial protection guaranteed by the Constitu-
tion of the Republic of Kazakhstan. Effective and fair application of law, including strengthening of judicial 
authority are called by him among seven state-building directions [4]. It should be noted that in the Republic 
measures for development of judicial system, improvement of the national legislation are consistently carried 
out. The question of necessity of complex audit and readjudication of the civil procedural legislation which is 
urged to provide «the order of consideration of civil cases, convenient and fast for the parties focused 
on their reconciliation and wide use of modern technologies» was among the priority directions. 

Today we have no necessity to speak about efficiency of the current version of the Civil procedural 
code as only for the last three years over twenty laws by which various changes and additions were made 
to it were adopted, and all since 1999 those were brought more than fifty times. It is necessary to consider 
standards of the new Criminal procedural code of the Republic of Kazakhstan accepted on July 4, 2014. 
From these positions, development and removal at discussion of the draft of new Civil procedural code of the 
Republic of Kazakhstan it is demanded by time and circumstances. It would be desirable to give the analysis 
to such major institute of civil procedural law as readjudication of the judicial acts both which haven’t 
entered, and entered into the legal force. Exactly this institute and its norms since 1999 in Civil procedural 
code of the Republic of Kazakhstan systematically were exposed to continuous audit and were modernized, 
and several times cardinally. In the presented edition of the Civil procedural code of the Republic of Kazakh-
stan draft we see again the next attempt of search of optimum model of readjudication of judicial acts with 
which in something it is possible to agree, and to argue with something, taking into account, first of all, 
the experience which is saved up by jurisprudence, without forgetting thus the main principle, the purpose 



The improvement of legal regulation… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 83 

by which we have to be guided, choosing an order of the appeal of judicial acts, convenient, available to the 
parties, but not for court. 

We don't consider from these positions reasonable the changes which are assumed by the draft to bring 
in an order and terms of appeal complaints and protests: «article 398 item 3. The appeal complaint, protest 
can be submitted within fifteen working days from the date of pronouncement of the judgment in the final 
form». The current edition of article 334 of the Civil procedural code of the Republic of Kazakhstan 
«the appeal complaint, protest can be submitted (are brought) within fifteen days from the date of delivery 
of the copy of the judgment passed by court» underwent testing by time and practice. This norm stimulates 
the court, first of all, secretaries of judicial session to take measures to that the judgment in point of fact was 
handed to the parties, and they had opportunity, proceeding from its contents, to realize their right for justice. 

The offered edition of the Draft that «the complaint, the protest can be submitted within fifteen working 
days from the date of pronouncement of the judgment in the final form» creates for the parties and for court 
a set of problems. If to consider that according to the article 229 of the Civil procedural code of the Republic 
of Kazakhstan «drawing up the motivated judgment can be postponed for term no more than five days», 
the party can come behind a judgment in five days, unfortunately, such practice exists, as the result of huge 
load of courts. 

The current version of the article 334 of the Civil procedural code of the Republic of Kazakhstan in this 
plan is positively perceived not only by the parties, but also by the lawyers practicing in courts, lawyers-
authorized agents. We consider that the parties, other persons participating in case need to give sufficient 
term for preparation of the appeal complaint or protest. Therefore it is offered to leave former edition of part 
3 of the article 334 of the Civil procedural code of the Republic of Kazakhstan: «The complaint, the protest 
can be submitted (are brought) within fifteen days from the date of delivery of the copy of the judgment 
passed by court». 

In a part of the appeal of rulings of court of the first of instances we consider, also necessary to leave 
the operating term in fifteen days as the rulings are most often taken out by court before the judicial proceedings, 
or during it when the parties have straight line and operational interest in their appeal.  

The individual readjudication of judicial acts as the appeal shows misunderstanding by the Civil proce-
dural code of the Republic of Kazakhstan developers of essence of the appeal and institute of readjudication 
of judgments in general. The sense of this procedure not in simply to give to the parties the chance 
«to change» all process anew. The main thing thus — increase of level of consideration of the case, the qual-
ified consideration of the case. The institute of readjudication of the judgment is one of manifestations 
of compromise between legal protection of interests of participants of the case and effectiveness of process 
as readjudication of the case at higher level happen only when the judgment of the first instance doesn't satis-
fy one or both parties. 

In the current Civil procedural code of the Republic of Kazakhstan the institute of the full appeal is reg-
ulated. At incompleteness of research in the first instance court appellate court has to cancel the passed 
judgment, to accept the case to the proceeding and finish its settlement in essence. Respectively the increase 
in term of hearing of cases by courts of appeal instance about two months is required. Therefore, we consider 
necessary the implementation of readjudication of judicial acts as the appeal only in joint structure. 

The essence of the cassation founded at the time of Napoleonic France consists only in check of legality 
of the appealed judgment. The court of cassation instance in the XIX century possessed two powers: to leave 
the judgment without change or to cancel it (to file an appeal to a court of cassation) with the direction of the 
case for new consideration in the first instance. 

According to the cassation appeal in the article 433 of the Civil procedural code of the Republic of Ka-
zakhstan draft where it is established that «Cassation complaint or a protest are considered by cassation judi-
cial board of the regional and equated to it court as a part of not less than three judges of this board». 
We find it possible to offer option of implementation of cassation readjudication individually by the judge. 
The following version of article 433 of the Civil procedural code of the Republic of Kazakhstan draft is 
offered: «The cassation appeal or protest on the judgments which entered into force, resolutions and rulings 
of courts of the first and appeal instances is considered individually by the judge of the regional and equated 
to it court». The right to carry out such readjudication can be granted only to the judges having length of ser-
vice by the judge not less than 10 years, and 5 years length of service by the judge in courts of the first 
of instances. 

The term of reconsideration of the case in the cassation in Art. 446 of the Civil procedural code of the 
Republic of Kazakhstan draft where it is provided: «In the court of cassation instance case is subject to con-
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sideration no later than monthly term from the date of its receipt», it is necessary to establish in two months 
that will give the chance to the judge thoroughly to study case materials, the appealed judicial act. Two joint 
instances on readjudication of judicial acts is thing too expensive and not acquitting itself, individual cassa-
tion will demand serious personnel selection of judges, but we are sure that this model will be more effec-
tive. 
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Г.А.Ілиясова 

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу заңнамасында 
апелляциялық жəне кассациялық өндірістерді құқықтық реттеуді жетілдіру 

Мақалада азаматтық іс жүргізуде сот актілерін қайта қарау бойынша құқықтық институттардың: 
апелляциялық жəне кассациялық өндірістердің теориялық ұғымы мен мəнісі қарастырылды. Автор 
аталмыш құқықтық институттардың жаңа Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
жобасында құқықтық реттелуіне талдау жүргізе отырып, қолданыстағы заңнаманың редакциясындағы 
толық апелляцияны қалдырған жөн деген қорытындыға келді. Осы проблеманы жаңа тұрғыдан 
зерттеу автордың ұсынған тұжырымдарында, заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарында көрініс 
табады. 

 

Г.А.Ильясова 

Совершенствование правового регулирования апелляционного  
и кассационного производства в гражданском процессуальном  

законодательстве Республики Казахстан  

В статье рассматриваются теоретическое понятие и сущность правовых институтов по пересмотру 
судебных актов в гражданском процессе: апелляционного и кассационного производства.  Автор, ана-
лизируя правовое регулирование данных правовых институтов в проекте нового Гражданского про-
цессуального кодекса Республики Казахстан, приходит к выводу, что следует оставить полную апел-
ляцию в редакции действующего законодательства. Новые подходы к исследованию данной 
проблемы выражаются в сформулированных  автором положениях, а также в системе предложений 
по совершенствованию законодательства. 
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Экстремизм мен терроризмге қарсы күрестегі  
халықаралық тəжірибе 

Мақала халықаралық деңгейде тиісті шешімін таппай жатқан, жалпы адамзат баласы үшін қауіп 
туғызушы жағымсыз құбылыс болып табылатын діни экстремизм жəне терроризммен күрестегі 
халықаралық тəжірибені қарастыруға арналған. Зерттеуші Батыс Еуропа мен Шығыс елдерінің жəне 
Орталық Азия мемлекеттерінің  діни экстремизм мен лаңкестікке қарсы күрес жүргізу жəне оның 
алдын алуға байланысты заңнамаларын шолып, əр мемлекет заңнамасындағы өзіндік ерекшеліктерді 
көрсетуге қадам жасады. Сондай-ақ діни экстремизм мен терроризмді халықаралық деңгейде алдын 
алу бойынша  ұсыныстар берді. 

Кілт сөздер: діни экстремизм, қол сұғушылық, нəсілшілдік, қылмыстық жауапкершілік, қауіпсіздік 
кеңес, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, жеке тұлға, 
қылмыстық жаза. 

 
Бүгінгі таңда экстремизм жəне оның кез келген нысанымен күрес жаһанды халықаралық міндет 

болып табылады. Экстремизмге қарсы күрес жүргізу бойынша халықаралық құқықтық актілер мен 
шет мемлекеттердің заңнамалық базасы үлкен қызығушылық тудыруда. 

Кейбір шет мемлекеттерде нəсілдік сөздер сөйлеуге, нəсілдік насихат пен адамның діни наным-
сенімі ұлты негізінде жеккөрушілік немесе менсінбеушілік білдіретін алауыздық немесе 
арандатушылық туғызатын сөздер сөйлеп, өтініштер жасауға тыйым салатын заңдар бар.  

Зерттеушілердің пікірлері бойынша, Канада, Дания, Франция, Германия мен Нидерландыдағы  
діни алауыздық пен дінге сенушілердің діни сезімдерін кемсітуді қоздыруға (бірқатар елдерде бұл 
əрекеттер — hate speeh — «жауыздық сөзі» деп аталады) тыйым салатын заңдарды қолдану 
тəжірибесі ұқсас — барлық жерде бұл заңнамалар қылмыстықпен қатар, азаматтық жауапкершілікті 
де қарастырып, жеке тұлғалардың ар-ұятын қорғауға бағытталып, белсенді қолданылады [1].  

Канада, Дания, Франция мен Нидерландыда қабылданған заңдар діни топтармен қатар нəсілі, 
ұлттық жəне этникалық шығу тегі бірдей топ мүшелерін қорғауды қамтамасыз етеді. Адамның діни 
сезімдеріне кемсіту жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы заң Нидерланды [2] 
жəне Канада [3] мемлекеттерінде қабылданған.  

Қазіргі таңда нəсілшілдікке қарсы күрес жүргізуші ұйымдарға Орталық жəне Шығыс Еуропа, 
Батыс Еуропа мен Солтүстік Американың 60 үкіметтік емес ұйымдары жатады. Олардың ең ірісі 
Еуропа кеңесінің нəсілшілдікке қарсы комитеті болып табылады.  

Канадада бұл құқықбұзушылық жалпы құқықта қарастырылғандықтан, жеке тұлғаның діни 
сезімін кемсітуге байланысты жауапқа тарту үшін, ол қоғамдық тыныштыққа қауіп төнгендігі туралы 
дəлелдеме беруі керек. 

Франция нəсілдікпен күрес жүргізуші  үкіметтік емес ұйымдардың нəсілдік əрекеттері үшін 
адамдарды азаматтық-құқықтық жауапкершілікпен қатар қылмыстық жауапқа тартып, іс қозғау 
құқықтары бар. Мұндай істердің басым бөлігін нəсілшілдікке қарсы күрес жүргізуші ұйымдар 
қозғайды. Ал Германия, Нидерланды жəне Канада сияқты мемлекеттердің заңнамасында жеке 
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ұйымдарға мұндай кең мүмкіндіктер беру қарастырылмаған. Францияда экстремистік ұйымдар өз 
белсенділіктерін арттырып, лаңкестілік актілер саны да өсу үстінде. Олардың Қылмыстық кодексінде 
алдын алу əдістері қолданылатын тұлғалар саны айтарлықтай кеңейтілген. Қылмыстық 
жауапкершілік субъектілеріне жеке тұлғалармен қатар, заңды тұлғалар да жатады. 

Францияның №86–1004 «Тұлғаларды тексеру туралы» Заңына өзгерістер енгізіліп, онда 
Франция еліне келген, қоғамдық тəртіпке немесе елдің қоғамдық қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін 
тұлғаларды, сонымен қатар француз билігіне күмəн туғызған тұлғаларды арнайы тексеруден өткізу 
тəртібі қарастырылған. Заңда артық формалдылық алынып тасталып, тексеру процедуралары 
жеңілдетілген, саусақ іздерін  фотоға түсіруге жəне алуға мүмкіндік беріліп, жарылғыш, уландырғыш 
немесе басқа да адам өміріне тікелей қауіп туғызушы заттары бар деп болжамдалған тұлғаларды 
ұстау шаралары белгіленген.  

Террористік актілерді көп жағдайда шетелдік азаматтар жасайтын болғандықтан, адамдар 
арасында қобалжу тудырушы тұлғалар, егер де  билік олардың мемлекетте болуы ел азаматтары үшін 
қауіпсіз емес деп  санаған жағдайда шет ел азаматтарын елден шығару қылмыстылықтың алдын алу 
шарасы ретінде мойындалады. Мемлекет үшін тиімді емес деген шетел азаматтарын Франция 
аумағынан қудалау Францияның №86–1019 «Шетелдіктердің Францияға кіру жəне болу  шарттары 
туралы» Заңына сəйкес жүзеге асырылады.  

Франция заңнамасында құқық бұзушылық жасаған тұлғаларды құқық қорғау органдарымен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге тарту шаралары да бекітілген. 1986 жылғы 2 қазанда қабылданған 
№86-1019 «Қылмыстық əрекеттермен күрес туралы» Заңға сəйкес қылмыстық топты əшкерелеуге 
немесе сыбайластарын ұстап беруге көмектескен  тұлға жауапкершіліктен босатылады.  

Францияның № 86–1026 «Терроризммен жəне мемлекеттік қауіпсіздікке  қол сұғушылықпен 
күрес туралы» Заңында террористік қылмыс жасағаны үшін толығымен немесе жартылай жазасынан 
босату жағдайлары қарастырылған (6-б.). Мысалы, егер жазаланушы тұлға (егер оның əрекет 
құрамында басқа қылмыс болмаған жағдайда) құқық қорғау органдарына дайындалып жатқан 
қылмыс туралы хабарлап, террористік актіні болдырмау үшін барлық күшін салса жəне қажет болған 
жағдайда террористік актіге қатысушыларды анықтауға көмектессе, ол жазадан толығымен 
құтылады.  

Францияда террористік қылмыстар жасағаны үшін өмір бойы абақтыға жабу жазасы 
қолданылады, бірақ құқық қорғау органдарының жұмысына көмектескен тұлғаларға қатысты 
20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылатын ерекше ереже қолданылады. 

Тəжірибе бұл ережелер қылмыс жасауға дайындалған тұлғаларға, əсіресе террористер арасына 
кездейсоқ еніп кеткен жағдайда (мысалы, жағымсыз жағдайлар себебінен, аяқ асты болған жағдай) 
жағымды əсер ете алмайтындығын көрсетті. Осындай нормаларды заңнамаға кіргізу қажеттілігіне 
дəлел Францияның Қылмыстық кодексінің 4-кітабының II-бөлімінің 2-тармағына («Ерекше 
ережелер»)  ешбір өзгеріссіз  енгізілу фактісі бола алады [4].  

Германия Конституциясына 80-ші жылдардың ортасынан бастап экстремистік ұйымдардың кез 
келген əрекеттеріне тыйым салушы арнайы түзетулер енгізілген. Германия Федеративті 
Республикасының  Негізгі Заңында: діни наным-сенімі немесе саяси көзқарастарына байланысты 
ешкімге қиянат жасауға немесе басымдылық танытуға болмайды; адамдардың діни наным-сеніміне, 
ар-намыс бостандығы мен дүниетанымдарына қол сұғуға тыйым салынады; мемлекет діни 
дəстүрлердің кедергісіз қолданылуына кепілдік береді; мақсаты мен əрекеттері қылмыстық заңдарға 
қарсы келетін немесе конституциялық құрылымына немесе халықтар арасындағы өзара түсіністік 
идеясына қарсы бағыттағы бірлестіктер қызметіне тыйым салынады; мемлекеттік қызмет атқару жəне 
мемлекеттік қызмет ету барысында  берілген құқықтар, азаматтық жəне саяси құқықтарды пайдалану 
діни наным-сеніміне байланысты тəуелді емес деп көрсетілген (3, 4, 9, 33-б.) [5].  

ГФР Қылмыстық кодексінде  азаматтар мен діни бірлестіктерді кемсітіп (егер діни əдет-
ғұрыптар қоғамдық тəртіпті бұзуға бағытталмаған жағдайда), оларды өткізуге кедергі жасағаны үшін 
үш жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе ақшалай айыппұл салу қарастырылған (130, 166, 
167-б.) [6].  

АҚШ-та экстремизмнің кез келген көріністеріне қарсы күрес жүргізу мемлекет ішкі 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең маңызды міндеті болып табылады. Қарулы экстремизм — заңсыз 
қолданылған немесе күшпен қауіп төндіру, адамдарды немесе жеке меншікті мəжбүрлеу немесе 
үкімет пен қоғамды қорқыту үшін саяси, діни немесе идеологиялық мақсаттар үшін қарулы күш 
көрсету деп белгіленеді [7].  
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АҚШ мемлекеті президентінің 1998 жылғы қазан айында конгреске ұсынған «Келесі 
жүзжылдықтағы ұлттық қауіпсіздік стратегиясы» деп аталатын баяндамасында халықаралық 
терроризм қаупі өз масштабы бойынша жаһандық қауіпке жататындығы туралы айтылған болатын. 
Халықаралық терроризмге қатысты АҚШ төмендегідей қағидаларды ұстанады: террористермен 
келісімге келмеу; терроризмге қолдау көрсетуші елдерге жан-жақты қысым жасау; халықаралық 
террористерді жазалау үшін заңды механизмдерді толығымен қолдану; осы мақсатта өзге 
мемлекеттерге көмектесу.   

Қазіргі таңда терроризммен күреске үлкен мəн беретін АҚШ осы мақсатта  өз заңнамаларын 
қаталдандыруда: 1958 ж. мен 1999 жылдар аралығында діни экстремизм мен терроризмге қандай да 
бір қатысы  бар 40 құқықтық актілер қабылданса, оның  ең  маңыздысы 1995 жылғы маусым айында 
қабылданған президенттің № 39 Құпия атқару директивасы, 1996 жылғы сəуір айында қабылданған 
Терроризммен күресуді күшейту туралы заңы жəне 1998 жылғы мамыр айында қабылданған № 62 
Атқару директивасы [8].  

Терроризмге қарсы  қызметке  АҚШ  қарулы күштері тартылып, ол үшін сəйкесінше  құқықтық 
жəне ұйымдастырушылық-қызметтік негіздер əзірленген. Терроризмге қарсы қарулы күштер 
қызметіне қатысты  негізгі құқықтық ережелерге американдық мамандар төмендегілерді жатқызады:  

 террористік актілер жасалған жағдайда əскери құрылымдардың қатысуымен  антитеррористік  
операциялар өткізу  жағдайларын нақты белгілеу; 

 əскери органдардың, құрылымдар мен лауазымды тұлғалардың əрекеттерін Тергеу федералды 
бюросымен (ТФБ) міндетті түрде үйлестіру; 

 барлық дəрежедегі командирлер АҚШ-ның континенталды бөлігінде жəне басқа жерлерде 
орналасқан əскери бөлім немесе əскери объектілерде заңдылық пен тəртіптің сақталуына жауапты. 
Сондықтан олардың кез келген террористік актілерге жауап ретінде барлық шараларды қолдану 
құқықтары бар. Шет мемлекетте шоғырланған əскери объектіге қарсы террористік актілер жасалған 
жағдайда командирдің жоғарыда айтылғанға ұқсас құқықтары бар, дегенмен, ол өз əрекеттерін сол 
мемлекет өкілімен жəне АҚШ мемлекеттік департаментімен келісуі қажет;  

 өздері орналасқан аумақтан тыс жерлерде терроризммен күресу шараларына қарулы күштерді 
пайдалану президенттің директивті нұсқауы бойынша ғана жүзеге асырылады [9].  

АҚШ Қарулы күштерінің терроризмге қарсы қызметінің осы құқықтық негіздері əскери 
құрылымдарды ұйымдастыру мен олардың қызметтерінің базасы болып табылады. Олардың мақсаты — 
терроризмге қарсы шараларды уақытылы жəне мұқият жоспарлау, даярлану жəне жүзеге асыру. 
АҚШ құрылықтағы əскерінің əскери полиция мектебінде мұндай əрекеттерді жоспарлау моделі 
төмендегі кезеңдер бойынша жүзеге асырылады:  

 барлау жұмыстарын жүргізу; 
 ықтимал қауіпті  талдау жəне бағалау;  
 қорғаныс министрлігінің əскери жəне азаматтық қызметкерлерінің жеке қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, материалдық-техникалық құралдарды, қару-жарақ пен əскери техниканы жəне 
əскери объектінің өзін  қорғау;  

 органдар мен лауазымды тұлғалар арасында заңды жауапкершілікті бөлу; 
 дағдарыс жағдайындағы, яғни, террористік акт жасалған соңғы немесе жасалуы мүмкін болған 
жағдайдағы əрекеттер т.б.  

Қазіргі таңда АҚШ жасаған терроризмге қарсы күрес жүргізу жүйесі қалаулы нəтижелерге қол 
жеткізіп келеді десе болады.  

1988 жылы Италияда жаңа қылмыстық іс жүргізу кодексі шығып, онда соттың конституциялық 
қағидаларын сақтау жəне жеке тұлға құқықтарын қорғау қажеттілігі аталды. Италияның жаңа ҚІЖК-
де ұлттық жəне діни алауыздықты, кемсітушілік идеяларын дəріптейтін ұйымдар құруға жəне 
олардың əрекет етуіне тыйым салынған, оларды ұйымдастырушылар мен қатысушыларды жəне 
оларға ықпал етуші тұлғаларды  жазалау шаралары, сондай-ақ тыйым салынған эмблемалар мен 
символдарды қоғамдық орындар мен ереуілдерде көрсеткені үшін қылмыстық жауапкершілік 
бекітілген [10].  

Терроризммен тиімді күрес жүргізу мақсатында итальяндық заңнама реттелген қылмыстық-іс 
жүргізушілік жəне əкімшілік құқықтар қарастыратын ерекше тергеу тəсілдерін қолданады.  
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Үндістанда 1998 жылы Қылмыстық кодекс 153 А-бабымен толықтырылып, онда 
«үнді азаматтарының əр түрлі таптары» арасында алауыздық немесе жеккөрушілікті тұтатқаны үшін  
жауапкершілік бекітілген [11]. 

Жапония Конституциясының 14,19 жəне 20-баптарында  барлық адамдар заң алдында тең 
құқылы жəне саяси, экономикалық жəне əлеуметтік жағынан нəсілі, діні, жынысы, əлеуметтік 
жағдайы мен шыққан тегіне қатысты кемсітуге тыйым салынады; ой мен ар-намыс бостандығы 
бұзылмауы тиіс жəне ол үшін  кепілдік беріледі; бірде-бір  діни ұйым мемлекет тарапынан  ешқандай 
басымдылық алмауы жəне ешқандай саяси билікті пайдаланбаулары тиіс; кез келген  діни актілер мен 
мейрамдарға, жора-жолғылар мен əдет-ғұрыптарға қатысуға ешкімді мəжбүрлеуге  болмайды; 
мемлекет пен оның органдары  діни оқулар мен қандай  да болмасын  діни əрекеттер жасаудан аулақ 
болуға тиіс, — деп көрсетілген.  

Жапонияның мемлекеттік полицейлер басқармасының экстремизм мен терроризмді ескерту мен 
оның алдын алуға байланысты тəжірибесі де  мақұлдарлықтай деп есептейміз. Онда офицерлерді 
белсенді халықаралық террористік топтар туралы ақпараттар жинақтау мақсатында: болашақта  
террористік əдістерге жүгінуі мүмкін топтарды анықтап, нақты жəне толық ақпараттар алып, 
тəжірибе алмасу үшін шет елдерге жібереді. Террористік актілердің алдын алу мақсатында қажетті 
жағдайларда өзге мемлекеттерге тиісті органдармен ақпарат, тергеу əдістерін зерттеу, кепілге 
адамдар алған  тұлғалармен сөйлесу жəне террористік актілердің алдын алуға бағытталған басқа да 
əрекеттерді жүзеге асыру мақсатында сарапшылардан тұратын командалар жіберіледі [12]. 

Ұлыбритания экстремизммен күресте белгілі бір жетістіктерге қол жеткізіп, осы бағыт бойынша 
тəжірибе жинақтаған  мемлекеттер қатарында. 

Ұлыбританияда 2005 жылдың наурыз айында «Терроризмнің алдын алу туралы» 
Заң қабылданып, онда экстремизм мəселелері де қарастырылды. 2007 жылғы сəуір айында Лондонда 
болған лаңкестілік  актілерінен кейін экстремистік идеялардың таралуын тоқтату  мақсатында 
«Күш көрсететін экстремизмнің алдын алу» (Preventing Violent extremism) бағдарламасы қабылданды 
[13–16]. Ол алдын алу, қудалау, қолдау көрсету жəне дайындық түріндегі төрт қағидаға негізделді. 
Оның нəтижесінде  ІІД Ұлыбритания парламентіне  экстремизмге қарсы күресуге байланысты 
шараларды, соның ішінде  экстремизм немесе  заңсыз, сонымен қатар қоғамдық қауіпті əрекеттерімен  
күдікті болған немесе байқалған шет ел азаматтарының Бірлескен Корольдікке  кіруіне жол бермеу 
көрсетілген тізімді ұсынды [17]. Сөйтіп, Ұлыбритания үкіметі  шет ел азаматтарының елге кіру 
ережелерін қатайту туралы шешім қабылдаған соң, ІІД басшысы  экстремистік бағытты ұстанушы 
барлық адамдар үшін ел есігінің жабық екендігі туралы хабарлады. 2006–2009 жылдар аралығында 
Ұлыбританияға кіру үшін алатын виза  230 адамға осы негіздер бойынша берілмесе, оның 80-і діни-
экстремизмдік бағытты ұстанушы тұлғалар болып танылды.  

2014 жылғы қараша айында Қытай Халық Республикасының Синьцзян-Ұйғыр автономды  
ауданының билігі  діни экстремизмге қарсы күрес жүргізу саласында жаңа шаралар қабылдағандығы 
туралы жариялады. Діннің кез келген сыртқы əсерлерге өте сезімтал құбылыс екендігі белгілі. 
Сондықтан да оған əсер ету түрлері тыйым салушылық, директивті сипатқа ие болса, сол дін 
өкілдерінің бұл үрдіске деген қарым-қатынастарының жағымсыз болуы мүмкін.  

ҚХР  Конституциясына  жəне «ҚХР ұлттық аудандық автономиясы туралы» Заңына сəйкес  1955 
жылғы 1 қазанда Синьцзян-Ұйғыр автономды ауданы (СҰАА) құрылып, оның астанасы — Үрімші 
қаласы болып жарияланды. Халық саны 17 млн шамасында, 47 ұлт өкіл өмір сүреді. Ұйғырлар — 
7,916 млн адам, (47%), қазақтар — 1,257 млн адам (7,4%), хуэй-дүнган — 760,2 мың, қырғыздар — 
165 мың, тəжіктер — 33,5 мың, өзбектер — 13,5 мың адам [18]. Осындай көп ұлтты болып саналатын 
Синьцзян-Ұйғыр автономды ауданы Қытай мемлекетінің діни экстремизм мен терроризмнің етек 
жаюына өте қолайлы жəне жергілікті билік өкілдері үшін проблемалы əкімшілік ауданы болып 
саналады.   

2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енген діни экстремизмге қарсы күрес жүргізу 
саласындағы бұл заңның дінге тигізер əсері зор деп күтілуде. Себебі солтүстік-батыс Қытай, оның 
ішінде Синьцзян-Ұйғыр автономды ауданы (СҰАА) Орталық Азиямен-шекаралас. Олардың табиғи 
жəне климаттық жағдайы ұқсас, əлеуметтік-экономикалық мəдениеттері бауырлас. Олардың 
ортақтылығы осымен бітпейді. Кейбір ғалымдар, егер 60–70-ші жылдары экстремизмнің шарықтау 
шегі Еуропаға келсе, енді ол бұрынғы кеңестік мемлекеттерге ауысқандығын дəлелдеуде. 
Ал Орталық Азияда олардың қызметтері үшін аса жайлы саяси, əлеуметтік-экономикалық, рухани-
психологиялық жəне геосаяси жағдай бар [19].   
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Сондықтан да Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тəжікстан жəне Қытай мемлекеттері арасында 
халықаралық экстремизм жəне терроризм сияқты жағымсыз құбылыспен күресуге бағытталған  
«Шанхай бестігі» құрылды. Осы əрекеттен басқа ҚХР басшылығы 20 жылдан астам уақыт бойы дін 
мəселесіне араласудан бойын аулақ салып, діни экстремизммен күресуге бағытталған  басқа  арнайы 
ұйғарым шығармағандығы белгілі. Ал қазіргі жағдай (осы мақсатта жаңа технологияларды қолдану) 
үкімет басшылығынан  жаңа, батыл шешімдер қабылдауды талап етеді.  

Ал 18 баптан тұратын жаңа ереже экстремизм дегеніміз не, оған қандай əрекеттер жатады, осы 
құбылыстың таралуын болдырмау мақсатында, қандай діни қызмет салаларына шектеу 
қойылатындығы сияқты сұрақтарға нақты жауап береді. Жаңа нормаларға сəйкес діни экстремизмге 
байланысты киімдер киіп, белгілер тағуға тыйым салынады, дегенмен, мəтінде киім мен белгілердің 
нақты түрлері көрсетілмеген. Сондай-ақ діни объектілер ішінде де, сыртында да жиһад, діни 
экстремизмге байланысты бейнематериалдар көріп, оны таратуға тыйым салынады. Діни ұйым 
қызметкерлері мен кошбашылары діни экстремизмге қатысы бар кез келген жағдай туралы  тиісті 
органдарға хабарлауға міндетті. 

Жаңа нормаларға сəйкес  жеке тұлғаларға интернет желісі, ұялы телефондар мен сандық 
қосымшалар арқылы діни экстремизм идеяларына, ұлттық бірлікке ірткі салуға, əлеуметтік 
тұрақтылық пен ұлттық алауыздықты өршітуге бағытталған əрекеттері үшін  5000-нан  30000 юаньға 
($807–$4847) дейін айыппұл салу қарастырылған.   

Соңғы жылдар ҚХР үшін аса ауыр жыл болды. 2014 жылдың өзінде-ақ  төрт теракт жасалып, 
діни экстеремизм жəне терроризмге қарсы күрес мемлекеттік биліктің барлық деңгейінде 
жүргізілуде. Пекиндегі теракттан соң КПК ОК 18 шақырылымының XII пленумында Ұлттық 
қауіпсіздік кеңесі құрылып, ол «жоғары буынды ведомствоаралық үйлестіруші орган» деп танылып, 
оған  ҚХР ішімен қатар, халықаралық дəрежедегі бүкіл терроризмге қарсы белсенділікке бақылау 
жасау қызметі жүктелді [20]. Мұнан басқа, масштабты терроризмге қарсы оқу шаралары жүргізіліп, 
полиция қызметкерлері мен қоғамдық тəртіпті қамтамасыз етуші басқа органдардың біліктілік жəне 
техникалық жабдықтандыру деңгейлері қарқынды түрде арттырылып, тергеу жұмыстарын жақсарту, 
күдіктілерді іздеу мен төтенше жағдайларды реттеу мақсатында аймақаралық полиция 
қызметкерлері, темір жол, авиация қызметтерінің  үйлесімділігі жақсартылуда.  

Чех Республикасының (ЧР) экстремизмге қарсы күрес бойынша заңнамасы да назар аударарлық. 
Олардың Қылмыстық кодексінде экстремизм түсінігінің мазмұны ашылмағанмен, түсінік жиі 
қолдансқа ие. Мəселен, экстремизмге қатысты  жыл сайын жасалатын  баяндамада (1998 ж.) ЧР Ішкі 
істер министрлігі Əділет министрлігімен бірлесе отырып, Қауіпсіздік жəне барлау қызметінің, 
Сыртқы байланыс жəне ақпарат басқармасының, Сыртқы істер министрлігінің, Білім мен жастар 
жəне спорт  министрлігінің, Мəдениет министрлігінің, Еңбек жəне əлеуметтік істер министрлігінің, 
Жоғары мемлекеттік прокуратураның, осы елдегі адам құқықтары бойынша Мемлекеттік кеңестің 
қатысуымен  бірлескен жұмыс жүргізілетіндігі туралы айтылған.  Экстремизм түсінігі ЧР ІІМ-нің 
2002 жылғы жұмыс қорытындысы туралы баяндамасында құқық нормаларынан айтарлықтай  
ауытқыған, интолеранттық элементтерін көрсететін жəне ЧР Конституциясының 1,2,5,6,9-баптарында 
жəне 1991 жылғы  9 қаңтарда қабылданған Негізгі құқықтар мен бостандықтар Хартиясының 1 жəне 
3-баптарында қарастырылған конституциялық принциптерге озбырлық жасайтын идеологиялық 
позиция ретінде қалыптастырған. Чех Республикасы Конституциясының 3-бабына сəйкес бұл Хартия 
оның құрамдас бөлігі болып табылады [21]. 

Чех Республикасының Конституциясы бойынша Чехия адамдар мен азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын  құрмет тұтуға негізделген  егеменді, бірыңғай, демократиялық жəне құқықтық 
мемлекет (1-б.). Халық барлық мемлекеттік биліктің көзі болып табылады (2-б.). Конституцияның 
5-бабында ЧР саяси жүйесі  негізгі демократиялық қағидаларды құрметтейтін жəне өз мүдделерін 
қорғау құралы ретінде күшті жоққа шығаратын, еркін жəне ерікті құрылатын жəне еркін бəсекеге 
түсетін саяси партияларға негізделген делінген. 

Негізгі құқықтар мен бостандықтар Хартиясының 1 жəне 3-баптарында адам ар-намысы мен 
бостандықтары бойынша еркін жəне тең болып табылады; негізгі құқықтар мен бостандықтар 
бөлінбейді, ескірмейді жəне алынып тасталмайды, құқықтарына адамдардың жынысына, нəсіліне, 
терісінің түсіне, тілі, діні мен сеніміне, саяси немесе басқа ұстанымдарына, ұлттық немесе əлеуметтік 
тегіне, ұлттық немесе этникалық аз халыққа жатуына, мүліктік жағдайына немесе басқа 
жағдайларына қарамастан, кепілдік беріледі. 



Экстремизм мен терроризмге қарсы… 

Серия «Право». № 4(80)/2015 91 

Жоғарыда аты аталған жыл сайынғы экстремизмге байланысты жасалатын баяндамада 
«экстремистік мағынадағы қылмыс» ұғымына немесе «нəсілдік, ұлттық немесе басқа əлеуметтік 
жеккөрушілікпен уəжделген қылмыстар» түсінігіне жататын қылмыстар тізімі берілмеген. Бірақ 
соттарға экстремизм  факторларын қарау барысында келесі қылмыстарды ескеру керек екендігі 
белгіленген:  

1) қоғамдық қауіптілік; 
2) адамдар тобына немесе жеке адамдарға қатысты күш көрсету; 
3) ұлтқа, нəсілге немесе нанымдарға байланысты жала жабу; 
4) ұлттық немесе нəсілдік алауыздық туғызу; 
5) қоғамдық тəртіпті бұзу; 
6) ауыр өлім; 
7) денсаулыққа зиян келтіру; 
8) адам бостандығына шектеу жасау; 
9) бопсалау; 
10) сенім еркіндігін шектеу; 
11) бірлестіктер мен жиындар бостандығы құқықтарын бұзу; 
12) өзге тұлғалардың мүлкіне зиян келтіру; 
13) геноцид; 
14) адам құқығы мен бостандығын басуға бағытталған қозғалыстарды насихаттау жəне оған 

қолдау жасау; 
15) тұрғындарды қудалау. 
Баяндамада  экстремистік идеология қолданыстағы демократиялық, саяси жəне экономикалық 

жүйеге қарсы бағытталған құрылымдық əрекетке айналуы мүмкін деп атап көрсетілген. Əрекеттің 
осы түрімен Заңның 5 (а) бөліміне сəйкес 153/1994 Қауіпсіздік жəне сыртқы барлау қызметі 
айналысуы қажет. Баяндамада көрсетілген 1998–2009 жылдарғы мəліметтер бойынша, экстремистік 
бағыттағы қылмыстар саны жыл санап өсіп келеді, тек 1998 жылы ғана өзге жылдармен 
салыстырғандағы осы  қылмыс түрінің  саны 26 қылмыстық іске кем болған. Осы қылмыс түрінің ең 
төменгі көрсеткіші 1996 жылы — 131 тіркелген қылмыс болса, рекордтық саны 2002 жылы тіркелген 
— 473 қылмыс (кестені қара). 

К е с т е  

Чех Республикасындағы экстремистік бағыттағы тіркелген қылмыстар санының динамикасы 

Жылы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Барлығы 133 316 364 452 473 335 366 253 248 196 217 

 
Чех Республикасында 2000–2008 жылдар арасында экстремистік бағыттағы ең кеңінен тараған 

қылмыс түрі адам құқығы мен бостандығын басуға бағытталған қозғалыстарды насихаттау жəне оған 
қолдау жасау (ЧР ҚК 260,261-б. 1961 ж.), ұлтқа, нəсілге жəне сенімге байланысты жала жабу (ЧР ҚК 
196 (2)-бөлім, 1961 ж.),  адамдар тобы немесе жеке адамдарға қатысты  күш көрсету (ЧР ҚК 196 (1) 
бөлімі, 1961 ж.) болып табылады. 

Сонымен, Чех Республикасында ұлттық заңнама экстремизммен күрес жүргізу жəне оның алдын 
алу мəселелері бойынша жетілдірілу үстінде. 

Испанияның қылмыстық кодексі (1995 ж.) мен «Қарулы банда жəне лаңкестік элементтерімен 
күрес туралы» Заңында алдын алу сипатындағы нормалар қарастырылған. Мысалы, қылмыстық 
кодекстің 579-бабы өзінің қылмыстық əрекетін өз еркімен тотқтатқан жəне өзінің істеген 
қылмыстары туралы мойындап, билік алдына келген, сондай-ақ қылмыс жасаудың алдын алу 
бойынша билікке көмек көрсеткен немесе жауапкершілікке тартылуға тиіс адамдарды табуға  немесе 
тұтқынға  алуға айтарлықтай көмек көрсеткен қарулы құрылымдар немесе  өзі қатысқан яки көмек 
көрсеткен террористік топтардың əрекеттерін тоқтатуға я ажыратуға  жəрдем көрсеткен  тұлғалардың 
жазаларын  бір немесе екі сатыға азайтуды қарастырады. Осы Заңның 6-бабына сəйкес өз кінəсін 
мойындаған тұлға, егер оның жасаған əрекеттері  басқа қылмыс құрамын  құрамайтын болса жəне 
оның белсенді көмегі басқа қылмыскерді анықтауға, қылмысты ескертуге немесе қылмыстық 
нəтиженің алдын кесуге, сондай-ақ қарулы бандиттік, лаңкестік жəне тағы басқа құқық 



Д.Қ.Райбаев 

92 Вестник Карагандинского университета 

бұзушылықтардың алдын алуға мүмкіндік берсе, онда заңнама тұлғаны қылмыстық 
жауапкершіліктен толығымен  босатуды да қарастырады. 

Шетелдік тəжірибе заман талабына сəйкес көптеген елдерде діни экстремизмге қарсы тұру 
шараларының жылдан жылға оңтайланып, қолдану тиімділігінің артып бара жатқандығын көрсетеді. 
Мұндай тенденцияны, əсіресе шет елдік үкіметтік емес ұйымдар тəжірибесінен жақсы аңғаруға 
болады. Сонымен қатар соңғы жылдары  БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің де белсенділігінің арта 
түскендігін байқауға болады. 1999 жылы қабылданған 1269-Резолюция террористік актілерге қарсы 
тұру бойынша шаралардың бастамасы болып табылады. Сондай-ақ 2002 жылғы 1373-Резолюция мен 
2004 жылы қабылданған 1566-Резолюциялардың да экстремизм мен терроризмге қарсы күресуде 
маңызы бар құжаттар болып табылады. Қауіпсіздік Кеңесінің терроризммен күрес жүргізуге қосылуы 
БҰҰ-ның осы бағыттағы рөлін күшейте түсті. Сонымен қатар Шанхай Ынтымақтастық ұйымы 
(ШЫҰ), ТМД қатысушы-мемлекеттері, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы (ҰҚШҰ) 
шеңберінде де діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу шаралары қабылданды. 1999 жылғы 
4 маусымда Минскіде Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) мемлекет-қатысушыларының 
ынтымақтастығы туралы келісім-шартқа қол қойылса, 2000 жылғы 21 сəуірде  Ташкентте Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан мен Тəжікстан Республикалары арасында терроризм, саяси жəне діни 
экстремизмге қарсы күрес жүргізуде бірлесіп əрекет ету туралы келісім-шартқа қол қойылды. 2001 
жылғы 15 маусымда  Ресей Федерациясы, Қытай Халық Республикасы, Қазақстан Республикасы, 
Өзбекстан, Қырғызстан мен Тəжікстан мемлекеттері арасында терроризм жəне экстремизмге қарсы 
күрес туралы Шанхай Конвенциясына қол қойылды. 

Терроризмге қарсы күрес жүргізу мақсатында Мəскеуде терроризмге қарсы орталықтар, 
Ташкентте ШЫҰ мүшелерінің аймақтық  терроризмге қарсы орталықтары ашылып, жыл сайын 
Шанхай Ынтымақтастық Ұйымына қатысушы-мемлекеттердің террористік топтарды 
залалсыздандыру жəне жою бағытындағы бірлескен əскери жаттығулары өткізіледі. Мұндай 
жаттығулар ҚХР, Ресей Федерациясында, Қырғызстан, Тəжікстан, Өзбекстан жəне Қазақстан 
Республикаларында өткізілді. Бұл шаралардың барлығы соңғы жылдары Орталық Азия аймағында 
қауіпсіздік деңгейінің төмендегенімен байланысты. Орталық Азиядағы қауіпсіздік мəселесіне кері 
əсерін тигізетін фактордың бірі — заңсыз көші-қон көлемінің уақыт өткен сайын өсіп бара 
жатқандығы. Өйткені бүгінде Орталық Азия мемлекеттерінің аумағы Оңтүстік жəне Оңтүстік-Шығыс 
Азия елдерінен Еуропаға заңсыз көші-қонды жеткізуші транзиттік база ретінде пайдаланылуда. 
Сонымен қатар Ауғанстанда героин өндірудің көлемі жыл өткен сайын өсе түскендігі өңірдегі 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге кері ықпалын тигізуде. Есірткі трафигінің негізгі бағыттары көршілес 
мемлекеттердің аумақтары арқылы өтуде. Бұл біздің еліміздің аумағында да халықаралық есірткі 
құрылымдарының орнығуын жəне ел ішінде есірткі заттарын қолданушылар санын өсіруі мүмкін. 
Бұларға қоса Орталық Азия өңіріне мүдделерін өткізгісі келетін əлемдегі жетекші мемлекеттердің 
геосаяси ойындарын да жоққа шығара алмаймыз. 

2009 жылғы ақпан айында ҰҚШҰ шеңберінде терроризм жəне экстремизммен күресу бойынша 
Ұжымдық жедел ден қою күштері құрылды, ал 2009 жылғы 16 маусымда ШЫҰ-на мүше-
мемлекеттердің басшылары  Екатеринбургте (РФ) терроризм сияқты жағымсыз құбылыстың жаңа 
үндеулері мен қауіпін есепке ала отырып, ШЫҰ-ның Конвенциясына қол қойды.   

Сингапурлық ғалым Р. Гунаратна терроризммен күрес тек Батыстың ғана мойнына түскен 
ауыртпалық емес, Шығыс пен Батыс арасындағы серіктестік болуға тиіс, себебі исламистік 
террористік топтардың басым бөлігі мұсылмандар, əсіресе араб елінен шыққандықтан, осы аймақтың 
адамдары террористік дүниетанымға қарсы тұрудың əдістері, технологиялары мен құралдары туралы 
жақсы білулері ықтимал дегенді айтады [22].  

Терроризмнің бұрынғы көпқырлылығы мен болашақта оның басқа өңге ие бола білу мүмкіндігі 
нəсілі, діні, əлеуметтік тегіне қарамастан, бүкіл адамзат баласын осындай қатыгездікпен күресуге 
шақырады. Экстремизм мен терроризм сынды жауыздықтың түсі мен түрі де, діни наным-сенімі де, 
таптық белгісі де болуы мүмкін емес. Дегенмен, ол ешкімді де аямайтын, əлеумет үшін деструктивті 
құбылыс болғандықтан, оны бүкіл əлем болып бірлесіп қана жеңе алатынымызға көз жеткізіп 
келеміз.  

Мақала шеңберінде діни экстремизм жəне терроризммен  күрес жүргізуге байланысты əр түрлі 
мемлекеттер заңнамаларын зерделей отыра, осындай жағымсыз құбылыспен  халықаралық деңгейде  
күресуде тиімді нəтижелерге қол жеткізу мақсатында төмендегідей тың  ұсыныстар жасағымыз 
келеді: 
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 біріншіден, БҰҰ-на мүше-мемлекеттердің қылмыстық заңнамасында «діни экстремизм» жəне 
«терроризм»  түсініктері  мен сəйкесінше мұндай қылмыс жасаған тұлғаларға  тағайындалар жаза 
түрі мен мерзімі  бірдей болуы керек; 

 екіншіден, террористік қылмыстар конституциялық жəне қоғамдық құрылымды жоюға 
бағытталатындықтан, оларды халықаралық деңгейде аса қауіпті мемлекеттік қылмыстар қатарына 
жатқызу қажет.  
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Д.К.Райбаев  

Международный опыт по борьбе с религиозным  
экстремизмом и терроризмом 

В статье рассматриваются такие явления, как религиозный экстремизм и терроризм, которые 
порождают опасность для всего человечества и не находят своего должного решения на 
международном уровне. Делается обзор законодательств некоторых стран Западной Европы, 
Восточных и Центрально-Азиатских стран по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом и 
их профилактике. Автор пытается раскрыть специфические особенности законодательства каждого 
государства. В заключение сформулированы предложения по предупреждению религиозного 
экстремизма и терроризма на международном уровне. 
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D.K.Raybaev  

International experience in the fight against extremism and terrorism 

This article is devoted to consideration of such a negative phenomenon as religious extremism and terrorism 
that pose a danger to all mankind and not find its proper decisions at the international level. The researcher 
makes an overview of the legislations of some Western, Eastern and Central Asia countries on combating and 
prevention of religious extremism and terrorism. Tries to reveal the specific features of the legislation of each 
country. The author makes an attempt to formulate proposals on the prevention of religious extremism and 
terrorism at the international level. 
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Қайталап жасалатын қылмыстылық детерминаттары 

Мақалада қайталап жасалатын қылмыстылық детерминанттары, сондай-ақ тұлғалардың қайталап 
қылмыс жасауына итермелеуші факторларға адамның  сотталғанға дейін өмір сүрген жағымсыз 
ортасы, қылмыстық іс жүргізудегі кемшіліктер, бас бостандығынан айыру орындарындағы ұсталу 
жағдайлары мен босап шыққаннан кейінгі əлеуметтік бейімделу проблемалары қарастырылған. Автор 
пенитенциарлық қылмыстардың қайталануына ықпал етуші факторларды шартты түрде топтастыра 
отырып, сотталғандармен жұмыс істеу барысында оларды есепке алу — жаңа қылмыстар жасауды 
ескертудің бір жолы екендігін белгілейді. Мақала шеңберінде ғылыми ізденуді жетілдіру бойынша өз 
ұсыныстарын тұжырымдауға əрекет жасайды. 

Кілт сөздер: қайталап жасалатын қылмыстылық, сотталғандар, бас бостандығынан айыру, əлеуметтік 
бейімделу, қылмыстылықты ескерту, айдауылсыз жүріп-тұру, қылмыстық əлем беделділері, жеке 
тұлғаға қарсы қылмыстар, қылмыс мотиві, кəсіби қылмыс. 

 
Қайталап жасалатын қылмыстылықпен күресу — жалпы қылмыстылықпен күрес жүргізудің 

алдыңғы бағыттарының бірі. Сондықтан қайталап жасалатын қылмыстылықпен күрес жүргізу, 
ғылыми тұрғыдан қайталап жасалатын қылмыстылықты ескертудің тиімді жолдарын іздестіру, 
бірнеше мəрте қылмыс жасаған тұлғаларға нақты қылмыстық-құқықтық əсер ету шаралар кешенін 
қарастыру жалпы қылмыстылықты ескертуге қосқан үлеспен бірдей.   

Қылмыстық құқық пен криминология теориясында қайталап жасалатын қылмыстылық себептері 
жалпы қылмыстылық себептерімен тығыз байланысты деген пікір мойындалуда. Сондықтан қайталап 
жасалатын қылмыстылық проблемаларын криминологиядағы себептіліктің негізгі параметрлерінсіз 
қарастыру мүмкін емес.  

Қылмыстылық детерминанттары проблемасы — криминология ғылымындағы ең басты жəне 
күрделі мəселелердің бірі.  

Қылмыстылық себептері проблемасына көптеген фундаменталды еңбектер арналған. Кеңестік 
криминология ғылымының қылмыстылықты ескерту жалпы теориясына Г.А.Аванесов,  
Ю.М.Антонян, М.М.Бабаев, А.А.Герцензон, П.С.Дагель, И.И.Карпец, М.И.Ковалев, Н.Ф.Кузнецова, 
В.Н.Кудрявцев, Н.С.Лейкина, А.Б.Сахаров, Л.И.Спиридонов, Н.А.Стручков, С.А.Тарарухин, 
В.Д.Филимонов, М.Д.Шаргородский, А.С.Шляпочников, A.M.Яковлев  сияқты ғалымдар өз үлестерін 
қосты. 

Бұл мəселеге қатысты ғалымдардың пікірлері əр түрлі. Бір авторлар адамзат қоғамында 
қылмыстылықтың əлеуметтік проблемаларын жоққа шығарса, басқалары тек əлеуметтік 
проблемаларды ғана мойындайды.  

«Кез келген қоғамдағы қылмыстылықтың жалпы себебі — объективті əлеуметтік қарама-
қайшылықтар», — десе [1], Н.Ф. Кузнецова: «..толық себептілік қылмыстылық туғызушы əлеуметтік 
құбылыстардың  сипаты мен механизмі бойынша əр түрлі əрекеттер жиынтығын құрайды», — дейді 
[2], ал қайталап жасалатын қылмыстылықтың негізгі себептері мен жағдайларын зерттеуге өз 
үлестерін қосқан отандық криминолог-ғалымдар Е.И. Қайыржанов пен Б. Нақыпов та  қылмыстылық 
(қайталап жасалатын қылмыстылық та) себептері мен жағдайларын  əлеуметтік қарама-қайшылықтар 
шиеленісіне талдау жасау жолымен ашу қажет деген қорытындыға келеді [3]. Қылмыстылық 
себептеріне барлық деңгейлерде талдау жасау объективтік жəне субъективтік сипаттағы 
құбылыстарды есепке алу қажеттілігін көрсетеді. Бұл туралы А.А. Герцензон: «Қылмыстың жасалу 
себебінің алуан түрлілігіне қарамастан, оларды төмендегідей екі топқа бөлуге болады: 

1. Сыртқы (объективті) сипаттағы себептер мен жағдайлар. 
2. Ішкі (субъективті) сипаттағы себептер мен жағдайлар» [4]. Сөйтіп, автор бірінші себептерге 

адамның тəрбиесі мен тұрмыстық, еңбек жағдайын жатқызса, екінші себептерге оның ішкі болмысын 
жатқызады.  

Сөйтіп, біздің пікірімізше, қылмыстылық себептері əлеуметтік құбылыс ретінде қоғам 
дамуындағы қарама-қайшылықтардан байқалады. Осы проблемаға қатысты түрлі пікірлерді 
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жалпылама қарастыра отырып, қылмыстық мінез-құлық себебі ретінде қарама-қайшылық 
концепциясы əмбебап сипатқа ие деген пікірге келеміз. Философияда себеп дегеніміз — басқа 
құбылысты туындататын құбылыс немесе құбылыстар жиынтығы. Алайда себеп белгілі бір салдарлар 
мүмкіндігін ғана туғызатындықтан, себептің тууы үшін жағдай да қажет. Жағдайлар өздігінше 
себептерді туындата алмайды, дегенмен белгілі бір жағдайларда себептер əрекетін жүзеге асыруға 
ықпал етеді. 

Əлеуметтік құбылыстар себебі, оның ішінде қылмыстылық себебі түрлі негіздерде өріс алып, 
түрлі себептерге əкеледі.  

Сонымен қатар əлеуметтік өмір саласындағы себептік байланыстың əмбебап ерекшелігі олардың 
көп жағдайда адамдар əрекетінің мотиві мен мақсаты қалыптасатын сана арқылы өтетіндігінде болып 
табылады. Адам санасындағы  объективті өмір шындығы мақсат болжамына əкеледі [5].  

Криминологияда себептілікке себеп, жағдай, салдар, себеп пен салдар арасындағы байланыс 
жəне салдар мен себеп арасындағы кері байланыс жатады.  

Сөйтіп, себептік байланыс — бұл құбылыстың пайда болуы көрініс табатын заңды өзара 
байланыстардың айрықша нысаны. Алайда себептермен қатар жағдайлар да бұл процестің оперативті 
факторлары болып табылады. Бұл түрлі қоғамдық қатынастарда бір құбылыстың себеп те, жағдай да 
болып саралануымен байланысты.  

Сонымен себеп пен жағдай арасында ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар екендігі белгілі 
болды. Бұл туралы Г.А. Аванесов былай дейді: «Əрекеттері мен өзара əсері жаңа құбылыстар 
туындатып, оның себептері болатын белгілі жағдайлар немесе олардың жиынтығына əкелетін 
көптеген жағдайлар туралы айтуға болады. Мысалы,  арамтамақтық пен  қаңғыбастық  маскүнемдікке 
əкеліп, сол негізде көптеген қылмыстар жасалып, маскүнемдік пен осы қылмыстардың себебі болады. 
Бірақ осымен қатар құбылыстың пайда болуында рөл ойнайтын  басқа жағдайлар себеп процесіне 
тікелей енбей, жағдай болып қала береді. Мысалы, мигранттардың орналастырылмауы арамтамақтық, 
қаңғыбастық пен маскүнемділікке əкеледі. Осылардың негізінде жəне басқа себептерді есепке ала 
отырып, қылмыстар жасалады. Алайда бұл жағдай (мигранттардың орналастырылмауы) бұл 
қылмыстар себебіне жатпай, жағдайы болып қала береді [6]. М.Д. Шаргородский қылмыстылық 
себебі туралы: «Қылмыстылық себептері деп осы сөздің кең мағынасында онсыз пайда болып, өмір 
сүре алмайтын барлық жағдайларды санауға болады. Алайда бұл жағдайлардың рөлі бірдей емес. 
Біреулері қылмыстық мотивтің шынайы мүмкіндігін жасаса, басқалары бұл мүмкіндікті шындыққа 
айналдырады. Сондықтан біріншісін жағдай ретінде, ал екіншісін себеп ретінде қарастырған жөн... 
Қылмыстылық себептері өз əрекеттері арқылы себепті туындататын белсенді күштер болып 
табылады. Нақты қылмыстылық себептері — бұл субъектілердің оны жасауға деген 
қызығушылықтары мен мотивін тудыратын белсенді күштер» [7]. Егер проблемаға осы жағынан 
келсе, қылмыс жасау себептері мен жағдайлары арасында айырмашылықтың бар екендігін көреміз. 
1997 жылы В.Н. Кудрявцев пен В.Е. Эминовтың редакциялауымен шыққан «Криминология» 
оқулығында қайталап жасалатын қылмыстылық туғызушы себептер мен жағдайларды төмендегідей 
топтарға бөледі: бірінші соттылыққа дейін орын алған жəне жазасын өтеген соң да өмір сүріп, 
жаңарып отыратын жағдайлар; қылмысты қайталап жасаушы тұлғаларға  қатысты қылмыстық істерді 
тергеу, жаза тағайындау жəне атқару кезіндегі құқық қорғау органдары қызметіндегі кемшіліктер; 
жазасын өтеуден босаған тұлғалардың  əлеуметтік бейімделуіндегі  қиындықтар.  

Бірінші топ — бұл жағымсыз ортаға (соның ішінде криминогенді отбасына) оралу, қоғамға 
қайшы үлгіде өмір сүретін тұлғалармен байланысын жаңарту. Сонымен қатар қылмыс жасап жүрген, 
жазасын өтеп, қылмысты қайталап жасаушы  тұлғалармен жаңа байланысқа түсу.  

Екінші топ — бұл жасалған қылмысқа уақытымен əрекет етпеу, қылмыстық іс қозғаудағы 
баяулық, бұлтартпау шарасын қолданудағы дəрменсіздік, жасалған қылмыс жағдайларын жан-жақты, 
толық жəне объективті зерттеу заңдылығы талаптарын бұзу. 

Үшінші топқа бірінші кезекте сотталғанды қоғамнан оқшаулаудың жағымсыз салдары жатады. 
Олар: сотталғанды қоғамның қалыпты өмір жағдайынан шығарып тастау; əлеуметтік-пайдалы 
байланыстарын əлсірету немесе жою; бас бостандығынан айыру жағдайы мен режиміне өзінше 
көндігу жəне бас бостандығынан айыру орнынан босап шыққаннан кейінгі соған байланысты 
қиындықтар, ұзақ уақыт қамауда ұсталуына байланысты психикалық бұзылушылықтар; 
қылмыскерлердің бір-біріне қылмыстық ортаның салт-жоралғыларын таңуы жəне таратуы [1; 226].  

Осы үшінші топта көрсетілген жағдайлардың жалпы  адамның қылмысты қайталап жасауына 
итермелеуші əсері зор деп санаймыз. Себебі, тəжірибе көрсетіп отырғандай, бас бостандығынан 
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айыру орнына түскен адам заңнамаға сəйкес, жаза мақсаттарының тиісінше қанағаттандырылуын 
қамтамасыз етіп, түзеліп шықпай, керісінше, сол ортаның жағымсыз əсеріне бейімделіп, қылмыстық 
жолға түсіп немесе қылмыс жасау тəжірибесін байытып шығады деп ойлаймыз.  

Пенитенциарлық қылмыстардың қайталануына  ықпал етуші факторларды шартты түрде 
төмендегідей топтастыруға болады: 

1. Сотталғандарды еңбекпен қамтамасыз ету жағдайындағы кемшіліктер. Мұның мəні — 
еңбекпен қамтамасыз етілген сотталғандардың  жыныстық қылмыстар мен түрлі зорлық əрекеттер 
жасауға бейім тұлғаларының оқшаулануға мүмкіндігі бар өндірістік орындарға жұмысқа орналасуы. 
Нəтижесінде қылмыскерлер мұндай өздері үшін оң мүмкіндіктерді пайдаланады.  

2. Сотталғандардың тұрғын жайларда, айыптық оқшаулау орны мен камералық үлгідегі 
жайларда дұрыс орналастырылмаулары. Түзеу мекемесі (бұдан əрі — ТМ) əкімшілігінің 
сотталғандардың мінез-құлық, жас ерекшеліктерін жəне криминалдық тəжірибелері мен басқа да 
тұлғалық ерекшеліктерін есепке алмаулары. Бұл жағдай көбіне тəжірибелі агрессивті 
қылмыскерлердің бас бостандығынан бірінші рет айрылған сотталғандармен, белсенділердің 
белсенсізбен орналасулары болып табылады. Белсенді тұлғалар мұндай мүмкіндіктерді пайдалана 
отырып, тұрақсыз тұлғаларды жыныстық қатынастарға бейімдейді немесе жыныстық қатынасқа 
мəжбүрлейді.  

3. ТМ əкімшілігінің жазаны өтеу режимін қамтамасыз ету саласындағы кемшіліктер мен 
олардың негізгілері:  

 тұрғын жаймен қатар өндіріс аймақтарындағы сотталғандарға жасалатын қадағалаудың 
əлсіздігі. Əкімшілік тарапынан бақылаудың төмендігін пайдалана отырып, режимді қасақана 
бұзушылар құмар ойындар ұйымдастырып, спирттік ішімдіктер пайдаланады жəне сатып алады, 
қылмыс немесе жыныстық қатынас жасауға ыңғайлы жерге оқшаулану үшін тұрғын жай мен жұмыс 
орындарын қалдырып кетеді; 

 кейбір сотталғандарға олардың жүріс-тұрыстарын бақылауды қиындатушы коммуналдық-
тұрмыстық жəне басқа да оқшауланған жайларда (кітапхана, клубтар, мектептер мен т.б.) тұруларына 
рұқсат беру;  

 сотталғандардың ұйықтау орындары бойынша тұрғын секцияларда дұрыс орналасу 
жағдайларына бақылау жасалмайтындығы;  

 шатырлар мен жертөлелерде сенімді жабу құралдары мен дабыл құралдарының болмауы жəне 
тұрғын аймақ пен өндіріс аймақтарындағы жарықтың аздығы. 

4. Сотталғандармен жүргізілетін тəрбие жұмыстары деңгейінің төмендігі:  
а) бұл жұмыста сараландыру мен жекелей жұмыс істеудегі кемшіліктер байқалады, мысалы, 

ұрылар мен адам өлтірген қылмыскерлерге тəрбиелік əсер ету шараларында айырмашылық жоқ;  
ə) түзеу мекемесінде отырған сотталғандардың қылмыстық əрекеттері немесе ниеттері туралы 

тəрбие бөлімі тарапынан сирек анықталады, мінез-құлықтың криминогенді механизмдері туралы 
қызметкерлердің, əсіресе жасақ бастықтарының тіптен жалпы түсініктері де болмайды; 

б) сотталғандардың өз ұжымдарында криминогенді факторлардан арылудың позитивті 
мүмкіндіктері пайдаланылмайды. Қоғамдық ұйымдар мен түзеу мекемесінен тыс жерлердегі мəдени 
ұйымдардың да профилактикалық мүмкіндіктерді пайдалануы туралы да соны айтуға болады;  

в) аталған мекемелердің қызметкерлерінің қылмыскерлерге психологиялық-педагогикалық əсер 
ету тəсілдер мен дағдылары жоқ. Психологиялық ақпараттарды педагогикалық мақсаттарда тиісті 
профилактикалық деңгейде пайдалана алмайды; 

г) түзеу мекемесі қызметкерлерінің өз көмектері мен қолдауларын қажет етуші сотталғандарға 
көмектесуге бөлетін уақыттары жоқ, мысалы, жасақ бастықтарының жасақта ұсталатын сотталғандар 
санының көптігіне байланысты олардың əрқайсына уақыт бөлуге шын мəнінде мүмкіндігі жоқ. 

5. Түзелу жолына түспеген сотталғандарды қоныс-колонияларға ауыстыру немесе толық 
зерттеліп болмаған сотталғандарға айдауылсыз жүріп-тұру құқығын беру жəне олардың мінез-
құлықтарына бақылау жасау əлсіздігі. Осы кемшіліктер нəтижесінде сотталғандардың ТМ 
оқшауланған аудандарда түрлі қылмыстар жасауына ықпал етуші жағдайлар туындайды. Өздерінің 
мінез-құлықтарына жасалатын бақылаудың əлсіздігін пайдаланатын сотталғандар жүріп-тұру 
бағыттарын өзгертіп, жақын орналасқан елді мекендерге барып, спирттік ішімдіктер ішеді, əйел 
зорлау мен басқа да қылмыстар жасайды. Сотталғандардың əлеуметтік ортасы да мұқият зерттеуді 
қажет етеді. Ең жоғарғы криминалды əлеует бас бостандығынан айыру түріндегі жаза өтеушілерге 
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тəн құбылыс. Оның криминогенді болу себебі адамды күнделікті өмір жағдайынан мəжбүрлі түрде 
шығарумен байланысты. 

Түзеу мекемелерінен босап шыққандардың 30–35% өмірге бейімделу механизмдерін қалпына 
келтіру үшін арнайы психологиялық немесе психиатрлық көмекті қажет етеді [8]. Бас бостандығынан 
айыру орындарында сотталғандар арасында өзара криминалды «жұқпалы дерт» бар. Ол — түрме 
салтын ұстану.  

Сотталғандар арасында жасалатын қылмыстардың басым көпшілігі абақты заңдарын бұзғаны 
үшін формалды емес санкциялар қолдану түрінде көрініс табады (73%). Көбіне бұл санкциялар (47%) 
түзеу мекемесі əкімшілігімен қарым-қатынастағы сотталғандарға қолданылады. Қылмыстың 12% 
қарым-қатынас жасауға тыйым салынатын «төмендетілген» сотталғандармен байланыста болғаны 
үшін. Қылмыстың шамамен 18 % қарызды қайтарып алу мақсатында жасалады [9]. ТМ-нің формалды 
емес заңдарының сақталуына олардың жұмыспен қамтамасыз етілмеулері ықпал етеді. 
Сотталғандардың еңбек етулерінде еріктілік элементі жоқ, əрі жұмыс түрін таңдау құқылары да жоқ, 
ал еңбектен бастарту тəртіптік теріс қылық деп саналады. Ал сотталғандардың шартты мерзімнен 
бұрын босаулары үшін еңбекке деген қарым-қатынас міндетті болып табылады. Бас бостандығынан 
айыру орындарындағы қылмыстық орта дəстүрлерін белсенді түрде ұстанушылар мазмұны бойынша 
қылмыстық əлемнің əлеуметке қарсы «заңдарын» насихаттаушы құқықбұзушылардың ерекше типі 
болып табылады. Криминалдық элементтер арасында қоғамға қайшы дəстүрлердің тарауына ықпал 
етуші себептер мен жағдайлардың терең тарихи тамырлары болып, бұл құбылыстар «басқаша өмір» 
сүретін жеке топтар өмірімен тығыз байланысты. Бұрмаланған өмірлік құндылықтарға негізделген 
жасырын «басқаша өмір» пенитенциарлық мекемелер жүйесінің режимдік-оқшаулау жағдайында 
сотталғандардың түзелу процесі тиімділігінің төмен болуының басты себебі болып табылады. Бұл 
процесті ынталандыру үшін түрлі сипаттағы проблемалардың кең спектрін шешу қажет. Енді 
төмендегі кестедегі көрсеткіштерге көңіл бөлер болсақ, келесі статистикалық мəліметтер аламыз. 

К е с т е  

Қазақстан Республикасында 2010–2014 жылдар аралығында  
қайталап жасалған қылмыстардың үлестік салмағы 

Жылдар Жалпы қылмыстылық саны 

Бұрын сотталғандар 
тарапынан қайталап 

жасалған 
қылмыстылық 

Үлестік 
салмағы, % 

2010 143550 13077 15,4 
2011 146347 11908 13,9 
2012 141271 10428 12,1 
2013 128064 8779 10,7 
2014 127478 8407 10,2 

 
Жалпы қылмыстылықпен салыстырғанда, қайталап жасалатын қылмыстылық көрсеткіштері 

соншалықты көп те емес сияқты, дегенмен мұндай қылмыстар тұрақты жəне жүйелі сипатқа ие 
болуымен қауіпті. Сонымен қатар сотталғандар жасаған қылмыстарды есепке алу жүйесі 
субъективтік сипатқа ие екендігін де ұмытпаған жөн. Оның төмендегідей объективті себептері бар: 

 біріншіден, статистикалық мəліметтердің кез келген саны латентті емес, тек  тіркелген  
қылмыстарды көрсетуі;  

 екіншіден, құзыретті органдардың қылмыстылық көрсеткіштерін көтермеуге ұмтылуы. 
«Қылмыстылықтың тек статистикалық болмысын  негізге алу демек, істің шынайы жағдайын 
талдаудан кету жəне қылмыстылық статистикасының мысал үшін туу жəне өлім статистикасынан 
айырмашылығы бар екендігін есепке алмау. Соңғысы туу немесе өлімге байланысты фактілердің 
əрқайсын тіркесе, қылмыстылық статистикасы біршама бағалаушылық сипатқа ие» [10]. Сондықтан 
бұл жерде қылмыс латенттілігінің де болу мүмкіндігін естен шығармаған жөн.  

ҚР Президентінің 25 қыркүйек 2006 жылғы № 906 Жарлығы бойынша Қазақстан 
Республикасының 2007–2015 жылдарға арналған қылмыстық-атқару саясатын жетілдіруге 
байланысты Концепциясы мақұлданып, оның 4.2 пунктінде қылмыстық-атқару жүйесі қызметін əрі 
қарай жетілдіру туралы айтылған «…қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде қылмыстық əлем 
дəстүрлерімен күрес жүргізудің құқықтық жəне ұйымдастырушылық жағдайларын жетілдіру 
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шеңберінде криминалды ортада беделге ие сотталғандар тобының түзелуіне тиімді əсер ету 
шараларын  қабылдау қажет.  Сондай-ақ сотталғандардың  кейбір категорияларын қылмыстық орта 
«беделділері» мен ұйымдасқан қылмыстық топ көшбасшыларының құқыққа қарсы əрекеттерінен 
қорғауды қамтамасыз ету қажет [11].  

Алайда қазіргі қолданыстағы ҚР қылмыстық заңында осы уақытқа дейін түзеу мекемесінде 
ұсталатын сотталғандар арасында өздері үшін паразиттік өмір салты құқығын белгілеп алып, бас 
бостандығынан айыру орындарында «ортақ ақша жинау», құмар ойындар ойнау, төлеу мүмкіндігі 
жоқ қарызгерлерден ақша талап ету сияқты қылмыстық дəстүрлерді таратушы құқықбұзушылар 
жауапкершілігін қарастырушы баптың жоқтығын айтуға болады.  Себебі олар өздерінің құқыққа 
қайшы əрекеттері үшін ешқандай қылмыстық-құқықтық баға алмайды. Мұндай əрекеттер бас 
бостандығынан айыру орындарында қасақана жасалатын қоғамдық қауіпті əрекет ретінде 
қарастырылатын жалғасушылық сипаттағы құқықбұзушылық жиынтығының айрықша түріне 
жатады. Олардың кейбірі теориялық тұрғыдан белгілі бір қылмыс белгісіне  жатса, өз сипаты, ең 
бастысы бағыты мен салдары бойынша заңда қарастырылғаннан қауіпті болып табылады.  

Аталмыш проблеманы «ТМ ұсталатын сотталғандар жасайтын қылмыстардың алдын алу 
проблемалары» тақырыбында  өткізілген  дөңгелек  үстелде «Біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау 
факультетінде»  жоғары аттестациялау курсына келген практик-қызметкерлер де көтеріп, дөңгелек 
үстел қорытындысы бойынша жасалған ұсыныстарда бұл проблемаға əсер етудің құқықтық тетігін 
əзірлеу туралы  айтылды. 

Шын мəнінде, қоғамға қайшы əрекеттердің барлық əдіс-тəсілдерін реттеуші жетілдірілген заң 
жасау мүмкін емес шығар, себебі онда бəрібір қандай да бір проблемалар туындайды. 
Бұл мəселелердің шешімі параллельді түрде барлық құқыққорғау органдары жүйесі мен түзеу 
мекемелерінің үйлесімді жұмысы болуға тиіс.  Бұл науқастылықтың негізгі емі қылмыстық саясат 
шегінен тыс жерде жатқан қоғамымыздың əлеуметтік-экономикалық жəне имандылық сауығуы 
болып табылады. Осы негізде біз ұсынатын шаралар бас бостандығынан айыру орындарында кəсіби 
қылмыскерлер тарататын жағымсыз құбылыстармен күресуді жетілдіру бойынша ұсыныстар 
кешеніне қосылған қосымша болып табылады. Е.Абиканов өз еңбегінде құқықтық жəне 
ұйымдастырушылық шаралардың төмендегідей кешенін ұсынады:   

1) əлеуметке қарсы дəстүрлер мен олардың құқыққа қайшы əрекеттерін  ұстанушыларды табу 
жəне есепке алу;  

2) түзеу мекемелерінде ұсталатын қылмыстық дəстүрлерді таратушы «беделділерді» 
сотталғандардың басым бөлігінен оқшаулау;  

3) қарастырылып отырған құқықбұзушыларға қатысты олардың түзелуіне тиімді əсер ету 
(жаза қолданумен байланыссыз);   

4) бас бостандығынан айырылғандар ортасында қылмыстық əлем «заңдарын» таратушы 
«беделділер» тобының мүшелеріне ескерте əсер ету; 

5) сотталғандардың жеке категорияларын «беделділердің» құқыққа қайшы əрекеттерінен 
құқықтық қорғау [12]. Е. Абикановтың пікірі бойынша, ол ұсынған шаралар кешеніндегі бірінші 
элементі əлеуметке қарсы дəстүрлер мен олардың құқыққа қайшы əрекеттерін  ұстанушыларды табу 
жəне есепке алу болып табылады.  Бұл процестің өте күрделі екендігін айта отырып, оны төмендегі 
жағдайлармен байланыстырамыз.  

Біріншіден, қылмыстық  əлем өкілі өзінің құқыққа қайшы əрекеттерін жасырын ұстап, əдетте 
олар ұйымдастырушылар мен айдап салушылар рөлін атқарады. Ал атқарушылар, куəлер мен 
жəбірленушілердің «беделділер» тарапынан болатын қоқан-лоққыдан қорқатындықтан, қандай да бір 
мəліметтер беруден бастартады. Егер оларға заң жүзінде режим талаптарын бұзғаны, 
құқықбұзушылық жасағандары, айғақ беруден бас тартқандары үшін оларға сөгіс, айыптық оқшаулау 
орнына қамау немесе бас бостандығынан айыру мерзімін ұзарту сияқты жаза түрлері қолданылса, 
«қылмыстық дəстүрлерді ұстанушылар» талабын орындаудан бас тартқандары үшін оларға ауыр 
соққыға жығу немесе өлім сияқты жазалар қолданылады.  

Екіншіден, қылмыстық орта дəстүрлерін белсенді түрде ұстанушыларды табу түзеу мекемесінде 
ұсталушылар санының лимиттен асып кету жəне сотталғандар құрамының тұрақсыздығы 
жағдайында болады.  

Қарастырылып отырған шаралар жүйесіндегі келесі маңызды қадам түзеу мекемелерінде 
ұсталатын қылмыстық дəстүрлерді таратушы «беделділерді» сотталғандардың басым бөлігінен, 
əсіресе олардың қолдауына ие болғандардан оқшаулау болып табылады. Мұны құққбұзушылармен 
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күресуге бағытталған бай тарихи тəжірибе де дəлелдеуде. Тəжірибеде оларға қатысты қолданылатын 
жазаларды  екі топқа бөлуге болады: сотталғаннның сол түзеу мекемесіндегі жүріп-тұру бостандығын 
шектеуші жазалар мен басқа түрдегі түзеу мекемесіне ауыстыру түріндегі жазалар. Алайда 
«беделдіні» айыптық оқшаулау орнына қамау, камералық үлгідегі жайға ауыстыру (айрықша 
режимдік түзеу колониясындағы жалғыз адамдық камераға) оның өзге сотталғандарға тигізер 
жағымсыз əсерін жоймайды. Осыған байланысты «ұрылар» мен «қараушыларды» түрлі 
құқықбұзушылық жасағаны үшін ауыстыру олардың өзге сотталғандардан қоғамдық қауіптіліктері 
бойынша айырмашылықтары барын көрсетеді. Бір жағынан, «беделділерді» түрмеде ұстау олардың 
түзеу мекемелеріндегі одақтастарымен қарым-қатынастарын қысқартып, «əдеттегі» қылмыстық 
элементтердің өзге сотталғандарға тікелей əсер етуін ұйымдастыруға жағымды жағдайлар жасалады.  
Бұл жерде  қолданылатын шараның артықшылығын атап кеткен дұрыс. Осы мəселені басқа қырынан 
қарастырар болсақ, бұл еліміздің түрлі аймақтарынан келген «беделділердің» жасанды түрде  
біріктірілуі болып табылады. Алайда бұл жағдай бірқатар жағымсыз құбылыстарға əкеп соқтырады: 
біріншіден, қылмыстық ортада лидерлік үшін күрес басталып, олардың арасында «тазарту» жүргізіле 
бастаса, екіншіден, «беделділер» қылмыстық əлем «заңдарын» жетілдіріп, өз қоғамдастық 
мүшелерінің ақылдаса отырып, бір бағдарлама бойынша əрекеттесуіне мүмкіндік туады жəне ең 
соңында олардың түрмеде жазаларын өтеп жатқан өзге сотталғандарды қоғамға қайшы əрекеттерге 
тарту үшін үлкен мүмкіндіктер туындайды.   

Бас бостандығынан айыру орнында жазаны осылайша өтеу жүйесінде жұмыспен қамтамасыз 
етілмеу сотталғандар жағдайын қиындатып, оларды криминогенді факторларға итермелейді. 

Бас бостандығынан айыру орындарында жасалатын қылмыстар көбіне адам өлтіру, ұрлық, 
тонау, денеге зақым келтіру, бұзақылық жəне жазаны өтеуден жалтару, түзеу мекемесі қызметі мен 
қызметкерлері жұмысына кедергі жасау, сотталғандарды ұстауына тыйым салынған заттарды алу, 
жыныстық эксцестер, сотталғандардың жаппай қылмыстық əрекет жасаулары сияқты бас 
бостандығынан айыру орындарына тəн əрекеттер [13].  

Қазақстан Республикасы  қылмыстық-атқару жүйесін стратегиялық реформалау шеңберінде 
сотталғандарды камераларда ұстауға көшуге ниет білдіруде. Себебі  түзеу мекемелерінде қылмыстың 
жасалуына ықпал етуші факторлардың бірі пенитенциарлық қайталанып жасалатын  қылмыстар мен 
ауыр жəне аса ауыр қылмыс жасағандардың концентрациясының жоғарылығы болып табылады. 
Сондықтан сотталғандарды камераларда ұстауға ауыстыру, біздің пікірімізше, бас бостандығынан 
айыру орындарында адамдардың ізгілікті ұсталуларына мүмкіндік беріп, олардың туберкулезбен 
ауыру деңгейін төмендетуге жəне жалпы денсаулық жағдайларын жақсартуына, сондай-ақ қылмысты 
қайталап жасаушы  қылмыскерлердің бас бостандығынан айыру орындарына бірінші рет түскендерге 
жағымсыз əсерін болдырмауға ықпал етеді. Сотталғандардың қауіпсіз жағдайларда өмір сүруін, 
адамдардың құқықтары мен бостандығын бұзу фактілерін қысқартуды қамтамасыз етіп, криминалды 
«беделділердің» өзге сотталғандарға жағымсыз əсері жоғалады.  Сөйтіп,  бас бостандығынан айыру 
орындарында  отырған сотталғандардың  ұсталу жағдайы мен тəртібін концептуалды өзгертіп, түзеу 
мекемесі түрлері мен құрылымын қайта қарастырып, оны топтастырудың маңызы зор. Ол үшін бас 
бостандығынан айыру орындарын  лагерліктен камералық типке, ал колония-қоныстарды 1–4 адамға 
дейін ұсталатын жатақханалық типке ауыстыру бұрыннан талқыланып, ғалымдар мен практиктер 
тарапынан тиімділігі дəлелденгенмен, əлі күнге дейін шешімін таппай жүрген, жауыр болған мəселе. 
Осы мəселенің оңтайлы шешім табуы пенитенциарлық қылмыстылықтың азаюына ықпал етіп, ол өз 
кезегінде бірінші рет сотталғандарға рецидивистердің тигізер кері əсерін төмендетіп, оларды кезекті 
қылмыс жасаудан сақтандырған болар еді. 

Біз мақала шеңберінде қылмысты қайталап жасау детерминанттылығын қарастыра отырып, 
қылмысты қайталап жасаушы тұлғалардың нақты қылмыстар жасауының негізгі басты себебі барлық 
субъективтік жағдайлар мен қылмыскердің жеке басының психикалық ерекшеліктері түріндегі 
жиынтық мотивация — тұлғаның қоғамға қарсы бағыттылығы деп санайтын авторлар пікіріне 
қосыламыз. 

Сөйтіп, жоғарыда айтылғандарға қорытынды жасай отыра, қайталап жасалатын қылмыстар 
себебін жоюдың бір жолы ретінде төмендегідей шаралар қолдануды жөн санаймыз: 

1. ҚР ҚК 15-тарауына (сот төрелігіне жəне жазалардың орындалу тəртібіне қарсы қылмыстар) 
сотталғандардың түзеу мекемелерінде қоғамға қайшы өмір салтын ұстанғандары үшін қылмыстық 
жауапкершілік белгілейтін бап енгізудің маңызы зор деп санаймыз.  
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2. ТМ-нен босап шыққан сотталғандардың қайта қылмыс жасап, ТМ-не қайтып оралмаулары 
үшін сотталғандарды қайта əлеуметтендіру шаралары тиімділігін арттырып, онда қылмыстық-атқару 
инспекциясымен қатар, жергілікті атқарушы билік органдарының да қызметтері мен өкілеттіліктерін 
қарастырған дұрыс. 
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М.Е.Балгожина  

Детерминанты рецидивной преступности 

Cтатья посвящена проблемам детерминантов рецидивной преступности. К факторам, 
способствующим совершению рецидивной преступности лиц, автор относит негативную среду, 
в которой находился человек до осуждения, уголовно-процессуальные недостатки, условия 
содержания в местах лишения свободы и проблемы социальной адаптации после освобождения. 
Условно классифицируя факторы, способствующие пенитенциарному рецидиву, автор определяет, 
что учет всех этих факторов в работе с осужденными является одним из путей предупреждения 
совершения ими новой преступности. В рамках статьи сделана попытка сформулировать предложения  
по совершенствованию научных изысканий. 

 

M.E.Balgozhina  

Determinants of criminal recidivism 

This article is devoted to problems of the determinants of criminal recidivism; the author of the factors con-
tributing to the occurrence of criminal recidivism of persons carries a negative environment in which the per-
son was convicted, the criminal procedural deficiencies, conditions of detention in places of deprivation of 
liberty and the problem of social adaptation after release. The author in his article conditionally rating factors 
contributing prison recidivism determines that account all these factors in working with prisoners is one of 
the ways warnings they commit a new crime. The author in the article an attempt is made to formulate pro-
posals for the improvement of scientific research.  
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Польские политические партии и общественные объединения  
и их отношение к национальной государственности 

В статье рассмотрены деятельность польских политических партий и общественных объединениий, 
которые существовали в конце ХІХ– начале ХХ вв., и их отношение к национальной 
государственности. Как известно из истории, в сохранении национальной государственности того или 
иного государства определенную роль играли именно политические организации и их лидеры. Авто-
ром представлена информация об организациях, их деятельности по сохранению национальной госу-
дарственности. 

Ключевые слова: политические партии Польши, общественные объединения, политические мысли, 
Варшава, Ю.Пилсудский, Р.Дмовский. 

 
Как известно, развитие политической мысли и общественного движения в государствах проис-

ходит в результате ряда объективных условий, к которым относятся уровень экономики, просвеще-
ния, культурные традиции, и вместе с этим немаловажное влияние оказывают внешние факторы. 
Речь Посполитая, находясь в центре Европы, одной из первых ощутила на себе агрессию от крупных 
империалистических держав и постепенную потерю своей национальной государственности. Во всех 
трех частях бывшего единого польского государства, где активно осуществлялись германизация и 
русификация его населения, подавлялась  культура, традиции и язык. Например, в Познаньском кня-
жестве, находившемся под Пруссией, германизаторский курс объявил немецкий язык обязательным 
во всех сферах жизни. Постановлением 1872–1874 гг. в учебных заведениях полностью запрещалось 
преподавание на польском языке. Переименовывались названия городов, поселений, районов. Нача-
лось преследование религии, государство целенаправленно вытесняло католическое духовенство 
из оккупированной ими территории [1; 23]. Примерно такая же ситуация была и в других частях 
бывшей Речи Посполитой. Однако необходимо отметить, что польский народ, имевший почти 
восьмисотлетнюю историю национальной государственности [1; 25], не мог в одночасье утратить 
своих традиционных ценностей и веками складывавшейся государственно-правовой культуры. На-
оборот, иностранное вмешательство и навязывание чуждого образа жизни и правового бытия усили-
ли рост национального и политического самосознания польского народа, укрепляя его дух в борьбе с 
империями-завоевателями. 

Происходившие на европейской арене революционные события, в результате которых 
на смену феодальным отношениям шел капитализм (ярким примером была революция во Франции), 
не могли не повлиять на идейно-политическую жизнь других стран, в том числе и Польши. Идеи 
борьбы за независимость были характерны для всего польского общества, независимо от социального 
статуса его населения. Одним из первых общественно-политических объединений в Польше была так 
называемая эмиграционная организация «Люд Польский», образованная в 30-х годах XIX в. и вос-
принявшая социал-утопические идеи французской революции якобинцев. По своему составу она 
представляла собой трудовые слои населения. Участники этого объединения оправдывали террор для 
осуществления перемен в стране.  

В этот же период было образовано «Польское демократическое общество», которое также вос-
питывалось на идеях французской буржуазно-демократической революции и по своему направлению 
делилось на два крыла: консервативное и левое. Консервативное крыло считало невозможным при-
менение опыта французов в условиях Польши, левые, наоборот, были за применение социальных ре-
форм и революционных методов борьбы французов за независимость [1; 23]. 

Следует отметить, что идейно-политическая жизнь Польши на тот исторический период концен-
трировалась в крупных городах, как правило, с развитой промышленностью, культурными и учебны-
ми заведениями, какими были Варшава — столица Польши, Лодзь, Краков, Вроцлав, Гданьск, По-
знань и другие. В этих городах сосредоточивалась польская интеллигенция, организовывались пер-
вые кружки будущих политических партий и общественных движений. В промышленных регионах 
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Царства Польского по примеру Европейских государств проходили первые демонстрации и забастов-
ки с требованиями установления 8-часового рабочего дня и повышения заработной платы. Рабочий 
класс в Польше был наиболее сплоченным в отличие от других слоев населения. По данным 
А.Жарновской, в 1893 г. численность рабочих составляла свыше 150 тысяч человек [2; 33]. По мере 
развития производства и новых технологий, которыми славилась Европа, росла и численность пролета-
риата. 

Следует отметить, что в Варшаве уже существовали Союзы  польских рабочих, Польская  социа-
листическая рабочая партия «Великий Пролетариат», которая была организована в 1882 г. [3; 375, 376]. 
Интересно, что «Пролетариат» имел соглашение с российским движением «Народная воля», и обе 
партии признавали террор как способ борьбы с царизмом [4; 173].  

После разгрома первого «Пролетариата» жандармерией партия вновь стала функционировать, 
получив уже название «Второй Пролетариат». Надо отметить, что она, учитывая опыт своих предше-
ственников, которые были репрессированы властями, перешла на нелегальное положение. «Вто-
рой Пролетариат» продолжил проводить первомайские демонстрации и рабочие забастовки, только 
более грамотно, без лишних потерь для революционеров. Например, Варшавский генерал-губернатор 
докладывал Министру внутренних дел в Петербург, что в последнее время подпольные группы рево-
люционеров активизировали свою деятельность по агитации рабочих на фабриках и заводах [5; 290]. 
Как видно из переписки властей, никакие репрессии и аресты не могли остановить укрепление пози-
ций политической партии среди широких масс населения, которая способствовала росту их полити-
ческого и национального самосознания в борьбе за восстановление национальной государственности. 

На съезде польских социалистов в Париже в 1892 г. произошел раскол в Польском рабочем дви-
жении и был создан заграничный Союз польских социалистов в Париже, как организационный центр 
[6; 23]. На съезде была принята программа Польской социалистической партии (ППС), согласованная 
с заграничным Союзом польских социалистов. Задачей партии было привлечение находящихся на 
русской территории поляков к революционной деятельности. «Второй Пролетариат» и «Союз поль-
ских рабочих» согласились войти в ППС, основателями которого были Ю. Мархлевский, Я. Ледер, 
С. Кулик, Л. Бейн, А. Варский и другие. Позже многие их них станут видными общественными и го-
сударственными деятелями [7; 7]. Принятый на съезде проект программы был направлен 
в Королевство Польское. 

Съезд отклонил террор как метод партийной борьбы и поставил главной задачей организацию 
национального восстания против царского самодержавия, вне всякой связи с революционным движе-
нием России. Польские социалисты отказывались от тесных связей с российской социал-
демократией, поскольку не считали их серьезной политической силой и не доверяли им. 

Следует отметить, что в процессе обсуждения партийных вопросов о слиянии и объединении 
партии не было единого мнения о форме будущей национальной государственности в Польше — 
пролетарской или демократической республики. Многие авторы программы минимум считали завое-
вание национальной независимости польского государства приоритетной задачей, т.е. вначале необ-
ходимо было получить национальное освобождение, а затем ликвидировать социальное неравенство 
[7; 18]. Один из видных общественных деятелей, внесших большой вклад в восстановление польской 
национальной государственности, Юзеф Пилсудский для ликвидации разногласий и объединения 
политических сил в нескольких словах определил будущую перспективу страны: «…вначале незави-
симость Польши, а затем вопросы пролетариата» [7; 20]. 

Одним из важных событий в польском рабочем движении было, во-первых, стирание программ-
ных различий между «Союзом польских рабочих» и «Пролетариатом», а во-вторых, в программу 
партии был внесен лозунг о создании независимой Польской демократической республики. По 
мнению С. Меньдельсона, одного из руководителей партии, создание Польской демократической 
республики помогло бы противостоять реакционным силам России. Она включила бы в себя не толь-
ко польские земли, но и территорию на Востоке — за счет земель Литвы, Белоруссии и Украины. 
Мендельсон также считал, что возможность отделения от России и создание независимой Польши 
может возникнуть с появлением серьезного кризиса, который способен подорвать устои царизма, вы-
званного финансовым кризисом, голодом, войной и т.д., что позволило бы полякам начать нацио-
нальное освободительное движение [6; 41]. Позже демократические партии их неоднократно крити-
ковали за скатывание от классовой борьбы к национализму [6; 12]. 

Другие лидеры, в частности редакция журнала «Побудка», полагали, что даже если в России 
к власти придет либеральная буржуазия, она будет стараться подавлять своих польских конкурентов 
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в промышленности. Отсюда делался вывод, что необходим немедленный отрыв Королевства Поль-
ского от России, чему будет способствовать назревавшая война Австро-Венгрии против России 
[8; 14–16]. Надо отметить, что журнал «Побудка»  был образован в Париже в 1888 г., а его первый 
номер вышел в январе 1889 г. Редакция этого печатного органа состояла из небольшой группы рево-
люционеров, которые называли себя «Национал-социалистической гминой» [9; 330, 331]. Их идею 
поддержал польский журнал «Пшеглёнд  социалистичны», основанный в Париже в 1892 г. известны-
ми польскими политическими деятелями Р. Дмовским, Б. Лимановским, К. Длусским и Б. Мотц, ко-
торые активно участвовали в восстановлении национальной государственности в Польше. Их мнение 
поддержали и другие крупные журналы. Например, польская социалистическая «Рабочая газета», из-
дававшаяся в Берлине. Ее редактор Ст. Грабский, рассматривая вопрос о программе польских социал-
демократов, писал, что, несомненно, в центре политической программы польского пролетариата 
должна быть поставлена проблема национальной независимости Польши. Также Грабский поставил 
под сомнение союз польских и русских революционных сил в борьбе за социальное и национальное 
освобождение [6; 42].  

Кроме упомянутых выше партий, в Польше в конце XIX в. было образовано крупное политиче-
ское движение «Национал-демократическая партия», идейным вдохновителем которого был Роман 
Дмовский (1864–1937 гг.). Партия организовалась в 1897 г. Как отмечает в своей статье 
М.В.Зелинский, национализм Дмовского формировался на отречении от идеи утопизма и социализма. 
Он также не признавал классовую борьбу как движущую силу прогресса общества. Националистиче-
ская концепция партии основывалась на польских традициях и принципах дарвинизма — выживает 
сильнейший. Главная задача партии заключалась в создании унитарного моноэтнического польского 
государства [10; 34–38]. 

В идейно-политической жизни Польши в конце XIX в. в рабочем движении начали происходить 
серьезные разногласия между ППС и социал-демократами. ППС считала, что стачки не являются 
средством политической борьбы и не дают должного результата [6; 21], тогда как социал-демократы, 
наоборот, полагали их действенной мерой для улучшения жизни рабочих. 

На IV съезде ППС, прошедшем в 1897 г., было принято решение проводить единые акции, 
оказывать помощь литературой, оружием социалистам, находящимся на прусской территории. В то 
же время отмечалось, что эти организации не должны поддерживать тесных связей с российскими 
партиями. Главным условием съезда ППС для контактов с русскими революционнными партиями 
являлось признание независимости Польши и поддержание этой политики в своих программах [6; 55]. 

По поводу нежелания польских социалистов и рабочих организаций сотрудничать с российской 
социал-демократической партией В.И. Ленин в статье «Национальный вопрос в нашей программе», 
которая была напечатана в газете «Искра» в июле 1903 г. за № 44, указывал на классовую сущность 
тех правящих сил Польши, которые боролись за самостоятельность и суверенитет своего государства. 
По мнению Ленина, польскому пролетариату необходимо стать союзником российских рабочих, цель 
которых — победа пролетарской революции в России. Поэтому сейчас, говорилось в статье,  необхо-
димо думать не о суверенитете Польши, который каждый день внушается буржуазией своим проле-
тариям, а искать сотрудничество и общие методы борьбы с царским режимом в России, вплоть 
до изменения существующего строя  [11; 21, 22]. 

Среди польских революционеров были те, которые последовали за ленинской идеей, однако 
большая их часть, в том числе и ППС Пилсудского, были не согласны с программой большевиков. В 
своих статьях и выступлениях Ленин часто критиковал работу ППС, показывая национализм поль-
ской социалистической партии, сравнивал их с российскими социалистами-революционерами, нано-
сившими вред польскому рабочему движению. По Ленину, только союз пролетариев всех стран мо-
жет обеспечить их победу над самодержавием [12; 69]. 

Надо отметить, что отношение к отделению Польши от России среди польской социал-
демократии было не всегда однозначным. Например, в работе Лондонского международного кон-
гресса II Интернационала 1896 г. социалисты Польши предложили Интернационалу в своей про-
грамме принять требования независимости Польши. Это предложение не было принято. По этому 
вопросу Роза Люксембург высказала свою точку зрения — польские социалисты не должны требо-
вать независимости Польши [13; 296]. Также она отмечала, что для Польши полезным будет интегра-
ция с Австро-Венгрией, Германией и Россией, а отделение Польши лишь навредит ее же экономике и 
в целом развитию страны [7; 20, 21]. 
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Однако позже, в 1913 г., в газете «Просвещение» вышла статья Р. Люксембург под названием 
«Национальный вопрос и автономия», где она доказывала обратное — исключительное право Коро-
левства Польского на автономию. Для подтверждения своей идеи она характеризует государствен-
ный строй России по экономическим, политическим, бытовым, социальным и другим параметрам, 
«…которые дают в сумме понятие «азиатского деспотизма» [13; 227], и, естественно, развиваться 
в таком государстве Польша не может. Единственным выходом из этой ситуации, по мнению 
Р. Люксембург, было отделение ее от России. 

В феврале 1900 г. в Лейпциге была созвана конференция, которая объединила польское и литов-
ское демократическое движение в одну общую организацию — Социал-демократия Королевства 
Польского и Литвы (СДКПиЛ). Партийным журналом этого объединения стал «Пшегленд работни-
чы», редактором — Ю. Мархлевский [14; 79–81]. 

Общеизвестно, что в это же время В.И. Ленин — глава Российской социал-демократической ра-
бочей партии (РСДРП) — вел большую работу по сплочению разрозненных политических движений, 
выступавших против самодержавия, в единый союз. В июле-августе в 1903 г. в Лондоне прошел 
II съезд РСДРП. После долгих переговоров депутатов съезд пригласил, с предоставлением совеща-
тельного голоса, представителей СДКПиЛ в лице Я. Гонецкого и А. Варского. Однако партия Соци-
ал-демократии Королевства Польского и Литвы, не договорившись по основным вопросам, касав-
шимся предоставления Польше самостоятельности, не вошла в РСДРП [6; 150–158]. 

Как отмечает И.В.Лукоянов, 23 января 1909 г. в III Думе правительством на рассмотрение были 
представлены законопроекты о выделении Холмщины и введении Городового положения (городско-
го самоуправления) в Царстве Польском. Первый проект, естественно, вызвал отрицательную реак-
цию польских депутатов, поскольку это означало, что за счет отделения земель Седлецкой и Люб-
линской губерний создавалась Холмская, но уже не в составе Царства Польского [15; 238].  

Обсуждение этого вопроса длилось вплоть до окончания работы III Думы [15; 240].  Демократи-
ческие силы, участвовавшие в работе Парламента, всегда приходили друг другу на помощь. Напри-
мер, в 1912 г. на 45 заседании депутат от Кубанской и Терской областей и Черноморской губернии 
социал-демократ И.П.Покровский, поддерживая польских депутатов, так охарактеризовал этот зако-
нопроект: он «…является праздником для г.г. националистов III Государственной думы, это их дети-
ще, …ими выношенное» [16; 233]. 

До окончания работы III Государственной думы 9 июня 1912 г. [17; 4272] царь утвердил законо-
проект о Холмщине [17; 4336]. Позже, после Октябрьской революции 1917 г., часть партии СДКПиЛ 
и ППС — левицы (надо отметить, что польские социалисты делились на два крыла: правое — ради-
калы и левое (левицы) — более либеральное), сформируют в Петрограде Коммунистическую рабо-
чую польскую партию (КРПП), которая будет действовать на территории России. В 1920 г. она соль-
ется с РСДРП(б). Другая часть СДКПиЛ будет популяризировать идеи большевиков на территории 
Польши [18; 379]. 

Одним из членов СДКПиЛ был Ф.Э. Дзержинский, который впоследствии станет видным госу-
дарственным деятелем Советской России. Феликс Эдмундович Дзержинский родился 30 августа 
(11 сентября) 1877 г. в имении Дзержиново Виленской губернии в семье небогатого помещика 
[19; 250]. У него рано умер, от туберкулёза отец — в 1882 г., на 43 году жизни. На руках у матери ос-
тались 8 детей, Феликсу тогда не было и 5 лет. Большую помощь семье оказывала бабушка со сторо-
ны матери. 

В 1889–1895 гг. Феликс учился в гимназии, отличался хорошими способностями, особенно 
по точным наукам, любил литературу [20; 13]. Дзержинский считал для своей жизни 1894 г. пере-
ломным — он окончательно порвал с религией, больше стал увлекаться запрещенной социал-
демократической литературой. Осенью этого же года он вступает в социал-демократическую партию 
Литвы. За нелегальную деятельность в 1898 г. Дзержинский в административном порядке ссылается 
под надзор полиции в Вятскую губернию [20; 33]. С этого периода он неоднократно подвергался аре-
стам, ссылкам, был сослан и на каторгу. Его революционный псевдоним — Юзеф. 

В 1906 г. Дзержинский впервые встретился с Лениным на IV объединительном съезде. С этого 
периода он сближается с видными деятелями Российской социал-демократической партии, которые, 
учитывая способности Дзержинского, стали привлекать его к более серьезным участкам революци-
онной работы [21; 78]. В феврале 1917 г. он находился в Бутырской тюрьме и был освобожден сразу 
же после революции. Дзержинский стал работать в Московской большевистской организации, являл-
ся делегатом VII Апрельской Всероссийской конференции, а затем участником VI съезда РСДРП(б). 
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На съезде был избран в Центральный Комитет. Кроме этого, Дзержинский становится руководителем 
ВРК — Военно-революционного комитета при Петроградском Совете депутатов. Вместе с видными 
революционерами А.С. Бутковым, Я.М. Свердловым, И.В. Сталиным и М.С. Урицким он входил в 
состав Военно-революционного центра по руководству вооруженным восстанием. В октябре 1917 г. 
Ф. Дзержинский на II съезде Советов был избран членом Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета [20; 5, 6]. 

После установления Советской власти в целях ее защиты была создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия (ВЧК). Ф.Э. Дзержинский становится ее бессменным руководителем и 
получает прозвище «железный Феликс». В 1920 г. за заслуги в борьбе с контрреволюцией был 
награжден орденом Красного Знамени. Кроме этого, в годы иностранной интервенции, с июля 
по сентябрь 1920 г., он входил в состав Польского бюро Центрального Комитета Рабочей 
коммунистической партии большевиков (ЦК РКП(б)) и Временного революционного комитета 
Польши (Полревкома) [22; 7].  

Надо отметить, что в 1919–1920 гг., в период гражданской войны и иностранной интервенции, 
большевиками подавлялись национальные демократические образования, появившиеся после фев-
ральской революции 1917 г. на национальных окраинах. Они были созданы в Поволжье, Прибалтике, 
на Украине, на Кавказе, в Средней Азии и Казахстане. Для того чтобы уберечь от распада террито-
рию бывшей царской России, а ныне республику Советов, большевистским руководством активно 
применялись вооруженные силы, на местах создавались Военно-революционные комитеты. В задачи 
Ревкомов входили борьба с национал-демократическим движением и установление Советской власти 
на местах. Дзержинский с его классовой ненавистью к врагам революции был подходящей кандида-
турой для установления Советской власти в Польше. В этот период Красная Армия с переменным 
успехом продвигалась к Варшаве, но вмешательство стран Антанты не дало возможности реализо-
ваться планам большевиков относительно ее советизации. До своей кончины (1926 г.) Дзержинский 
возглавлял ОГПУ, ВСНХ и другие крупные учреждения Советского государства. 

Надо сказать, что Феликс Эдмундович был одним из тех революционеров, которые до мозга кос-
тей были преданы делу социалистической революции. Он верил, что социалистическая, а вслед за ней 
и мировая революции вернут его Отечеству независимость. Таких как он талантливых поляков в пра-
вительстве Ленина было много: Бронислав Весоловский — член секретариата ЦК, Франтишек 
Гжельщак — член ЦИК Советов, Станислав Коскор и Феликс Кон — сотрудники Компартии Украи-
ны, Станислав Пестковский — член Наркома по делам национальностей и другие [23; 136]. 
В частности, С. Пестковский возглавлял Казахский революционный комитет, который был создан 
в соответствии с Декретом о Революционном Комитете по управлению Казахским краем от 10 июля 
1919 г. [24; 47]. 

Дальнейшие политические события, стремительно развивавшиеся на тот исторический период, 
привели к тому, что поражение Германии и ее союзников открывало новые возможности для созда-
ния польской национальной государственности. Одним из первых в 1918 г. суверенитет Польши при-
знало правительство РСФСР, позже Австрия, Пруссия, Франция и другие государства. Однако боль-
шой проблемой между Польшей и Россией стало определение границ. Общеизвестны даже военные 
столкновения между Красной Армией и польскими войсками за приграничные населенные пункты, 
пока в 1923 г. этот вопрос не был окончательно решен. 

В заключение следует отметить, что Польша в конце XVIII столетия в результате проигранных 
войн стала терять свою независимость, а вместе с ней и национальную государственность. Польский 
народ пережил практически три раздела своей территории, находясь в эпицентре трех крупных дер-
жав — Пруссии, Австрии и России. Ее колониальный период был связан с запретом традиций, языка, 
национальной культуры. Множество восстаний за независимость, которые были жестоко подавлены 
колониальными властями, дали Польше имена героев, которые на долгие годы останутся бессмерт-
ными в памяти польского народа. 

С подъемом уровня образования и культуры в Польше стали появляться общества и кружки, 
позже ставшие политическими партиями, в которых главной идеей были национальная независи-
мость и выработка различных форм борьбы за ее достижение. 

Как было проиллюстрировано выше, в Польше было достаточное количество партий и их тече-
ний, хотя и имевших разногласия в подходах и методах борьбы за независимость, в отношении 
к различным политическим силам, например, к российским социал-демократам, и т.д., но главными 
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объединяющими факторами были освобождение страны от иностранных оккупантов и возрождение 
Польской национальной государственности.  
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Р.Б.Ботағарин 

Польша саяси партиялары мен қоғамдық бірлестіктері жəне олардың  
ұлттық мемлекеттілікке қатысты көзқарасы  

Мақалада ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Польшада əрекет еткен саяси партиялары 
мен қоғамдық бірлестіктері жайында жəне олардың ұлттық мемлекеттілікке деген қатынасы 
қарастырылған. Əр уақытта тарихтан белгілі болғандай, мемлекеттің мемлекеттілігін сақтап қалуына 
белгілі бір саяси көшбасшы тұлғалар бастаған саяси ұйымдардың ықпалы зор болып жатады. Автор 
сол саяси ұйымдардың құрылуы, өзгеруі, атқарған істері жəне олардың жетекшілері жөнінде 
мəліметтер келтірген. 
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R.B.Botagarin 

The Polish political parties and public associations  
and their relation to the national state 

The article describes the activity of the Polish political parties and public associations that existed in the late 
XIX– early XX centuries and their relation to the national statehood. As we know from the history, the political 
organizations and their leaders played an important role in preserving the nationhood of a state. The article 
gives the information about their organization and their contribution to preserving the statehood. 
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