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Казахстана и зарУбежных стран

Аннотация
В статье рассматриваются правовые и социальные аспекты применения смертной казни в РК и неко-

торых зарубежных странах, а также роль органов конституционного контроля в толковании данного 
понятия. 

Ключевые слова: Конституция, Верховный суд, Парламент, суд, смертная казнь. 

Аңдатпа
Мақалада ҚР-да және кейбір шет елдерінде өлім жазасын қолданудың құқықтық пен әлеуметтік ас-

пектілері, сонымен қатар осы түсінікті талқылаудағы конституциялық бақылау органдарының рөлі 
қарастырылады.

Түйінді сөздер: Конституция, Жоғарғы сот, Парламент, сот, өлім жазасы.

Annotation
The article focuses on the legal and social aspects of the death penalty and the role of the constitutional 

interpretations of the concept. 
Key words: Constitution, Supreme court, Parliamentary assembly, court, capital punishment.

Утверждение в Республике Казахстан но-
вых конституционных ценностей вызва-
ло необходимость в расширении  право-

вых механизмов защиты прав и свобод личности, 
среди которых самостоятельное место занимают 
акты толкования. Охватывая своим содержанием 
проблемы смертной казни, неприкосновеннос-
ти частной жизни и жилища, свободы совести и 
вероисповедания, свободы слова и творчества, 
права  на информацию, тайны переписки и те-
лефонных переговоров и др., акты толкования 
составляют важнейший каркас правового госу-
дарства, выступают проявлением человеческой 
свободы, выражают гуманистические принци-
пы взаимоотношений индивида с государством. 
Участие конституционного контроля в защите 
указанных прав оказывает также позитивное 
влияние на создание условий конструктивного  
взаимодействия гражданского общества и госу-
дарства, позволяет учитывать публичные и час-
тные интересы. 

Между тем, в Казахстане, в силу доминирова-
ния превентивных механизмов конституционной 

охраны защита указанных прав и свобод в основ-
ном проявляется в рамках официального тол-
кования, а также при рассмотрении обращений 
судов республики. Так, давая разъяснение норм 
Конституции, устанавливающих фундамен-
тальные принципы правового статуса личности 
Конституционный Совет, подчеркнул, что «при-
знание указанных в Конституции прав и свобод 
человека абсолютными означает их распростра-
нение на каждого человека, находящегося на 
территории Республики Казахстан, независимо 
от его принадлежности к гражданству Респуб-
лики. Неотчуждаемость прав и свобод означает, 
что установленных Конституцией прав и свобод, 
человек не может быть лишен никем, в том чис-
ле и государством, кроме случаев, предусмот-
ренных Конституцией и принятых на ее основе 
законов. Указанные права и свободы определя-
ют содержание и применение законов и иных 
нормативных правовых актов». Применительно 
к вопросу о возможном ограничении прав и сво-
бод граждан было подчеркнуто, что «государство 
в установленном законе порядке, в случаях пре-
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дусмотренных нормами Конституции, может их 
ограничить». При этом Конституционный Совет 
воспроизвел конституционное положение о не-
допущении ограничений прав и свобод граждан 
по политическим мотивам[1]. 

Социальная ценность правовой позиции Конс-
титуционного Совета состоит в том, что принцип 
абсолютности и неотчуждаемости прав и свобод 
в решении получил развернутую характеристику. 
Признание нашей Республикой на конституци-
онном уровне личных (естественных) прав и сво-
бод человека и гражданина, по мнению ученых, 
представляет собой «важнейший ценностный 
ориентир для государства, которое призвано га-
рантировать эти права и защищать их всеми име-
ющимися средствами»[2]. На наш взгляд, данное 
конституционное положение должно иметь бо-
лее совершенный механизм защиты, включаю-
щий усложненную процедуру изменения (как 
например, в России), или входить в блок вопро-
сов, которые не могут подвергаться изменению. 
К примеру, норма Основного закона Германии, 
о «нерушимости и неотчуждаемости прав чело-
века как основы всякого человеческого сооб-
щества» не может быть изменена. Аналогичные 
положения закреплены и в конституционном за-
конодательстве других современных государств с 
демократическим типом развития[3]. 

К числу важнейших социальных прав, несом-
ненно, относится право на жизнь, закрепленное 
в ст. 15 Конституции Республики Казахстан. Од-
нако в силу разных причин, эта норма не стала 
ощутимой в правосознании судебной власти, 
которая до введения моратория выносила смер-
тные приговоры. Между тем, свойство прямого 
действия Конституции дает возможность судам 
руководствоваться не Уголовным кодексом, а 
нормой Конституции непосредственно. По мне-
нию Конституционного Совета, «новая редакция 
ст. 15 Основного Закона, гарантирующая право 
на жизнь, фактически отменяет смертную казнь, 
поскольку, согласно ее нормам, данный вид нака-
зания может предусматриваться законом лишь за 
особо тяжкие преступления, совершаемые в во-
енное время и террористические преступления, 
сопряженные с гибелью людей. Это означает, 
что в Общей части Уголовного Кодекса следует 
определить перечень террористических преступ-
лений, а из санкций статей его Особенной части, 
предусматривающих исключительную меру на-
казания и не отвечающих новым конституцион-
ным требованиям, смертная казнь должна быть 
исключена. Принимая соответствующий закон, 
Парламент должен корреспондировать его нор-
мы с положениями Концепции правовой поли-
тики Республики Казахстан, провозглашающей 

курс на постепенное сужение сферы применения 
этого наказания»[4]. 

Этот и многие другие примеры лишь подтверж-
дают правило, что для реализации потенциала 
Конституции необходимо своевременное при-
нятие ряда нормативных актов, развивающих ее 
положения. 

Смертная казнь, как известно, на сегодняш-
ний день отменена в более чем в 100 странах 
мира и только 68 предусматривают возможность 
ее применения. Эта мера, существует не только 
в развивающихся странах (Иран, Ирак, и др.), 
но и в государствах, традиционно считающих 
себя демократическими (США, Япония и др.). 
Некоторые страны поддерживают мораторий 
на смертную казнь. Например, в 1993 г. он был 
введен в Болгарии, в 1995 г. – в Литве и Латвии. 
Эстония и Россия с начала 1997 года полностью 
отказались от данного вида наказания. Перечень 
преступлений, за которые применяется смертная 
казнь, был увеличен в Китае и Саудовской Ара-
вии[5]. Научные  исследования показывают, что 
применение смертной казни не влияет на рост 
преступности и не препятствует совершению но-
вых преступлений. 

Между тем, право на жизнь как институт, име-
ет сложную социальную природу, поэтому ее ре-
шение должно быть системным. Основой такого 
подхода, кроме формальной ее отмены, должно 
стать проведение миролюбивой  внешней поли-
тики, реализация социально значимых программ, 
таких как борьба с бедностью и детской смерт-
ностью, гуманизация уголовно-исправительной 
системы и охрана здоровья, борьба с загрязнени-
ем атмосферного воздуха, и многое другое. 

Примечательно, что в Казахстане, начиная с 
2004 года, действует мораторий на применение 
смертной казни, а, начиная с 2007 года все уго-
ловные дела, по которым законодательство до-
пускает применение этой меры наказания, будут 
рассматриваться с участием суда присяжных. Од-
нако в контексте правовой охраны Конституции 
вызывает сомнение конституционность Указа 
Президента РК о введении моратория по фор-
мальным признакам. На наш взгляд, подобные 
вопросы должны регулироваться исключительно 
законами Парламента.

Следует отметить, что в последнее время про-
блемы смертной казни находятся в поле зрения 
не только специализированных правозащитных 
организаций, но и органов конституционного 
контроля, которые в процессе толкования затра-
гивают проблему возможного ограничения важ-
нейшего естественного права человека – права 
на жизнь. Так, рассматривая обращение группы 
депутатов Парламента, Конституционный Со-
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вет постановил, что «норму об исключительной 
мере наказания следует считать ограничитель-
ной, поскольку она распространяется лишь на 
особо тяжкие преступления, а не на преступле-
ния иной степени тяжести. Конкретные составы 
особо тяжких преступлений, за которые может 
быть назначена смертная казнь, определяются 
уголовным законодательством»[6]. Хотя Конс-
титуционный Совет в своем решении прямо не 
высказался по поводу конституционности норм 
о смертной казни, содержавшихся в Уголовном 
кодексе РК, но его правовая позиция, несомнен-
но, касалась именно этого института. 

Бесспорно и то, что проблема отмены смерт-
ной казни представляется ключевой не только 
для внутригосударственного права и связанного 
с ним дальнейшего совершенствования пенитен-
циарной системы, но и связанного с ним вопроса 
об определении места и роли государства на меж-
дународной арене. Кроме того, существует ряд 
вопросов, которые имеют исключительно конс-
титуционно-правовую природу и требуют своего 
разрешения. Особое место среди них занимают 
проблемы соотношения норм Конституции и 
норм международного права, норм Конституции 
и норм Уголовного кодекса, допустимость при-
менения смертной казни и прав человека и т.д.

Вместе с тем, несмотря на множество научных 
публикаций[7] проблематика смертной казни 
остается наиболее дискуссионной и сегодня. Не 
затрагивая уголовно-правовые, морально-пси-
хологические и иные аспекты проблемы, рас-
смотрим, прежде всего, правовые позиции орга-
нов конституционного контроля. Так, например, 
Конституционный Суд Литовской Республики, 
рассмотрев обращение и изучив доводы сторон 
(опросы общественного мнения, позиции пред-
ставителей религиозных конфессий, политичес-
ких партий и др.) пришел к выводу, что «статья 
105 Уголовного кодекса противоречит ст. 18 и 19, 
а также части 3 ст. 21 Конституции Литовской 
Республики». 

По данному делу Конституционный Суд сфор-
мулировал ряд важных правовых позиций, суть 
которых заключалась в следующем: «Конститу-
ция провозглашает естественный характер прав 
и свобод личности, а право на жизнь является 
неделимым естественным правом, устанавли-
вая  запрет на применение пыток, причинение 
увечий и других мер, унижающих человеческое 
достоинство; при назначении смертной казни 
может быть допущена судебная ошибка, которую 
невозможно исправить». Стоит отметить, что 
данное постановление оказало позитивное вли-
яние на совершенствование уголовного законо-
дательства. Как отмечают ученые, «именно оно 

побудило Сейм (Парламент) внести соответс-
твующие поправки, которыми в законодатель-
ном порядке были упразднены все положения 
Уголовного кодекса, содержавшие упоминание о 
смертной казни»[8]. 

Схожая правовая ситуация сложилась и в Ук-
раине после вступления этой страны в состав Со-
вета Европы в 1995 году. Как известно, участие 
государств в этой авторитетной международной 
организации сопровождается рядом условий, 
которые должны соблюдать государства-учас-
тники. В числе прочего, одним из основных 
обязательств является отмена смертной казни. 
Признав нормы Уголовного закона, в части при-
менения смертной казни несоответствующими 
Конституции, Конституционный Суд исходил из 
следующего: «нормы о характере прав и свобод 
личности отражены в Конституции, согласно ко-
торым человек, его жизнь и здоровье, честь и до-
стоинство, неприкосновенность и безопасность 
признаются наивысшей социальной ценностью 
(ст. 3). Каждый человек имеет неотъемлемое 
право на жизнь. Никто не может быть произ-
вольно лишен жизни (ст. 27). Часть 2 статьи 22 
Конституции устанавливает, что конституцион-
ные права и свободы гарантируются и не могут 
быть упразднены. Таким образом,  Конституция 
Украины не предусматривает императивных по-
ложений о безусловном  применении смертной 
казни как меры наказания и позволяет при по-
мощи толкования разрешить данную проблему в 
рамках Конституции, законов и международных 
обязательств»[9]. 

Конституционным Судом были также учтены 
социологические и научные исследования, со-
гласно которым «смертная казнь не может рас-
сматриваться как эффективное средство борьбы 
с преступностью, поскольку не принадлежит к 
факторам, удерживающим рост преступности».  
Приняв во внимание эти доводы, применение 
смертной казни в Украине было отменено[10]. 
Значение данного решения, помимо положи-
тельных правовых аспектов связанных с возмож-
ностью совершенствовать систему наказания в 
сторону дальнейшей гуманизации, преследует 
также ярко выраженные политические интере-
сы, обусловленные желанием этой страны вой-
ти в состав не только Европейского Союза, но и 
других ее организаций. 

Проблемы нормативного обеспечения конс-
титуционного права на жизнь были развиты и в 
решении Конституционного Суда России, пра-
вовые позиции которого установили запрет на 
ее применение «до тех пор, пока повсеместно не 
заработают суды присяжных заседателей»[11]. 

Между тем, как показывает практика, не во 
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всех странах органы конституционного контро-
ля воспринимают нормы о естественных правах 
и свободах как абсолютные и неотчуждаемые. 
Примером такого подхода может служить дело, 
рассмотренное Конституционным Судом Рес-
публики Беларусь «О соответствии Конституции 
Республики Беларусь международным договорам 
Республики Беларусь, предусматривающего при-
менение смертной казни в качестве наказания». 
В своем решении Конституционный Суд подчер-
кнул, что «в Республике Беларусь совершенству-
ется не только уголовное законодательство, но и 
практика его применения, с целью приближения 
ее к международным стандартам, сложившимся 
в области применения смертной казни». Вместе 
с тем, норма части 3 ст. 24 Конституции допус-
кающая применение наказания в виде смертной 
казни, одновременно содержит указание на его 
исключительный и временный характер. Кро-
ме того, аргументация Конституционного Суда 
опиралась и на данные республиканского рефе-
рендума, в ходе которого более 80% граждан вы-
сказались против ее отмены[12]. 

Неоднозначные по своему содержанию право-
вые выводы были сделаны и органом конституци-
онного контроля Японии. Так, в одном из  реше-
ний Верховный Суд этой страны постановил, что 
«смертная казнь может быть применена к лицу, 
только при соблюдении соответствующей проце-
дуры, установленной в законе, которая бы гаран-
тировала процессуальные права подсудимого, а 
применявшиеся ранее «сожжение», «распятие 
или погружение в кипящую воду», необходимо 
считать жестокими и недопустимыми в демок-
ратическом обществе. Однако «повешение», как 
один из способов ее применения, не нарушает 
ни Конституцию, ни права человека». Вопрос о 
целесообразности применения смертной казни 
неоднократно затрагивался и Верховным Судом 
США. Так, например, в одном из своих решений 
этот орган отметил, что «смертная казнь как вид 
наказания не нарушает Конституцию», а в дру-
гом признал, что «смертная казнь как обязатель-
ное наказание противоречит Конституции и ее 
предписаниям»[13]. 

Таким образом, правовые позиции органов 
конституционного контроля в разных государс-
твах по указанной проблеме неоднозначны. 
Несмотря на неизбежные особенности, тем не 
менее, можно отметить, что их активность в воп-
росах защиты фундаментального права человека 
- права на жизнь, становится весьма заметной. 
Символично также, что эти проблемы входят 
в практику конституционной юстиции, реше-
ния и правовые позиции которых способствуют 
внедрению норм международного права, между-

народных стандартов и принципов в ткань внут-
ригосударственных отношений. В этом смысле, 
их опыт может быть полезен и для Казахстана, 
уголовное законодательство которого содержит 
нормы о применении смертной казни. Решение 
этого вопроса представляется важным и в кон-
тексте посланий президента РК о необходимости 
вхождения нашей Республики в состав  тридцати  
наиболее развитых стран мира.

Специфика социальных прав такова, что их 
реализация в решающей степени определяется 
уровнем социально-экономического развития 
общества и проводимой политикой государства. 
Защита социальных прав - это мощный рычаг, 
при помощи которого государство оказывает 
свое влияние на интенсивность происходящих в 
обществе процессов, поддерживая или напротив, 
ограничивая  их реализацию. 
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Аннотация
В данной статье освещаются правовые отношения Казахстанских женщин в виду традиционно-пра-

вовых норм.
Ключевые слова: традиция, условия, бракосочетания, супружеская чета, семейное право.

Аңдатпа
Мақалада дәстүрлі құқық нормаларын ескере отырып, Қазақстандағы әйелдердің құқықтық жағдайы 

қарастырылған. 
Түйінді сөздер: дәстүр, шарт, неке, ерлі-зайыпты, отбасы құқығы.

Annotation
In this article, the legal relations of Kazakhstan women in mind the traditional law.
Key words: tradition, the conditions of marriage, the couple, family law.

Әйгілі грек ойшылы Платон: «Әйел 
– тамұқтың қақпасы», — десе, Рим 
құқығының даңқты шешені Цицерон: 

«Әйелдер еркектерге қарсы жаратылған», — деп 
пайымдады. Ал Батыстың озық ойлы зиялысы 
Фома Аквинский: «Әйел қаулап өсетін арамшөп 
тәрізді. Ол жарымжан адам...» — деп, нәзік жан-
дыларды толыққанды адам қатарына жатқызбауға 
шақырды. Әйел хақындағы осындай тұрлаусыз 
түсініктің нәтижесінде Орта ғасырларда Еуро-
пада мыңдаған әйелдер шіркеу сотына тарты-
лып, аяусыз жазаланды. Ал Исламға дейінгі 
кезеңде арабтарда әйелдің құқығын тым төмен 
еді. Әсіресе, арабтар қыз балаларды тірідей жерге 
көметін. Өлтіруге қимағандары қыздарын ұл бал-
дарша киіндіріп, жұрттан жасырып ұстайтын

Ал біздің төл тарихымызда әйелдің орны қалай 
бағаланды? Атақты араб саяхатшысы ибн Батута: 
«Бұл өңірде (Орта Азия) мені таңқалдырған жайт 
— мұндағы халық әйелдерді ерекше құрметтейді 
екен деп жазды. Иә, Аллаға шүкір, марқұм 
ұстазым Сәкен Өзбекұлы айтпақшы, «Қазақ та-
рихында бетті басып, қатты сасып, тұра қашып, 
ұялатындай дәнеңе жоқ». Расында да, Алаш ба-
ласы әйел затына ерекше құрметпен қараған. 
Нәзік жандыларға арнап қаншама қимас сөз, 

жыр-дастандар шығарған. Қаншама тарихи жер-
су атауларды әйел затының атымен атаған. Тіпті, 
көкке көтеріліп, әйел жаратылысын космогони-
ямен де байланыстыра білген. Яғни әйел жайлы 
пайымдаулар қазақ дүниетанымының ажырамас 
бөлігіне айналған десек, асыра айтқандық емес. 

Десе де, ХХ ғасырдың басында өмір сүрген 
Алаш зиялыларының әйел турасындағы 
көзқарастары өзгеше пайымдауды қажет етеді. 
Өйткені олар өмір сүрген тарихи кезеңде адам 
бостандығы, құқықтық теңдік мәселелері 
ғаламдық деңгейде қоғам талқысына түсіп жат-
ты. ХІХ ғасырда Қазақ жеріне ғылыми экспе-
диция жасаған орыс зерттеушілерінің көбісі 
қазақ әйелдерін қалыңмалға сатылатын, әйелдің 
үстіне әйел болып баратын, тұрмыс тауқыметін 
тартқан салпы етек сорлы сипатта бейнеледі. 
А.Левшин, Н.Гродеков, Н.Израцов, И.Андреев, 
И.Ибрагимов, Ф. Лазаревский, Л.Баллюзек, 
А.Диваев т.б. зерттеушілердің жазбаларында 
осы тақылеттес пікірлерді кездестіре аламыз. 
Тіпті, халқымыздың алғашқы ағартушылары 
Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтар 
да қазақ даласында әйел құқығы аяққа тап-
талатынын ашынып тұрып жазды. Айталық, 
Ш.Уәлиханов атастыру салтына қарсы: «…
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Қазақтардың тұрпайы әдет-ғұрпы, өздерінің 
қыздарын күйеуге тым жас кезінде, көбінесе 
олардың келісімінсіз беретіндігінен болса ке-
рек. Қазақтар кейде өздерінің балаларын бесікте 
жатқан кезінен атастырып қояды... жеке басының 
ықтиярынсыз некеге түспеуіне... қатаң бақылау 
қоюын тапсыру қажет». 

Алаш ардақтысы Ғұмар Қараш та өз 
шығармасында әйел бостандығы мен теңдігін 
сол кездегі қазақ қоғамының күн тәртібінде 
тұрған көкейтесті проблемалардың бірі ретінде 
жырлады. Оның пайымдауынша, әйел құқығы 
аяқ асты етілетін орта прогрессивті реформа-
ларды бастан кешіруге әзір емес. Өркениетті 
қоғамға бас ұру үшін әйел құқығы еркектермен 
тең дәрежеде қорғалуы тиісті-тін. Ол «Тумыш» 
атты жинағында қазақ әйелдерінің әлеуметтік 
сипатын былайша жеткізеді:

Барлыбек Сыртанов «Қазақ Уставы» атты 
жобасында әйел құқығын қорғайтын нақты 
құқықтық нормалар енгізді. Уставтың 12 ба-
бында «Қазақ елінде ер адам мен әйел адам тең. 
Қазақи ерекшеліктер әйелдерді қорламайды, 
әйел келісімімен іске асады» деп көрсетіп, әйел 
құқығы мен бостандығын паш етті. Мұндағы 
«қазақи ерекшеліктер әйелдерді қорламайды» 
деп әдет-ғұрыптағы әмеңгерлік, көп әйел 
алушылық секілді дәстүрлерді айтып отырғаны 
белгілі. Яғни ол әдет-ғұрып нормаларына үзілді-
кесілді қарсы шықпағанымен, әйелдің де құқығы 
мен бостандығы аяққа тапталмау керектігін алға 
тартып отыр.

Сондай-ақ, ол өзін-өзі басқаруды жүзеге асы-
ратын «Ынтымақ ережесінде» еркектердің от-
басын құрудағы материалдық қажеттілігін өтеу 
жөнінде: «Біреудің әйелі өліп қалса, көбіміз 
қатын алып береміз, бай-кедей демей» деген 
норманы көрсетті. Шынында да, қазақтың әдет-
ғұрып ережесі бойынша қарапайым еркектерге 
«қалың малын» төлеп, жөн-жоралғысымен әйел 
алу өте қиынға соғатын еді. 

Барлыбек Сыртанов та жас қыздардың өз 
ықтиярынсыз жасы егде тартқан адамдарға 
тұрмысқа шығуына қарсы болды. Ол өз 
дәуіріндегі осы сұрқай көріністі публицистикалық 
еңбектерінде қатал сынады. Мәселен, ол «Замана 
шалдары» атты фельетон мақаласында Жақсыбай 
болысына қарасты Жұмабай деген жетпістегі 
шалдың өрімдей жас қызға сөз айтып, жігіттік 
қылмақ болғанын әжуалап тұрып жазды.

ХХ ғасырдың басында қазақ ағартушылары 
қазақ әйелінің құқығы мен бостандығы жоқ 
деп ұлардай шулағанда, керісінше бағалай біл-
генге қазақ әйелінің құқығы ерімен тең екенін 
дәлелдеп жазған реформаторлық көзқарастағы 
заңгер Райымжан Мәрсеков еді.

1899 жылы «Дала уәлаяты» газетінің №1 санын-
да «В.М.» деген бүркеншік аттағы автор «Әйел» 
атты мақаласында қазақ әйелдерін күңмен 
теңестіріп, басында ешбір билік жоқ екенін ашы-
на отырып жазған еді. Райымжан Мәрсеков бұл 
мақаланы қазақ әйелдерін кемсіту немесе қазақы 
дүниетанымнан бейхабар болу деп ұғып, «Дала 
уәлаятына» қарсы мақала жазады.

«Әйел» деген статьяны жазған адамның қазақ 
әйелдері үлкен қорлықта жүреді дегеніне жа-
уап қайырмай тұра алмаймын... Рас-ақ, біздің 
қыздардың көретін қызығы қазақ арасында үй 
шаруасын үйренумен өтеді... Қазақ әйелінің ба-
сынан мүлде билік кетпейді. Қайта көбі байының 
ақылдас, серігі болып кетеді. Ері үй жамағатының 
бастығы. Шаруа тұрмыс-жүрісінің көбін-ақ 
қатынмен ақылдасып істейді. Қырда қатыны 
шаруа жүріс-тұрмысын билейтін үйлер көп 
жолығады... Ері қатынын адам сықылды көрмейді 
дегеннің бекер екені мынадан белгілі: баласы жоқ 
болып, бала үшін екінші қатын алғысы келгенде 
ері қатынынан рұқсат сұрайды». Яғни, Райым-
жан Мәрсеков «Әйел» атты мақаланың біржақты 
жазылғанын, қазақ әйелінің болмысын дұрыс 
түсінбегендіктен тілдеуге барған деп қарсы уәж 
айтады.

Сонымен  иә, Алаш ардақтылары әйел жанын 
қорғауды ел мүддесі деп ұғынды. Себебі олар өмір 
сүрген ортада әйел бостандығы қоғамның басты 
әлеуметтік мәселелерінің бірі-тін. Осы тұрғыда 
Жүсіпбек Аймауытов «Күнікейдің жазығы», 
Міржақып Дулатов «Бақытсыз Жамал», Спан-
дияр Көбеев «Қалың мал», Мағжан Жұмабаев 
«Шолпанның күнәсі» атты әдеби туындылар-
ды жазғаны белгілі. Қазан төңкерісінен кейін 
«әйел теңдігі» мәселесі мемлекеттік деңгейде 
қарастырылып, жетпіс жыл бойы «феминизм» 
тақырыбы қоғамның басты ұранына айналды. 
Феминизм шегінен асыра дәріптелгендіктен, 
бүгінде қазақ қоғамында әйелдердің белсенділігі 
артып, сүр бойдақ, тастанды бала, жетім-жесір, 
жасанды бедеулік, бала туғысы келмейтін, үй 
тұрмысына қыры жоқ әйел, ажырасу секіл-
ді айықпас дертке ұшырадық. Әлбетте, Алаш 
ағартушылары бүгінде қайта өмір сүрген болса, 
феминизмге ада-күде қарсы шығар еді деп ой-
лаймын. 

Көршілес Орта Азия елдеріндегі әйелдер 
жағдайына қарағанда Қазақстан әйелдері 
әлдеқайда еркіндікте өмір сүрді деген ой-пікір-
лер бар. Әйтсе де төмендегі фактілерді де ескеру 
кажет. 

Қазақстандағы әйелдер құқығының шекте-
луі ер-азаматтардың істері жұртшылық алдын-
да жасалатындығымен, ал әйелдердің істері 
көпшілік көзіне түсе бермейтіндігімен байла-



КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

�

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

нысты еді. Сондықтан да-әйелдер өмірі, негізі-
нен, күйеуге шығу, бала бағу, үй шаруасымен 
шұғылданумен шектелді, оның әлеуметтік, саяси 
өмірдегі рөлі туралы көп айтыла бермейді. 

Көшпенділік мәдениет жағдайында, оның 
ырғақтары мен басымдылықтарында әйелдер 
өздерінің нағыз табиғи бейімділіктерін толықтай 
жүзеге асыра алмады.

Көшпенділік әлемінде жаугершілік пен 
күш-қуат және жүректілік үстемдік етті. Еңбек 
бөлінісі нәтижесінде әйелдерге бар уақытын ала-
тын, қажытып, шаршататып үй шаруасы қалды. 
Әйелдер жүн иіріп, иленген теріден киім тікті, 
кілем, алаша тоқыды, арқан есіп, ас дайында-
ды, малға қарады, бала туып өсірді, қонақ күтті, 
отбасындағыларға ем-дом жасады. Әйелдерге со-
тта куәлік ету құқығы да берілмеді. Қазақ дәстүрлі 
құқығы бойынша әйелдер үшін ер адамдарға 
қарағанда екі есе аз құн төленді [1, 98 б.].

Отбасында әйелдің қыз босануы аса үлкен 
қуаныш бола қойған жоқ. Жұртшылық қыздың 
ата-аналарына «қырық жеті» құтты болсын айтты, 
яғни бұл арада кейін қызды күйеуге бергенде алы-
натын қалың малды айтып отыр. Патриархалдық 
отбасында әке билігі күшті болғаны белгілі. 
Қалыптасқан дәстүрлер оған отбасындағы өзге 
мүшелердің үстінен билік жүргізуге мүмкіндік 
берді. Кейде оның билігі өз отбасымен ғана 
шектелмей, жақын туыстарына да жүрді. Бұл 
қатынастардан ежелгі дәстүрлі қазақ құқығының 
өзіне қарастылардың өмірі мен өліміне дейінгі 
мәселелердің барлығына билік ететін XII кесте 
тұсындағы Рим құқығына ұксастығын аңғаруға 
болады.

Көне қағида бойынша әкесінің алдындағы 
бала, иесінің алдындағы құлдай болу қажет делі-
неді. Осыдан кейін барып «өз баласын өлтірген 
ата-аналар жазаланбайды» деген қатал дәстүр 
калыптасқан. Мұнда, әрине, ата-ана ұғымының 
астарында тек әкесі ғана тұрғандығы анық. 
Жоғарыда айтылғандай, әкесі ұлды тәрбиелесе, 
қызды тәрбиелеу міндеті анасына жүктелді. 
«Әкесіне қарап ұл өсер, шешесіне қарап қыз өсер» 
деген мақал ата-аналардың балалар алдындағы 
жауапкершілікпен шыкқан.

Айтқанды тыңдамайтын, тентек балаларды 
жазалаған ата-ана жауапқа тартылмаған. Ата-
анасын ғайбаттаған немесе ұрып-соққан ұлдың 
мойнына жаман қамыт кигізіп, қара сиырға 
теріс мінгізіп, ауыл аралатып, масқаралаған. 
Егер қыз болса, аяқ-қолы байланып, анасының 
құзырына тапсырылған (10 түсіндірме). Ата-
анасының үстінен шағым айтқан баланың арызы 
қабылданбаған, мұндай істер ағайын арасындағы 
беделді кісілердің араласуымен шешіліп, бір от-
басында тұра алмайтын жағдайға жеткен әке мен 

баланың екіге бөлініп, мал-мүліктің негізгі бөлігі 
әкесінде қалдырылған. 

Ата-аналардың қызға билігі оны күйеуге бер-
геннен кейін тоқталатын болса, ұлға билік ету 
ешуақытта бітпеген. Ата-аналар балаларын 
оқытып, тәрбиелеуге, ұлдарын үйлендіріп, енші 
беруге, қыздарын жасаулап, лайықты адамға 
тұрмысқа беруге міндеттенген.

Қазақ әйелінің мүліктік құқығы барынша 
шектелді. Күйеуге шықпаған қызға отбасылық 
мүлікке иелік ету кұқығы берілмеді. Отбасының 
басшысы әкесі не ағасы болсын, барлық мал-
мүлікке ие болып, өз қалауынша жұмсады. 
Күйеуге шығатын қызға берілетін қалың малдың 
көлемі де отағасының шешімімен белгіленді[1, 
103 б]. 

«Шыққан қыз шиден тысқары» делініп, күйеуге 
шыққан қыздың қалың малы алынған соң, сол 
қалың малдан жасау бөлініп берілді. Алайда, 
сыйға алынған жасау күйеуінің меншігіне өтіп, 
қызға тек өзінің жеке мүліктері, сәукеле, төсек-
орны мен киім-кешегі ғана қалдырылды. 

Жесір әйелдің тағдыры көбіне қолында қалған 
балаларына байланысты болды. Егер жалғыз 
қызы болса, онда ол әкесі жиған мүліктің бір 
бөлігімен әйелдің өзінде қалдырылды, ал бір-
неше қыз балалары болған жағдайда, олардың 
біреуі шешесіне беріліп, өзгесін өлген күйеуінің 
туыстары бөліп алды. Ал, егер, тым болмағанда 
жалғыз ұлы болса да, бүкіл дүние-мүлік пен ба-
лалар әйелдің өзіне берілді. Жасы ұлғайған жесір 
әйел қолында балалары болып күйеуге шыққысы 
келмесе, оған күйеуге шықпауға рұқсат етіл-
ді. Бірақ қолында ұл баласы болмаса, өз қалауы 
бойынша жақын ағайындарының бірінің ұл ба-
ласын асырап алуға міндетті болды. Ол жағдайда 
асырап алған баланың мүліктік құқығы өз 
балаларының мүліктік құқығымен тең дәрежеде 
болуы тиіс еді. Баласыз қалған жесір әйелдің 
жайы бәрінен де ауыр болды. Оны күйеуге 
шығуға мәжбүрлеу үшін күйеуінің ағайындары 
ең соңғы шаралар қолдануға дейін баратын бол-
ды. Егер ол әмеңгерге күйеуге шыққысы келмей 
барынша қырсығатын болса, күйеуге шықпай 
отыруға рұқсат етілді, бірақ, бөгде біреулермен 
байланысуға тыйым салынды. Байланысқаны 
сезіліп қалар болса, әмеңгерге күйеуге шығуға 
мәжбүр етілді, не болмаса барлық мал-мүлкін 
тартып алып, байланысқан адамымен қосып 
қуып жіберетін болды. Қалыптасқан дәстүр 
қанша күшті болғанымен, азаттыққа ұмтылған 
адамның рухани әлемі мен жылжыған уақыт ескі 
дәстүрлерді өзгерте бастады. Жесір әйелдің бір-
тіндеп әмеңгер тандау еркіндігі молайды, бірақ 
ол күйеуінің туыстары ішінен тым алыс кетпеуі 
керек еді. Осыдан барып, «ерден кетсең де, ел-
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ден кетпейсің» деген мақал шықты, яғни әйел 
қайткен күнде де көп әмеңгердің біріне күйеуге 
шығуға тиісті болды. 

Дәстүр бойынша мұрагер ретінде енші алмаған 
ұл бала аталды. Мұраға қалған мүліктерге ие бо-
латын адамдар ішінен күйеуімен бірге әкесінің 
үйінде тұратын жалғыз қыз ғана қалған болса, оған 
мұра мүліктің 1/2 бөлігі берілді. Мұраның қалған 
бөлігі мұра қалдырушының әкесіне, атасына, туыс 
ағайындарына, олардың балаларына, өзге жақын 
туған-туыстарына бөлініп берілді. 

Әйелдердің мұрагерлік құқығы тек әкесі тірі 
кезінде, оның үйінде тұрған жағдайда, күйеуге 
шыққанға дейін, не қайтыс болғанға дейін 
қолданылды. Күйеуге шығуына, не қайтыс бо-
луына байланысты оларға қалған мүлік үлесі ер-
кек мұрагерге етті. 

Сатуға, айырбастауға, сыйға беруге, мұраға 
қалдыруға болатын заттардың барлығы да жеке 
меншік заттары бола алады. Әйелдер меншік 
құқығы субъектілері бола алмайды. Олардың 
иелігіндегі заттардың барлығы да оларға тек өмір 
бойы немесе күйеуге шыққанға дейін пайдалану 
құқығы бойынша берілген.

Барлық өз алдына дербес үй иелері өз мүлкін, 
сонымен қатар қарыздарын да сыйға беру жо-
лымен өз иелігінен шығара алады. Енші алмаған 
ұлдар, біреудің қамқорлығындағылар мен әйелдер 
мұндай құкықты пайдалана алмайды. 

Қазақтар өз балаларының тағдырын бесік-
те жатқан кезде-ақ шешіп қояды (қалың беріп, 
калың алады). Қазақ жастары кей реттерде бой-
жеткенге қажет болса сатып алуға, немесе са-
тып жіберуге болатын зат деп қарады. Мұндай 
өрескел түсініктердің орын алуына қалындық 
үшін төленетін калыңмал себеп болған еді. 
Қазақтардың үйленуі жәй мәміле, ал неке - бар 
болғаны азаматтық шарт болып саналды.

1. Неке дегеніміз шарт, ондағы мақсат - неке-
лесіп бірге түру үшін әйел алу.

2. Некенің заңдылығын неке шарты білдіреді, 
онда «алдым», «бердім» деген сөздер айтылуы 
керек, қалындық туралы келісім болуы тиіс. Бұл 
шарт күшінде болуы үшін жазбаша акті де, діни 
рәсім де керек емес; бірақ соңғысы сырт көрініс 
үшін жасалатын. 

3. Неке шартын күйеудің жасы үлкен жақын 
туыстары (егер билік тұтқасын ұстаған болса - өзі) 
мен қалыңдықтың жасы үлкен жақын туыстары 
жасасады.

Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндет-
тері.

Қазақтың дәстүрлі құқығында ерлі-зайып-
ты адамдардың өзара жауапкершілігі белгіленді. 
Ол бойынша негізгі басымдық ер адамға берілді, 
мәселен:

- ерлі-зайыптылар бірге тұруға, ері тұратын 
жерін ауыстырған жағдайда әйелі онымен бірге 
кетуге міндетті; 

- ері әйелін тамақпен, керек-жарақтармен 
қамтамасыз етуге міндетті;

- әйелі күйеуіне толықтай бағынуға, оның барлық 
талаптары мен бұйрықтарын орындауға міндетті; 

- әйелі бағынбаған жағдайда күйеуі үйішілік түзеу 
шараларын жасауға, ұрып-соғуға құқылы;

- әйелі ерінен бөлек мүлік ұстай алмайды, 
ол әкелген, оған берілген және ол сатып алған 
заттардың барлығы оның күйеуінің меншігі болып 
табылады; 

- әйелге тек өзіне ғана жұмсауға құқық берілген 
мүліктерден өзге үй мүліктерін ерінің рұқсатынсыз 
жұмсауға болмайды;

- кінә әйелден болып, отбасы ажырасқан 
жағдайда әйелдің өзі, не ағайындары бұрын беріл-
ген мүліктерді қайтаруды талап ете алмайды, бірақ 
ері ажырасқан әйеліне киімі мен төсегін беруге мін-
детті. Егер ажырасу әйелдің ешқандай кінәсінсіз, 
ерінің қалауы бойынша жүретін болса, онда әйелге 
жоғарыда көрсетілгендерден өзге ат пен сырт киім 
беріледі;

- күйеуге шыққаннан кейін ата-анасының ауы-
лына бірінші рет келіп отырған қыздың әкесінен 
сыйлық алуға құқығы бар. Егер, әкесі оны орындай 
алмаса, күйеу баласы қайын атасынан сыйлықтың 
құнына сай келетін өзге мүлік сұрай алады[2, 15 б].

Бірақ қалыптасқан дәстүр ерлі-зайыптылар-
ды мейлінше ажырастырмау жағын қарастырады. 
Неке институтының мүліктік сипат алғандығына 
уәделескен қыз бен жігіттің бірі қайтыс болған 
жағдайдағы олардың туыстары арасындағы міндет-
темелер дәлел бола алады.

Қазақ қоғамында да көп әйел алушылық орын 
алды. Оның астарында баланы жетім, әйелді 
жесір қалдырмау жағы жатқанымен, көп әйелдің, 
әдетте, біреуі ғана ерінің сүйіктісі, нақсүйері болды, 
қалғандары біреудің әйелі деген аты болмаса, ері та-
рапынан жылылық көрмей, кемсітіліп, төмендетіліп 
ұсталынды. 

«Қазақ байыса қатын алады, сарт байыса там ала-
ды» деген мақалдың бар екенін білесіндер. Бірақ сол 
көп әйелдердің ішінен біреуі ғана күйеуінің «нақ 
сүйері» болған, қалғандары оның жылы сезімін 
көрмей өтетін. Өкпелеген кейбіреулері тіптен, 
киын болса, ажырасуға дейін барған. Әйел саны 
жөніндегі мәселе Құранда және қазақ әдетінде әр 
түрлі шешілген. Әдет құқығында төртке дейін де-
ген шектеу бар. Бірақ кейде одан көп болуы мүмкін. 
Ол жағдай әдет құқығының нормасында былайша 
жазылған: «Әйелі өлген немесе әйелінен ажырасқан 
еркек төрттен көп рет некеге отыруы мүмкін».

Күйеулері ортақ әйелдердің құқықтық жағдайы 
дәстүрлі құқық нормалары арқылы реттелді. 
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XIX ғасырда қазақ этнологиясын зерттеуші Н. 
Гродековтің жазуынша, үлкен әйелге (бәйбішеге) 
кіші әйелдер (тоқал) ерекше құрмет көрсетіп, 
бұйрығын екі етпей орындайтын болған. 
Бәйбіше тоқал (егер ол күйеуінің сүйіктісі бол-
маса) мен оның балаларына бұйрық бере алатын 
болған. Кіші әйелдер өзара тең әрі өзара белгілі 
бір мүліктік тәуелді болмаса да өзінен үлкендерге 
бағынуға міндеттенген. 

Қазақтың дәстүрлі құқығы бойынша күйеуі 
үлкен әйелін ұнатпаса да өзге әйелдері оны 
сыйлауға, құрметтеуге міндетті. Сонымен қатар 
көш кезінде отағасы бәйбіше көшін бөлек 
жүргізіп, өзі жас әйелімен бірге жеке көшкен. 
Күйеуі дұрыс қарамаған жағдайда бәйбішеге 
ажырасу құқығы берілді, тоқалдар мұндай 
құқықтардан құр алақан қалды. Сондай-ақ 
бәйбішенің балалары да тоқалдан туған балаларға 
қарағанда ерекше құқықтарға ие болды.

Қазіргі таңда Елімізде әйелдер құқығының 
қорғалуына 1995 жылдан баса назар аударыла 
бастады. Осы жылы Елбасы Отбасы және әйелдер 
істері жөніндегі ұлттық комиссияны құрды. 2002 
жылы Адам құқықтары жөніндегі өкіл лауазымы 
енгізілді. Гендердік саясатты айшықты бейне-
леу үшін елімізде «Қазақстанның әйелдері мен 
ерлері» жинағы шығарылып, отбасы, әйелдер 
мүдделерін қорғау үшін Парламентте «Отбасы» 
депутаттар тобы құрылды [3].

Бұл шаралардың барлығы дерлік әйелдердің 
құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталып 
отырғаны анық. Еліміздің заңдарында да 
әйелдердің құқықтары мен мүдделері ерекше 
айшықталған. Қылмыстық кодексте адам өмірі 
мен денсаулығын, ар-ожданын қорғау, әйелдер 
мен ерлердің еңбек рыногындағы құқықтары 
мен мүмкіндіктері сияқты қағидаларды бұзғаны 
үшін, сондай-ақ әйелдерді кемсіту мен зорлау 
қылмыстарының кез келген түріне жауаптылық 
жан-жақты тәптіштеп беріледі. Сонымен 
қатар Қылмыстық кодексте әйелдерге қатысты 
жазаларға шектеулер қойылған.

«Қазақстан Республикасындағы еңбек ко-
дексінде» әйелдерге, жүкті әйелдерге қатысты 
мән-жайлар енгізілген. Атап айтсақ, жүкті 
әйелдерді үстеме жұмысқа тартуға шектеу 
қойылған. Жүкті әйелдерді еңбек демалысы-
нан шақыртып алуға жол берілмейді. Әйелдер 
еңбегін ауыр жұмыстарда, еңбек жағдайлары 
зиянды немесе қауіпті жұмыстарда пайдалануға 
тыйым салынады. Осы сияқты әйелдер мен жүкті 
әйелдерге қарастырылған жеңілдіктер бұл ко-
дексте көптеп кездеседі. Қарап отырсақ, мұның 
барлығы мемлекетіміздің әйелдер мәселесіне 
бейжай қарамайтындығының белгісі. 

әДЕБИЕТ

1 С. Өзбекұлы. Көшпелі қазақ өркениетін-дегі 
құқық. – Алматы, 2002.

2 20-30 жылдардағы алғашқы қайраткер әйелдер 
теңдігі туралы / А. Қасабекова // Ұлт тағылымы. 
- 2003. - № 4.

3 Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 
жылғы 22 желтоқсандағы № 4176 Жарлығы 
«Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Отбасы және әйелдер істері жөніндегі 
Ұлттық комиссия».

4 Демократиялық қоғамдағы әйел орны / Ж. 
Темірғали // Заң. - 2003. - N3.

5 Қайырымдылық қауымдастығы: Әйел және заң 
/ А. Жолдыбекова // Заң. - 2003. - N3.



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

12

Настоящая работа посвящена вопросам 
разработки проблем роли междуна-
родного экономического права в Рес-

публике Казахстан. 
Понимание сущности и значения международ-

ного экономического права необходимо сегодня 
достаточно широкому кругу лиц, поскольку меж-
дународное экономическое право оказывает воз-
действие практически на все сферы современной 
жизни и экономики многих стран. Применение 
источников международного экономического 
права - важная сторона деятельности всех тех, 
кто, так или иначе, связан с международными 
экономическими отношениями. 

Однако, и те юристы, которые напрямую не 
занимаются международными экономическими 
отношениями, периодически сталкиваются по 
роду деятельности с нормативными актами меж-
дународного экономического права и должны 
правильно ориентироваться при принятии реше-

Б.Б. ДОСЖАНОВ
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории государства и права,
конституционного права КазНПУ им. Абая
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неКоторые Проблемы межДУнароДного 
эКономичесКого Права на современном 

этаПе ресПУблиКи Казахстан

ний по таким делам. Это относится и к следствен-
ным работникам при расследовании хозяйствен-
ный преступлений международных корпораций, 
фирм, занимающихся внешнеэкономической де-
ятельностью или оперативным подразделениям, 
ведущим борьбу с терроризмом и международной 
экономической преступностью, и к нотариусам, 
удостоверяющим юридические действия, каса-
ющиеся иностранных граждан, находящихся на 
территории Республики Казахстан и т.д.

Безусловно, глубинные причины применения 
норм международного экономического права 
в Республике Казахстан коренятся, как спра-
ведливо отмечают многие исследователи, не в 
юридической, а, прежде всего, в политической, 
социально-экономической сферах. Поэтому 
только правовыми средствами здесь невозможно 
добиться существенных результатов, так как это 
связано с экономическими процессами. Однако 
сказанное не означает и не принижает роли пра-
ва в регулировании международных отношений, 
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где не последнюю роль играет комплекс полити-
ко-правовых средств, обеспечивающих их при-
менение. В этой связи можно привести мнение 
авторов исследования проблем европейского 
права, которые пишут: «Неэффективность меж-
дународно-правовых норм проявляется скорее 
при их применении в рамках международной 
правовой системы… Речь идет не столько о своде 
норм международного права, сколько о между-
народно-правовой процедуре» [1].  

На наш взгляд в этой связи следует особо 
подчеркнуть, что существенную роль в изуче-
нии проблемы эффективности международно-
го экономического права играет использование 
системного подхода. В системе международных 
отношений в широком смысле международное 
право является подсистемой, нормы которой 
взаимодействуют с другими компонентами сис-
темы. Поскольку в результате этого, как подчер-
кивал Г.И. Тункин, возникает системное качес-
тво, то очевидно, что содержание и сущность 
отдельных принципов и норм, отраслей и инсти-
тутов и всего общего международного права не-
льзя определить без учета этих взаимодействий и 
связанного с ним системного качества. 

На сегодняшний день эффективность нормы 
международного экономического права во мно-
гом зависима от добросовестного выполнения 
государствами взятых обязательств, направлен-
ных на достижение экономических, правовых, 
социальных результатов.

Следовательно, недостаточная разработан-
ность  многих из перечисленных проблем пре-
допределила выбор темы настоящего исследова-
ния, в котором акцент делается на исследовании 
теоретических и практических аспектов проблем 
эффективности и реализации норм международ-
ного экономического права.

Так, становление Республики Казахстан как 
демократического и правового государства с ры-
ночной экономикой показало особое значение 
источников международного экономическо-
го права для экономического развития страны. 
Правовые и экономические реформы, последо-
вательно и поэтапно идущие в Казахстане, убе-
дительно свидетельствуют, какое важное влия-
ние имеют изучение проблем международного 
экономического права для успешного проведе-
ния экономической реформы в стране. 

На наш взгляд регулирование экономических 
отношений нормами международного права в 
условиях преодоления последствий мирового 
экономического кризиса приобретают все более 
ощутимый удельный вес, задавая своего рода со-
циальные стандарты, которым должна отвечать 
деятельность современного государства. 

В Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 
2009 года  «Через кризис к обновлению и разви-
тию» говорится, что для создания жизнеспособ-
ной и гибкой экономики мы последовательно 
проводили непростые структурные реформы, 
наращивали экспортный потенциал и дали старт 
диверсификации. Именно поэтому сегодня мы 
имеем солидный задел и в состоянии проводить 
продуманную и эффективную антикризисную 
политику. Казахстан стал одним из первых госу-
дарств в мире, оперативно отреагировавших на 
нарастающую турбулентность мировой экономи-
ки и приступивших к реализации опережающих 
мер [2]. А в Стратегии 2050 лидер нации отметил, 
что Казахстан должен перейти на новые принци-
пы экономической политики [3].

На сегодняшний день важнейшие сегменты 
экономической деятельности стали предметом 
правового регулирования. В этой связи совре-
менные модели государства оформили меха-
низмы публичного вмешательства в экономику, 
обеспечивающие гарантии конституционных 
прав и свобод граждан и реализующие социаль-
ные функции государственной власти. В рамках 
процессов быстрого изменения экономической 
и политической системы, которые происходят 
в постсоветских государствах, исключительно 
важное значение имеет вопрос о взаимосвязи 
правовых и экономических преобразований. 

«Только разумное сочетание государственного 
регулирования экономики с широкой самостоя-
тельностью, инициативой и материальной заин-
тересованностью предпринимателей, поддержка 
государством отечественного предприниматель-
ства, правильная инвестиционная политика, 
- как отмечает видный ученый Н.А. Михалева, 
- может сформировать ориентированную рыноч-
ную экономику [4, 132 с.].    

Так, по мнению В.М. Шумилова международ-
ное экономическое право — это система пра-
вовых норм, регулирующих отношения между 
субъектами международного права в связи с их 
деятельностью в области международных эко-
номических отношений (в торговой, финансо-
вой, инвестиционной, трудоресурсной сферах). 
Таким образом, объектом регулирования в меж-
дународном экономическом праве являются 
международные экономические отношения — 
многосторонние и двусторонние, трансгранич-
ное перемещение ресурсов (в самом широком 
понимании «ресурсов» — от материальных до 
интеллектуальных) [5, 19 с.].    

По мнению П.Н. Бирюкова, в современном 
международном праве имеется большое число 
норм, посвященных вопросам экономического 
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сотрудничества. Объем регламентации и качес-
твенное своеобразие предмета регулирования 
свидетельствуют о том, что в международном 
праве сформировалась отрасль «международное 
экономическое право». Источниками данной 
отрасли являются: акты, регулирующие деятель-
ность международных организаций в сфере эко-
номики (Устав ГАТТ, Соглашение о создании 
Межгосударственного экономического комитета 
Экономического союза 1994 г. и др.); торговые 
соглашения; соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве, в том числе соглашения о стро-
ительстве промышленных объектов; соглашения 
о международных расчетах и кредитах; соглаше-
ния по налоговым, таможенным, транспортным 
и иным вопросам; соглашения о международной 
купле-продаже товаров и другие договоры по 
отдельным вопросам гражданско-правового ха-
рактера (Конвенция ООН об исковой давности 
в международной купле-продаже товаров 1974 
г., Конвенция о договорах международной куп-
ли-продажи товаров 1980 г., Гаагская конвенция 
о праве, применимом к договорам международ-
ной купли-продажи товаров, 1986 г. и др.). Также 
большую роль в международных экономических 
отношениях играют документы международных 
неправительственных организаций, например, 
Международной торговой палаты. В числе таких 
документов можно назвать: Унифицированные 
правила по инкассо 1978 г., Правила Инкотермс 
1990 г., Унифицированные правила и обычаи для 
документарных аккредитивов 1994 г. и т.д. Имея 
характер рекомендаций, указанные документы 
становятся обязательными для участников вне-
шнеэкономических отношений в случае прямого 
указания на это в национальном законодательс-
тве или в экономическом и торговом контракте 
[6, 216 с.]. 

Так, в работах Н.А. Ушакова в научном 
и практическом плане выделяются отрасль 
международного права, именуемая социаль-
но-экономическим правом. В его работах со-
циально-экономическим правом понимается со-
вокупность и система международно-правовых 
норм, регулирующих взаимоотношения госу-
дарств и иных субъектов международного права 
в сфере их социально-экономических взаимо-
отношений. Необходимо при этом иметь в виду, 
что, во-первых, это отрасль современного обще-
го международного права и, во-вторых, что эта 
отрасль сложилась и развивается после Второй 
мировой войны и принятия Устава ООН. Ранее 
социально-экономические отношения между 
субъектами международного права на уровне об-
щего международного права не регулировались, 
хотя многочисленные международные договоры 

между государствами в различных сферах их со-
циально-экономических взаимоотношений за-
ключались [7, 227 с.].

Анализируя вышеизложенные определения 
международного экономического права, мож-
но сделать вывод, что определения практически 
совпадают, определяя международное экономи-
ческое право как часть международного права, 
регулирующего лишь отношения первого уров-
ня – межгосударственные экономические от-
ношения. Государства устанавливают правовые 
основы для осуществления международных эко-
номических связей, их общий режим. Основная 
масса международных экономических связей 
осуществляется на втором уровне: физическими 
и юридическими лицами, поэтому регулирова-
ние этих отношений имеет первостепенное зна-
чение. Они регулируются национальным правом 
каждого государства.

По нашему мнению, международное эконо-
мическое право можно характеризовать как со-
вокупность принципов и норм, регулирующих 
отношения между государствами и иными субъ-
ектами в области экономического сотрудничест-
ва. Так, международные экономические связи не 
могут осуществляться без международно-право-
вого регулирования. В связи с этим международ-
ное экономическое право представляет собой не 
только научный, но и практический интерес. 

Основные положения международного эко-
номического права базируются на Уставе Орга-
низации Объединенных Наций, в ст. I которого 
предусматривается и цель осуществлять между-
народное сотрудничество в разрешении проблем 
экономического характера. 

Следует также отметить ст. 6 Хартии эконо-
мических прав и обязанностей государств, в ко-
торой зафиксировано, что государства обязаны 
содействовать развитию международной торгов-
ли с учетом интересов производителей и потре-
бителей. Все государства несут ответственность 
за содействие регулярному потоку и доступу ко 
всем продаваемым коммерческим товарам по 
устойчивым, выгодным и справедливым ценам, 
содействуя таким образом справедливому разви-
тию мировой экономики, учитывая при этом в 
особенности интересы развивающихся стран [8, 
135 с.].

Важное значение для дальнейшего развития 
сотрудничества государств в области междуна-
родной торговли и ее международно-правово-
го регулирования имеет Заключительный акт 
Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, предусматривающий также и общие 
положения в области внешней торговли, а имен-
но: государства-участники, «сознавая растущую 
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роль международной торговли как одного из на-
иболее важных факторов экономического роста 
и социального прогресса, признавая, что тор-
говля является одной из основных областей их 
сотрудничества, и имея в виду, что положения, 
содержащиеся в вышеприведенной преамбу-
ле, применяются, в частности, к этой области, 
считая, что объем и структура торговли между 
государствами-участниками не во всех случаях 
отвечают возможностям, которые открывает сов-
ременный уровень их экономического и научно-
технического развития, исполнены решимости 
содействовать на основе модальностей их эконо-
мического сотрудничества расширению их вза-
имной торговли и обмена услугами и обеспечи-
вать благоприятные условия для такого развития 
считают, что их торговля различными товарами 
должна осуществляться таким образом, чтобы 
не причинять или не угрожать причинить серь-
езный ущерб внутренним рынкам этих товаров, 
а в отдельных случаях — дезорганизацию рынка, 
в частности в ущерб местным производи-телям 
аналогичных или непосредственно конкуриру-
ющих товаров; что касается понятия дезоргани-
зации рынка, то имеется в виду, что оно не мо-
жет использоваться вопреки соответствующим 
положениям их международных соглашений; 
если они будут прибегать к защитным мерам, то 
они будут действовать в соответствии с их обя-
зательствами в этой области, вытекающими из 
международных соглашений, стороной которых 
они являются, и будут учитывать интересы не-
посредственно затрагиваемых сторон [9, 59 с.].

Суммируя изложенное, следует сделать вывод 
о том, что международное экономическое пра-
во в регулировании международных экономи-
ческих отношении государств в юридическом 
отношении использует принцип равенства, т.е. 
все участники международных экономических 
отношений являются равными, пользуются пра-
вами и равными возможностями для осущест-
вления этих прав, а также имеют одинаковые 
обязанности. Права государства в области меж-
дународной торговли не зависят от его эконо-
мической и политической мощи, а вытекают из 
факта существования государства как субъекта 
международного права. Также в международных 
экономических отношениях не допускается дис-
криминация, основанная на различии социаль-
но-экономических систем. 

Таким образом, наметившаяся в настоящее 
время в Республике Казахстан тенденция к 
приведению национального законодательства 
в соответствие с положениями международных 
экономических норм позволяет усовершенство-
вать казахстанскую правовую и экономическую 

систему, приблизить ее к международным стан-
дартам в  различных областях экономической, 
социальной, культурной, политической жизни 
мирового сообщества. 
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қазақстан ресПУблиКасынДа 
халықаралық бала асыраП алУДың 

жағДайы мен ДамУы

С.М. САРыБЕКОВА
Л.Н.Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университетінің

Халықаралық құқық мамандығының 2-ші курс магистранты 

Қазақстанда өткен ғасырдың 90-шы 
жылдарының басына дейін халықаралық 
бала асырап алу жағдайлары сирек кез-

десетін. Ал, қазіргі таңда халықаралық бала асы-
рап алу мәселесі қазақстандық қоғамда үлкен 
талқылау туғызып келеді. Уәкілетті органдар, 
үкіметтік емес ұйымдар, халықаралық ұйымдар, 
БАҚ өкілдері, шетелдік сарапшылар сан түрлі 
ұстанымдар мен дәйектерін түрлі жиындарда 
ортаға салуда. Аталған мәселенің өзектілігі, ерек-
шелігі пікір-таласты күшейтуге өз әсерін тигізеді. 

Атап айтқанда, еліміздегі сарапшылар бала 
асырап алу мәселесіне рухани тұрғыда қарайтын 
болса, шетелдік мамандар сонымен бірге жаңаша 
ашық көзқараста қарауды ұсынады. Біздің елден 

шетелдіктер неге бала асырап алуға ниетті деген 
сұраққа? Мамандар бұл елдегі тек әлеуметтік 
жағдайға ғана байланысты емес, сонымен бірге 
заңнамалық тұрғыдағы артықшылықтарға да бай-
ланысты екенін атап өтеді. 

Шетелдіктерді Қазақстан Республикасы 
заңнамасының нақты орындалуы мен ашықтығы 
қызықтырады. Осы заңнама арқылы олар бала 
туралы дәйекті ақпарат алып, толық сенімділік-
ке ие бола алады. Сонымен бірге соңғы кездері 
шетелдіктердің ауру балаларды асырап алу үрдісі 
артып отыр. Бұл ретте қазақстандық балаларды 
асырап алушылардың басым көпшілігі АҚШ-тан 
екенін ескерсек, олардың заңнамасындағы ере-
кшеліктерге назар аудару қажет. Біздің елімізде 

Әож 574.122

Аннотация
Статья посвящена правовым аспектам международного усыновления (удочерения). Между-

народное усыновление рассматривается как социальная проблема, многогранный общественный 
процесс. На основе анализа действующих нормативно-правовых актов раскрываются правовые 
аспекты межгосударственного сотрудничества по вопросам усыновления. Рассматриваются 
международные стандарты в области прав детей и их имплементация в национальное законо-
дательство Республики Казахстан.

Ключевые слова: Конституция Республики Казахстан, Президент, право вето.

Аңдатпа
Қазақстан Республикасы заңнамасында бала асырап алуды көкейкесті мәселелерінде заңның 

олқылықтарын толтыру мақсатында қандай іс шаралар атқарылуы керек екендігін анықтау. 
Сонымен қатар шет елден Қазақстандық баланы асырап алудың қандай себеп салдырының сы-
рын ашу. Нақты мәселеге байланысты шешу жолдырын заңнамаларға бір қатар өзгертулермен 
толықтыру енгізуді ұсыныстары айтылады. 

Түйінді сөздер: Қазақстан Республикасының Конституциясы, Президент, вето құқығы.

Annotation
The article is devoted to the legal aspects of international adoption. International adoption is seen as a 

social problem and a multifaceted public process.
The legal aspects of international cooperation of the adoption are revealed on the basis of analysis 

of existing regulations. The international standards on children’s rights and their implementation into 
national law of the Republic of Kazakhstan are considered.

Key words: the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the President, the veto.
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балаларды көбіне балалар үйінен асырап алса, 
АҚШ-та биологиялық ата-анасының келісімі не-
месе ұсынысымен асырап алу үдерісі көп тараған.  
Сонымен бірге, баланы асырап алуға берген 
биологиялық ата-анасы баланы асырап алған ата-
ана арасында келісім-шарт жасалады, оған сәйкес 
биологиялық ата-ана баласының жағдайын білу-
ге, фотосуретін алдыруға, тіпті белгілі жасқа бір 
жасқа келгенде жүздесуге да құқық берілген. 
Бұдан басқа, АҚШ-та әрбір штатының әр түрлі 
заңы болуына байланысты, жоғарыда аталған 
ерекшеліктер арта түсері сөзсіз. Халықаралық 
бала  асырап алуға қатысты барлық мемлекеттер 
Гаага конвенциясын басшылыққа алғанымен, 
заңнамалардың сан алуандылығы жалпы осы 
мәселенің қажеттілігіне күмән келтіргенін де атап 
өтуге болады. 

Мұның өзіндік себептері де бар. Қытай халық 
республикасы бір жылдары осы елден шет 
мемлекеттердің бала асырап алуынан әлемде 
алға шығып, жеті мыңға жеткен болатын. 
Осының салдарынан олар жағымсыз жетістік-
тен құтылу үшін жасанды түрде бала асырап 
алудағы ықтимал ата-аналар ортасын шектей-
тін түрлі регламенттер мен ережелерді бекіте 
бастады.  Сондай-ақ екінші орында тұрған Ре-
сейде қазіргі таңда нақты қадамдарға баруда.  
Олар қазір патронатқа бейімделген. 

Алайда жүргізілген статистика, атап айтқанда 
асырап алынған балалар санынан, өз ата-анасы 
қолында қайтыс болған балалардың саны артып 
кетуі бұл мәселеде ортақ ой қалыптастыруға 
мәжбүрледі. 

Бұдан басқа, бүгінгі таңда Индияның аза-
маттарынан басқа азаматтарға бала асырап алу 
құқығынан айыру саясаты жүргізілуде.

Бұдан шығатын түйін, жалпы халықаралық 
бала асырап алу мәселесін біржақты жоққа 
шығаруға болмайды. Кей сәттерде бұл елдің 
әлеуметтік жағдайы мен имиджіне де қатысты 
болмауы да мүмкін екенін жоғарыдағы сарап-
тама айқындап отыр. Соңғы қолданысқа ен-
ген «Неке және отбасы, ерлі-зайыптылық» 
Заңы шеңберінде бала асырап алуға қатысты 
қабылданған қаулылардан туындайтын 
қағидалар бұл мәселеде оң өзгерістер алып ке-
леді деп пайымдауға болады. Сонымен бірге, 
балаларды отандастырымыздың асырап алуына 
басымдық беру жалпы жағдайдың жақсаруына 
алып келеді.

Елбасы Қазақстан халқына арнаған 
«Қазақстан – 2050» Жолдауында балалардың 
құқықтарын қорғау мәселелеріне баса назар 
аударды. Бейбіт өмірдің өзінде бізде жетім 
балалардың саны азаймай келеді. 

Сондықтан жетімдерді асырап алу – 

мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі 
принциптеріне айналу қажет.

Сонымен қатар, «халықаралық бала асы-
рап алу» - оңай үдеріс емес. Оның құқықтық 
мәселелері нақты шешуді талап етеді. Мысалы, 
бүгінге дейін халықаралық бала асырап алу бір-
неше нормативтік актілермен реттелген.

Біріншіден, 1994 жылдың 8–ші маусымында 
«Балалардың құқықтары туралы Конвенцияны 
ратификациялау» атты Қазақстан Республикасы 
Жоғары Кеңесінің Қаулысы қабылданды. Осы 
Қаулының 21- ші бабы баланың басқа мемлекет-
те асырап алынуындағы құқығын бекітеді.

Екіншіден, 2002 жылдың 8 – ші тамызында 
«Қазақстан Республикасында баланың құқықтары 
туралы» атты Қазақстан Республикасының Заңы 
күшіне кірді. Бұл Заңның 21- ші және 28 – ші 
баптары әр баланың отбасында өмір сүруіне және 
тәрбиеленуіне құқық береді.

Үшіншіден, 2010 жылдың 12-ші наурызын-
да «Балаларды қорғау және шетелдік бала 
асырап алудағы ынтымақтастық туралы Кон-
венцияны ратификациялау» атты Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданды. Осы 
Заңның қабылдануы бірнеше құқықтық 
мәселелерді шешуге ықпал етті: ата-ананың 
қамқорлығынсыз қалған балалардың базасы 
Гаага Конвенциясының талаптарына сай жаса-
латын болды, балаларды қабылдап алған шетел-
дік мемлекеттердің жауапкершілігі күшейтілді, 
шетелдіктермен асырап алынған балалардың 
тағдырын бақылауға мүмкіншілік берілді.

Төртіншіден, Қазақстан Республикасының 
«Неке және отбасы туралы» Кодексінің 13-ші та-
рауы шетелдік азаматтармен қазақстандық бала-
ларды асырап алу тәртібін реттейді, бұл тұрғыда 
сыбайластық әрекеттерге жол берілмейді. 
Кодекстің 114-ші тарауы Қазақстанда балалар-
ды асырап алумен айналысатын шетелдік агент-
тіктерді аккредитациялаудан өткізу талаптарын 
анықтайды.

Бесіншіден, 2012 жылдың 30–шы наурызында 
Үкімет Қаулысымен қабылданған «Қазақстан 
Республикасының азаматтары болып жүрген ба-
лаларды шетелдік азаматтарға асырап алуға беру 
Ережелері» бекітілді:

•қазақстандық балаларды шетелдік азаматтарға 
асырап алуға беру тәртібі;

•бала асырап алушыларды есепке тіркеу 
жүйесі;

•бала асырап алуға құқықтары жоқ 
азаматтардың категориясы;

•шетелдік азаматтардың және асырап алы-
натын балалардың қарым–қатынас мерзімдері 
(төрт аптаға дейін);

•асырап алушы және баланың жастары 
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арасындағы айырмашылық (45 жастан аспау 
қажет).

Жоғарыда көрсетілген нормативтік – 
заңнамалық актілер бала асырап алу бойынша 
мемлекетаралық ынтымақтастықты дамытуға 
бағытталған. Осы құжаттардың орындалуы ше-
телдік азаматтармен асырап алынған баланың 
мүддесін және негізгі құқықтарын қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, балаларды ұрлау, сату және 
саудалауға жол берілмейді.

«Қазақстан – 2050» Стратегиясында Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев 
айтқандай: «Біздің топырағымызда туған кез кел-
ген сәби – қазақстандық. Және мемлекет оны 
қамқорлығына алуға тиіс». Елбасының осы айтқан 
сөзі балалардың құқықтарын қорғау жұмысында 
негізгі ұстаным болу қажет.
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Правовые воПросы национализации

УДК 341.96:33.02.87

Аннотация
В статье рассмотрены основные правовые вопросы, условия и принципы осуществления национализа-

ции.
Ключевые слова: право, национализация, реквизиция, закон, конфискация.
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Мақалада негізгі құқық бойынша ұлттандыру туралы сұрақтар, шарттар және қағидаларының жүзеге 

асырылуы қарастырылған.
Түйінді сөздер: құқық, ұлттандыру, реквизиция, заң, тәркілеу.
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Каспийского общественного университета

Право любого государства на национа-
лизацию объектов частной собствен-
ности, в том числе и принадлежащих 

иностранным физическим и юридическим ли-
цам, вытекает из такого общепризнанного при-
нципа международного права как суверенитет 
государства. Поэтому любое государство в силу 
своей власти может национализировать объекты, 
находящиеся в частной собственности. Право на 
национализацию, включающее право свободно 
распоряжаться своими естественными ресурса-
ми, подтверждено в ряде резолюций Генераль-
ной Ассамблеи ООН. В частности Резолюцией 
принятой 21 декабря 1952 года «О праве свобод-
ной эксплуатации естественных богатств и ресур-
сов». В этом документе закреплено, что «право 
народов свободно распоряжаться своими естес-
твенными богатствами и ресурсами и свободно 
их эксплуатировать является их неотъемлемым 
правом и соответствует целям и принципам Ус-
тава Организации Объединенных Наций». Одна-
ко в Резолюции не были закреплены положения, 
которые  препятствовали бы государству наци-
онализировать иностранную собственность или 
самостоятельно определять условия такой наци-
онализации [1]. Также это нашло выражение в  
Резолюции  принятой в 1962 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН о неотъемлемом суверенитете над 
естественными ресурсами. В п. 4 этой Резолю-
ции закреплено, что «национализация, экспроп-

риация или реквизиция должны основываться на 
соображениях или мотивах общественной поль-
зы, безопасности или национальных интересов, 
которые признаются более важными, чем чисто 
личные или частные интересы, как граждан, так 
и иностранцев. В этих случаях владельцу уплачи-
вается соответствующая компенсация согласно 
правилам, действующим в государстве, которое 
принимает эти меры в осуществление своего су-
веренитета, и в соответствии с международным 
правом. Во всех случаях, когда вопрос о компен-
сации вызывает спор, используются все возмож-
ности разрешения его в национальных судебных 
инстанциях государства, принимающего эти 
меры. Однако, по соглашению заинтересован-
ных суверенных государств и других заинтересо-
ванных сторон, спор должен быть урегулирован 
в арбитражном порядке или международным су-
дебным решением» [2].

12 декабря 1974 года была принята Хартия 
экономических прав и обязанностей государств. 
В Хартии высказано желание способствовать 
созданию условий для достижения более широ-
кого процветания всех стран и более высокого 
уровня жизни всех народов, содействия всем 
международным сообществом экономическому 
и социальному прогрессу всех стран, особенно 
развивающихся стран, поощрения сотрудничес-
тва на основе взаимной выгоды и справедливых 
преимуществ для всех миролюбивых государств, 
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в экономической, торговой, научной и техни-
ческой областях, независимо от политических, 
экономических или социальных систем, пре-
одоления главных препятствий на пути эко-
номического развития развивающихся стран, 
ускорения экономического роста развивающих-
ся стран с целью ликвидации экономического 
разрыва между развивающимися и развитыми 
странами. В п. 1 ст. 2 Хартии сказано: «Каждое 
государство имеет и должно свободно осущест-
влять полный постоянный суверенитет над все-
ми своими богатствами, природными ресурсами 
и экономической деятельностью, включая право 
на владение, использование и эксплуатацию» 
[3]. В п. 2 ст. 2 Хартии закреплено, что каждое 
государство имеет право «c) национализировать, 
экспроприировать или передавать иностранную 
собственность. В этом случае государство, при-
нимающее такие меры, должно выплачивать 
соответствующую компенсацию с учетом его со-
ответствующих законов и постановлений и всех 
обстоятельств, которые это государство считаем 
уместными. В любом случае, когда вопрос о ком-
пенсации вызывает спор, он должен урегулиро-
ваться согласно внутреннему праву национали-
зирующего государства и его судами, если только 
все заинтересованные государства добровольно 
и по взаимному согласию не достигнут догово-
ренности в отношении поисков других мирных 
средств урегулирования на основе суверенного 
равенства государств и в соответствии с принци-
пом свободного выбора средств [3].

Национализация имеет различное социаль-
но-экономическое и политическое содержание 
в зависимости от того, кем, в интересах какого 
класса и в какую историческую эпоху она про-
водится. В СССР национализация проходила 
в период «военного коммунизма». Политика 
«военного коммунизма» включала комплекс 
мероприятий, затронувших экономическую и 
социально-политическую сферу. Главным при 
этом было: национализация всех средств произ-
водства, внедрение централизованного управле-
ния, уравнительного распределения продуктов, 
принудительного труда и политической дикта-
туры большевистской партии [4, c. 243]. В ночь 
с 26 на 27 октября 1917 г. был утвержден Декрет 
о земле. Провозглашалась отмена частной собс-
твенности на землю, национализация всей земли 
и ее недр. Конфисковались земли помещиков и 
крупных собственников. Земля передавалась в 
распоряжение местных крестьянских комитетов 
и уездных Советов крестьянских депутатов. За-
прещались применение наемного труда и аренда 
земли. Вводилось уравнительное землепользова-
ние [4, c. 238]. Декретом от 28 июня 1918 г. пред-

писывалась ускоренная национализация круп-
ных и средних предприятий. В последующие 
годы она была распространена и на мелкие, что 
привело к ликвидации частной собственности в 
промышленности. Одновременно формирова-
лась жесткая отраслевая система управления [4, 
c. 244]. Весной 1918 г. была проведена нацио-
нализация транспорта и внешней торговли. Со-
ветское правительство аннулировало внешние и 
внутренние займы, заключенные царем и Вре-
менным правительством, освободив страну от 
финансовой кабалы [8, c. 26]. Логическим про-
должением продовольственной диктатуры стала 
продразверстка. Государство определяло свои 
потребности в сельскохозяйственной продукции 
и заставляло крестьянство поставлять ее без уче-
та возможностей деревни. 11 января 1919 г. про-
дразверстка была введена на хлеб. К 1920 г. она 
распространилась на картофель, овощи и др. За 
изъятые продукты крестьянам оставляли кви-
танции и деньги, терявшие из-за инфляции свою 
стоимость. Установленные твердые цены на про-
дукты были в 40 раз ниже рыночных. Деревня от-
чаянно сопротивлялась и поэтому продразверс-
тка реализовывалась насильственными методами 
с помощью продотрядов. Политика «военного 
коммунизма» привела к уничтожению товарно-
денежных отношений. Ограничивалась продажа 
продовольствия и промышленных товаров, они 
распределялись государством в виде натуральной 
заработной платы [4, c. 244]. Политика «военно-
го коммунизма» не только не вывела Россию из 
экономической разрухи, но и усугубила ее. На-
рушение рыночных отношений вызвало развал 
финансов, сокращение производства в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Население горо-
дов голодало. Национализация всей земли и кон-
фискация помещичьей вызвали ожесточенное 
сопротивление ее бывших владельцев. Буржуа-
зия, напутанная размахом национализации про-
мышленности, хотела вернуть фабрики и заво-
ды. Ликвидация товарно-денежных отношений 
и установление государственной монополии на 
распределение продуктов и товаров больно уда-
рили по имущественному положению средней и 
мелкой буржуазии [4, с. 245]. 

Национализация положила начало созданию 
социалистического уклада в экономике совет-
ской страны, утверждению социалистических 
производственных отношений, содействовала 
становлению системы планомерного развития 
народного хозяйства. Наряду с монополией вне-
шней торговли и аннулированием иностранных 
займов она заложила основу экономической не-
зависимости СССР.

Международное право признает право госу-
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дарства на проведение национализации, но оно 
не регулирует отношения собственности, воз-
никающие между государством и частными фи-
зическими и юридическими лицами. Условия, 
порядок и сроки  проведения национализации 
определяются не международным правом, а 
внутренним правом государства, осуществляю-
щего национализацию. Поскольку осуществле-
ние национализации относится к внутренней 
компетенции государства, ни один международ-
ный орган не может обсуждать меры но национа-
лизации иностранцев.

Условия проведения национализации опреде-
ляются каждым государством самостоятельно, 
однако международном частном праве вырабо-
таны основные черты, которым должна отвечать 
национализация. Это:

1) акт государственной власти;
2) социально-экономическая мера общего ха-

рактера, анне мера наказания отдельных лиц;
3) мера, применяемая и к национальным, и к 

иностранным юридическим и физическим ли-
цам;

4) каждое государство определяет необходи-
мость и размер компенсации за национализиро-
ванную собственность [5, с. 87].

Генеральная Ассамблея в 1973 г. Резолюцией 
3171/ XXXVIII подтвердила право освободив-
шихся государств самим определять формы и 
размер компенсации. 

В ст. 1 Закона РК о государственном имущест-
ве от 1 марта 2011 года дается следующее опреде-
ление национализации.  Национализация – при-
нудительное возмездное отчуждение имущества, 
принадлежащего физическим лицам и негосу-
дарственным юридическим лицам, в состав иму-
щества Республики Казахстан, осуществляемое 
на основании закона Республики Казахстан о 
национализации [6]. При этом необходимо раз-
личать между собой такие понятия как национа-
лизация, реквизиция и конфискация. Реквизи-
ция – это изъятие по решению государственных 
органов имущества у собственника в интересах 
общества в случае стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий, эпизоотии, в период действия военно-
го положения или военное время и при иных об-
стоятельствах, носящих чрезвычайный характер, 
с выплатой собственнику стоимости имущества 
[6]. Конфискация – это безвозмездное изъятие в 
собственность государства имущества в качестве 
санкции за преступление либо за гражданское 
или административное правонарушение.

Основные принципы осуществления национа-
лизации по Закону РК о государственном иму-
ществе:

1. Национализация может быть осуществлена 

в общественных интересах в целях обеспечения 
национальной безопасности Республики Ка-
захстан с соблюдением надлежащего законного 
порядка и произведена без дискриминации при 
условии предварительного и равноценного воз-
мещения Республикой Казахстан рыночной сто-
имости национализируемого имущества и других 
убытков.

2. Национализация является исключительным 
случаем (исключительной формой) отчуждения 
имущества, находящегося в собственности фи-
зических лиц и негосударственных юридических 
лиц, и осуществляется только после полного ис-
черпания всех иных возможных форм отчужде-
ния имущества, предусмотренных Гражданским 
кодексом Республики Казахстан.

3. Национализация должна осуществляться 
при соблюдении гласности процедуры национа-
лизации [6].

В Казахстане отношение к национализации 
менялось с момента обретения независимости 
и до настоящего времени. В первом Законе «Об 
иностранных инвестициях в Казахской ССР» от 
7 декабря 1990 г. закреплялось, что в «Казахской 
ССР национализация имущества предприятия с 
иностранным участием не допускается». Но уже 
в Законе об иностранных инвестициях от 1994 
г. были закреплены разумные международные 
принципы национализации [5, с. 87].

В ст. 8 Закона РК об инвестициях от 8 января 
2003 года предусматриваются гарантии прав ин-
весторов при национализации:

1.Принудительное изъятие имущества инвесто-
ра (национализация, реквизиция) для государс-
твенных нужд допускается в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Казахстан. 

2. При национализации инвестору возмеща-
ются Республикой Казахстан в полном объеме 
убытки, причиненные ему в результате издания 
законодательных актов Республики Казахстан о 
национализации [7].

На наш взгляд национализация для Республи-
ки Казахстан является инструментом эффектив-
ной экономической политики, но в то же время 
требуется конкретизация и систематизация норм 
о порядке и условиях проведения национали-
зации. Необходима унификация норм права о 
национализации, что явилось бы путем реше-
ния многих проблем связанных с ограничением 
и прекращением права граждан и юридических 
лиц государством, для чего необходимо разрабо-
тать и принять Закон РК «О национализации».
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Мұрагерлік өте ертеден келе жаткан 
көне институттардың бірі. Мұрагерлік 
институтының қалыптасу тарихы-

на көз жіберсек, оның адамзат қоғамымен бірге 
жасасып, бірге дамып отырғанын байқаймыз. 
Алайда, алғашқы қауымдық коғам кезеңінде, 
адамдардың қажеттіліктері қазіргі заманмен 
салыстырғанда өте қарапайым болып және оны 
қанағаттандыру құралдарының жетімсіздігі 
әсерінен болар, ол кезеңдерде әлі мұрагерлік 
деген түсінік қалыптаспаған еді. Мүмкін оны 
мұраға қалдыратын мүліктердің жоқтығымен 
де түсіндіруге болар. Әрине, ол заманда да 
аңшылық, балық аулау құралдары, жабайы аң 
терілері, үй-тұрмыс үшін керекті жабдықтар, т.б 
адам өміріне қажетті құралдар әкеден балаға өтіп 
отыратын. Әкеден балаға мирас түсінігі, бәлкім, 
осыдан қалған болар. Сонымен, мұндай жағдайда 
туындайтын қатынастар заң нормаларымен емес, 
ғасырлардан бері қалыптасқан дәстүрлермен 
реттелетін еді. Осыған сәйкес, бұл қатынастарды 
жүзеге асыру қазіргідей мемлекеттік мәжбүрлеу 
шарасымен емес, қоғамдық пікір, ру, тайпа бе-
делі сияқты шаралармен жүзеге асырылатын.

Кейініректе шарушылық мүліктері дамыған 
сайын, адамдардың қатынастары күрделене келе, 

Қ.ә. БөЛЕГЕНОВА 
«Қайнар» университетінің 

аға оқытушысы, құқық магистрі

мұрагерліК құқықтың қысқаша тарихы 

тайпалық қатынастар әлсіреген кезде, қайтыс 
болған адамның мүлкі кімге қалады, оған кім ие 
болады деген сұрақ туындады. Осылайша қоғам 
әлеуметтік таптарға бөліне келе, жеке меншік 
қалыптаса түсіп, осылармен бірге мұрагерлік 
ұғымы да пайда болып, дами берді.

Кейін келе мемлекеттің пайда болуына 
орай, әлеуметтік жіктелістің айқындала түсуі, 
меншіктің алуан түрлілігін тудырды. Оның 
айқын көрінісі, саяси биліктің ең жоғарғы ны-
саны саналатын мемлекеттік тақ мұрагерлерінің 
пайда болуы дер едік. Тақ мұрагерлігі әр елде, 
әр түрлі тарихи кезеңдерде әр түрлі аталғанымен 
бәріде монархиялық (әкеден балаға, ағадан ініге) 
дара билеуге саяды.

Біздің жылсанауымызға дейінгі (б.ж. д) 16-9-шы 
ғасырларда мұрагерлік құқығының оның ішінде 
заңды мұрагерлік және өсиет бойынша мұрагерлік 
деген ұғымның болғандығын растайтын дәлелдер 
Ежелгі Мысыр ескерткіштерінен табылған [1, 
166 б.]. Бұл ескерткіштерден мұра қалдырушы 
өзінің заңды мұрагерлерін белгілі себептер 
болған жағдайда мұрадан шектей алатындығын 
және кез келген жеке тұлғаға өз мүлкін ашық 
түрде өсиет ете алатындығын көруге бөлады. 
Мұнда бірінші дәрежедегі мұрагерлер - мұра 
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қалдырушының балалары, болмаған жағдайда 
екінші дәрежедегі заңды мұрагерлері - бауырла-
ры арасында мұра тең бөлінген. Құлиеленушілік 
кезеңінде ең дамыған мұрағерлік құқығы б. ж .д 
6-шы ғасыр мен біздің жылсанауымызша (б.ж) 5 
ғасырлар арасында жазылған рим құқығы бүгінгі 
таңдағы азаматтық құқықтың негізі десек дұрыс 
болар. Рим құқығында мұрагерлер, заң немесе 
өсиет бойынша мұрагер болған. Осылайша Рим 
құқығында өсиет бойынша мұрагерлік болған 
жерде заңды мұрагерлікке жол бермеген [2, 23-30 
б.]. Бұл құқықта да өсиеттің нысаны ашық түрде 
болғандықтан мұра қалдырушы халық алдына 
шығып өсиетін жариялаған.

Біздің жылсанауымызша 6-шы ғасыр мен 
14-ші ғасырлар арасындағы феодальдық 
кезеңде мұрагерлік құқығы айтарлықтай даму 
көрсетпеген. Бұл кезеңде жерге қатты негіз бер-
гендіктен, жерді мұрагерлер арасында болмаған, 
майорат жүйесі (системасы) бойынша жерді 
ең улкен ұлы иеленіп отырған. Мұнымен бірге 
биліктің әсерінен мұрагерлер арасында теңдік 
болмаған, әйелдердің құқығы еркектерден 
төменірек болған [3, 352-377 бб.].

Буржуазиялық кезеңде болса, мұрагерлік 
құқық институтында үш ағым ортаға шыкқан. 

а)Бірінші ағым 1804 ж. француз азаматтық ко-
дексі бойынша мұрагерлік. 

ә)Екінші ағым 1896ж. герман азаматтық заңы 
бойынша мұрагерлік. 

б)Үшінші ағым англо-саксон құқығы бойын-
ша мұрагерлік, мұнда болса өсиет бойынша 
мұрагерлік алғы сапта орын алуда. Бұл ағымдар 
заңды мүрагерлерді белгілеуді жүйелендіріп, 
мұрагерлерді белгілі бір кезекке қойып, 
өсиеттің нысан түрлерін көбейткен. Сонымен 
қатар, бұл ағымдар заманымыздың мұрагерлік 
құқықтарының қалыптасуына да орасан зор 
әсерін тигізген. Осылайша айтылған ағымдар 
мұрагерлік құқығында мұрагерлік оның ішінде, 
заңды мұрагерлерді белгілеуде белгілі жүйелер 
қалыптастырған. Осы ағымдар жарығында 
заманымыздың мұрагерлік құқықтары 
ағымдардан бірін қабылдап, сол ағым бағытында 
мұрагерлік құқықтарын дамытты.

Мұрагерлік туындайтын қатынастар адам 
өміріне етене жақын болғандықтан, қай дәуірде 
де өз жалғастығын тауып келген. Мұның іздерін 
сақ, үйсіндер мен қаңлылардың қағандарының 
шығарған заңдарынан (торулерінен) байқаймыз. 
Мұның айғағы “товар” деген ұғымның осы 
қоғамдарда қалыптасуы. Бұл сөздің торкіні “та-
бар” (табу) сөзі мал, мүлік, қымбат бұйымдар 
деген мағынада қолданылған. Табарды мұраға 
қалдыру әдет және заңдармен жан-жақты рет-
теліп отырған. Мысал ретінде жалпы ережені 

айтсақ, үлкен ұлдары еншілерін алып, кенже ұлы 
қалған мал-мүлікке мұрагер болып отбасында 
қалатын. Қыз бала ата-анасының берген жасауы-
мен басқа жұртқа ұзатылып отыратын. Бұл ере-
же қыпшақ пен қимақтардың саяси одағында, 
17 ғасырдың ортасы ресейге қосылғанға дейін 
қолданылған. Қысқаша халық тілімен айтсақ 
“Қасым ханның қасқа жолы”, “Есім ханның 
ескі жолы”, “Тәуке ханның жеті жарғысы” 
заңдарында осы ереже қолданылып келді. Әрине 
саясаттың, сыртқы күштердің әсерінен ережелер 
үзілді кесілді өзгерістерге ұшырағанымен негізін 
сақтаған. Мысалға, Шығыс Түркістанда Қарахан 
хандығында дінге үстемдік берілгендіктен ислам 
дінінің ережелері, ал монғол басқыншылығында 
“Шыңғысханның ясысы” заң жиынағы біздің 
әдет - ғұрыпымызға аз әсерін тигізбеді.

Ежелгі Қазак әдетінде өсиет бойынша 
мұрагерлік деген ұғымның бар екендігінің дәлелі 
мына көне аңыз болар.

Ертеде бір адам үш баласына 17 жылқыны 
мұраға қалдырып, дүние салады. Өсиетінде 
тұңғышына жартысын, ортаншысына үштен 
бірін, кенжесіне тоғыздан бірін алуын айтқан 
екен. Бұлар өсиеттерін бөлісе алмай, дағдарып 
отырғанда бір арық атты жолаушы кездеседі. Со-
дан жолаушы өз атын әлгі жылқыларға қосып жі-
беріп “енді үлестеріңді ала беріңдер” деген екен.

Сонымен 18 жылқыдан тұңғыш бала жарты-
сы 9, ортаншысы 1/3-і 6, кенжесі 1/9-і 2 жылқы 
алып, бітіседі. Ал жолаушының арық аты артық 
болып, өзінше қалады.

Осыдан байқайтынымыз, өте ертеде-ақ мұра 
жағдайы, оны бөлісу сияқты мәселелер Қазақ 
халқында кездесіп, хал-қадірінше шешіліп 
отырғандығы.

Ерте заманда-ақ мұраны бөлу есептері қоғам 
өмірінде маңызды ие болған. Мысалы, әйгілі 
ғалым Мұхаммед Әл-Хорезмидің (780-850 жыл-
дары өмір сүрген) “Алгоритми айтады” атты (830-
жылдар шамасында жазылған) еңбегінде көздеген 
мақсатын кітаптың алғы сөзінде автордың өзі 
былай баяндайды: “Мен азаматтардың мұра 
бөлгенде, артына өсиет қалдырғанда,... әр түрлі 
жұмыстарда зәру болып жүргенін ескеріп... жазуға 
тәуекел еттім”. Осы ғылыми еңбектің үшінші 
бөлімі “Адамның өлер алдында өз мүліктерін 
жақындарына қалдыру жайындағы өсиеттері” 
тақырыбына арналған.

Мұраны бөлу ережелері әр дәуірде 
маңыздылығын қорғаған. Бірақ әр ел, тайпаның 
өз ережелері болған. Осыған мысал ретінде 
1885 жылғы Семей облысының Қазақтары үшін 
қабылданған Қарамоладағы ережені айтуға бо-
лар. Бұл ереже де негізгі ұстаным үй кожасы 
қайтыс болғанда, оның мал мүлкін талан та-
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раждан сақтау болған. Бұл ереженің соңында 
Абайдың да қолы бар. Осы ережеде мынадай 
қағидалар орын алған:

“Егер өлген әйел, баласы бар болса да, жоқ бол-
са да екінші күйеуге тимей отырса, ерінен қалған 
барлық мал мен мүлікке өзі ие болады.

Қалыңдық өлгенде балдызы жездесіне ти-
месе, қыз әкесі алған қалың малын күйеуге 
қайтарады.”

Осылайша, елімізде мұрагерліктен туындай-
тын қатынастар дәстүр ерекшеліктерін сақтай 
отырып, кеңес жылдарына дейін жалғасып кел-
ген. Келесі кеңестік жылдарда мұрагерлік кұқық, 
сол кеңестік үкіметтің бағыт-бағдарына тәуелді 
болып, даму мүмкіндігі тежелген салалардың 
біріне айналды.

Кейіңірек 1 наурыз 1995 жылы Қазақстан 
Республикасының азаматтық кодексі жал-
пы бөлімі, 1 шілдеде 1999 жылы Қазақстан 
Республикасының азаматтық кодексі ерекше 
бөлімі қабылданып заң күшіне енді.

Сонымен мұрагерлік дегеніміз - қайтыс 
болған адамның (мұра қалдырушының) 
мүлкінің мұраға ие болатын азамат немесе 
азаматтардың (мұрагерлердің) иелігіне өтуі. 
Мұра қалдырушының мұрагерлеріне қалдырған 
мүлкіне мүрсі дейміз. Ал мұрагерлік құқьқ де-
геніміз - азаматтың өлімінен кейін мүлкінің 
тағдырын белгілейтін, азаматтық кұқықтың бір 
бөлімі.

Мұрагерлік тәртіп бойынша ең бірінші мін-
деттеме құқығының мазмұнын құрайтын өзге де 
мүліктік құқықтар мен міндеттер, сонымен қатар 
меншік құқығы, авторлық және өнертапқырлық 
құқықтық қатынастар ауысады. Заңда көрсетілген 
жағдайда, мұра қалдырушының мұрагерлеріне 
белгілі бір мүліктік құқықтар мен міндеттер 
ауысады (авторлық куәлікті алу кұқығы). Мұра 
қалдырушының жеке басына тығыз байланыс-
ты құқықтар мен міндеттер мұрагерлік бойын-
ша ауыспайды (мысалы: алименттік құқықтары 
мен міндеттер). Мұрагерлік өсиет бойынша 
және заңды мұрагерлік бойынша жүзеге асыры-
лады. Өсиет қалдырылмаған не бүкіл мұраның 
тағдыры айқыңдалмаған кезде (өсиет жарам-
сыз болып танылса, өсиет бойынша танылған 
не заңда көрсетілген мұрагерлер мұрадан бас 
тартса, сонымен қатар мұрагерліктен лайықсыз 
мұрагерлер шеттетілсе) мұрагерлік заң бойынша 
орын алады, яғни занда көрсетілген кезек тәртібі 
бойынша мұрагерлер мұрагерлікке шақырылады 
[4, 17 6.].
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Аннотация
Данный договор предусматривает использование объектов исключительных прав лицензиара в опреде-

ленном объеме с возможностью указания территории использования применительно к конкретной сфере 
деятельности. По своему характеру он является возмездным, взаимным, срочным и консессуальным.

Ключевые слова: франчайзинг, предприниматель, лицензия, юридическое лицо, право.

Аңдатпа
Осы келiсiм шарт лицензиардың нақты жұмыс саласына оның  объектiлердi аумағын белгiлi көлемде 

пайдалануына мүмкіндік туғызады. Ол өтемелi, өзара, жедел және консессуалдық болып көрiнедi. 
Түйінді сөздер: франчайзинг, кәсіпкер, лицензия, заңды тұлға, құқық.

Annotation
This agreement provides exclusive rights to use the objects in a certain amount of the licensor with the ability to 

specify the use of the territory in relation to a particular area of activity. By its nature, it is compensated, mutual, 
urgent and konsessual.

Key words: franchise, entrepreneur, license, a legal person, law.

Договор франчайзинга – договор, по 
которому франчайзер предоставляет 
комплекс прав с целью изготовления 

и (или) продажи определенных товаров и (или) 
предоставления услуг по договору франчайзин-
га. 

Понятие «франчайзинг», широко использу-
ется в мировой законодательной практике. На-
пример, согласно Закону Республики Италии от 
6 мая 2004 года № 129 «Общие положения каса-
тельно порядка коммерческого присоединения 
(франчайзинга)», «франчайзинг» определяется 
как договор, по которому одна сторона предо-
ставляет другой, за определенное вознагражде-
ние, право на использование пакета, состоящего 
из прав интеллектуальной собственности и про-
мышленных прав, ноу-хау, технической и ком-
мерческой помощи, а также возможности стать 
частью франчайзинговой сети. То есть, «фран-
чайзинг» в мировой практике - это целый пакет 
прав и коммерческого опыта, а не просто право 
пользования комплексом прав [1].    

Договор франчайзинга в классическом пони-
мании, по мнению большинства юристов, яв-
ляется симбиозом лицензионного договора и 
агентского соглашения. Так, в законодательстве 
многих стран договор франчайзинга или, как его 
иначе именуют, договор о франшизе, рассматри-
вается как динамичный синтез лицензионного 
договора, договора о совместной деятельности и 
договора о передаче ноу-хау. Например, в зако-
нодательстве ФРГ (ст. 242 Германского граждан-
ского уложения (ГГУ) франчайзинг не является 
правовым термином и, соответственно, не может 
быть четко ограничен от торгового представи-
тельства, дистрибьютерства, а также отношений 
по договору  комиссии [2]. Договор франчайзин-
га характеризуется в немецком праве элемента-
ми лицензионного договора, а также большим 
влиянием франчайзера в интересах «Corporate 
Identity», в результате которого положение фран-
чайзинга становится схожим с правовым поло-
жением несамостоятельного руководителя фи-
лиала.
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В казахстанском законодательстве договор 
франчайзинга урегулирован как комплексная 
предпринимательская лицензия в главе 45 осо-
бенной части ГК (ст. ст. 896-909) [3].

Согласно договору комплексной предприни-
мательской лицензии одна сторона (комплек-
сный лицензиар) передает за вознаграждение 
комплекс исключительных прав (товарного зна-
ка, знака обслуживания, патента и т.п.) предус-
мотренных договор, для использования в пред-
принимательской деятельности лицензиата (п. 1 
ст. 896 ГК РК).

Поскольку, как видим, договор посвящен пе-
редаче исключительных прав, его правовое регу-
лирование подпадает под действие и иных, кро-
ме ГК РК, нормативных правовых актов. Речь 
идет, например, о Законе РК от 26 июля 1999 г. 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и на-
именованиях мест происхождения товаров», Па-
тентном законе РК от 16 июля 1999 г., актах кор-
поративного законодательства и т.д. Более того, 
действует специальный Закон РК от 24 июня 
2002 г. №330 «О комплексной предприниматель-
ской лицензии (франчайзинге)» [4].

И если, в целом, указанные положения о пред-
мете этого договора замечаний не вызывают, то 
возможность передачи в пользование лицензиату 
фирменного наименования лицензиара требует, 
по нашему мнению, более глубокого, критичес-
кого анализа.

Итак, ст. 38 ГК РК устанавливает, что юриди-
ческое лицо имеет свое наименование, позволя-
ющее отличить его от других юридических лиц. 
Наименование юридического лица включает в 
себя его название и указание на организацион-
но-правовую форму. Наименование коммерчес-
кой организации является его фирменным на-
именованием.

Возможность передачи права на использование 
фирменного наименования допускается и други-
ми нормами Кодекса (например, ст. ст. 125, 573, 
1023 ГК). И, тем не менее, сама, предоставляемая 
законодательством возможность такой передачи 
нами оценивается негативно.

Примечательны высказываемые казахстанс-
кими авторами суждения по этому вопросу. Так, 
И.У. Жанайдаров, говоря о положительных сто-
ронах договора франчайзинга, отмечает в качес-
тве негативных моментов следующее: «Лицензи-
ат выступает в гражданском обороте под чужим 
именем и с чужими знаками индивидуализации» 
[5]. Однако в другой работе И.У. Жанайдаров 
пишет уже обратное: «Комплексный лицензи-
ат осуществляет свою предпринимательскую 
деятельность от своего имени. Это значит, что 
комплексный лицензиат даже при совершении 

сделок, связанных с франчайзинговой деятель-
ностью, выступает от своего имени и должен 
указывать, что он действует в качестве лицензиа-
та, если это с очевидностью не вытекает из самой 
обстановки совершения сделок. Комплексный 
лицензиат вправе использовать фирменное на-
именование комплексного лицензиара только в 
целях информирования потребителя (реклама, 
вывеска, использование рядом с товарным зна-
ком лицензиара и т.п.) в порядке и способом, 
установленными договором комплексной пред-
принимательской лицензии» [6]. Вместе с тем 
можно согласиться только с последним сужде-
нием, поскольку лицензиат и в обычной своей 
деятельности выступает от своего имени, так как 
он обязан указывать способом, доступным для 
потребителя, что этот товар или эту услугу произ-
водит или оказывает именно он, а не лицензиат. 

Немного гибче, с оговорками анализирует эту 
ситуацию Т.Е. Каудыров. Приведем и его пози-
цию: «В определении данного договора в ст. 896 
ГК РК среди комплекса исключительных прав, 
передаваемых лицензиаром лицензиату по дан-
ному договору, фирменное наименование лицен-
зиара названо в первую очередь. Это и понятно, 
если учесть, что комплексного лицензиата из всех 
многочисленных прав по договору франчайзинга 
интересует прежде всего право выступать в граж-
данском обороте после заключения договора под 
именем лицензиара. И здесь мы вновь обратимся к 
вопросу о значении обязательных и дополнитель-
ных условий фирменного наименования, так как 
лицензиат выступает не под полным фирменным 
наименованием лицензиара, а только используя 
самую значимую, оригинальную его часть» [7]. 

Данный договор предусматривает использова-
ние объектов исключительных прав лицензиара 
в определенном объеме с возможностью указа-
ния территории использования применительно 
к конкретной сфере деятельности. По своему 
характеру он является возмездным, взаимным, 
срочным и консессуальным.

Как и иные «новые» поименованные в ГК 
договоры, договор комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинга) является с 
недавнего времени предметом активных иссле-
дований в юридической и экономической лите-
ратуре, включая научные работы. За последние 
годы были подготовлены специальные издания, 
методические и прочие указания, раскрывающие 
для предпринимателей сущность франчайзинга. 

Если обратиться к истории, то несложно про-
следить, что первоначально в деловой практике 
появился договор коммерческой концессии, от 
которого впоследствии отделился договор тор-
гово-распределительного франчайзинга. Даль-
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нейшее развитие франчайзинга привело к ста-
новлению комплекса договорных отношений, 
объединяющих производственную и торговую 
сферы.

Подобный подход позволял субъекту пред-
принимательской деятельности продавать товар, 
работу или услугу, производимые, выполняемые 
или оказываемые правообладателем, используя 
его средства индивидуализации, а также выхо-
дить на рынок с товаром, работой или услугой 
собственного производства и тоже использовать 
чужие средства индивидуализации. Исходя из 
сказанного и рассмотрев гл. 54 ГК РФ, можно 
сделать вывод о том, что российской законода-
тель, говоря о коммерческой концессии, имеет в 
виду франчайзинг [8].

Договор коммерческой концессии, являющий-
ся эквивалентом договора франчайзинга в казах-
станском законодательстве, не следует относить 
к категории смешанных договоров, т.к. он регла-
ментирован законом как самостоятельный. Ввиду 
специальной регламентации договора франчай-
зинга данное мнение применимо и в отношении 
казахстанского законодательства. [9, с. 316]

Договоры комплексной предпринимательской 
лицензии должны согласно ст. 897 ГК РК заклю-
чаться в письменной форме, т.е. в отношении этих 
договоров должны быть соблюдены условия, пре-
дусмотренные ст. 152 ГК РК. Законодательное тре-
бование письменной формы договора франчайзин-
га объяснимо тем фактом, что устная форма сделки 
является применимой в тех случаях, когда сделка 
исполнятся  при самом ее совершении. В договоре 
франчайзинга, носящем, как правило, долгосроч-
ный характер, этот элемент отсутствует.

Подтверждение соблюдения письменной фор-
мы договора франчайзинга может осуществляться 
путем составления одного документа или обмена 
документами. К числу данных документов можно 
отнести письма, телеграммы, факсы и т.д.

В соответствии с п. 2 ст. 394, п. 3 ст. 396 ГК 
РК письменная форма договора франчайзинга 
считается соблюденной, если лицо, получившее 
оферту в письменной форме, осуществляет (в 
срок установленный для ее акцента) конклю-
дентные действия по выполнению указанных в 
ней условий договора. Несоблюдение простой 
письменной формы договора франчайзинга вле-
чет его недействительность (п.п. 2 и 3 ст. 153 ГК 
РК). Такой же подход был воспринят и в законо-
дательстве РФ в соответствии п.1 ст.1028 ГК РФ 
(ч.2) несоблюдение письменной формы договора 
влечет его недействительность; такой договор 
считается ничтожным [10].

Исполнение договора франчайзинга, заклю-
ченного в надлежащей письменной форме, про-

исходит путем совершения действий (сделок) без 
составления письменного документа, оформляю-
щего каждое действие так, согласно действующему 
законодательству передача ноу-хау лицензиаром 
на основании письменного договора франчайзера 
лицензианту может осуществляться без оформле-
ния соответствующей документации. 

Партнерские отношения сторон оформляют-
ся франшизным контрактом (franchise agreement 
contract), т.е. контрактом об использовании фир-
менного имени.

1) Различают виды франшизных соглашений:
2) Франшизы на тип предприятия;
3) Комбинированные франшизы;
4) Конвертируемые франшизы;
5) Дистрибьюторы;
6) Территориальные франшизы;
7) Единичные франшизы;
8) Множественные франшизы;
9) Франшизы на фирменное имя;
10) Субфраншизы. [9, с. 317].
Предметом данного вида договора является 

передача комплекса исключительных прав. Це-
лью франчайзингового  договора становится 
расширение франчайзинговой сети или распро-
странение продукта франчайзинга на новые пот-
ребительские рынки. 

Таким образом, франчайзинг является одной 
из основных форм развития рыночных отноше-
ний, распространения передовых методов веде-
ния бизнеса, внедрения инноваций и примене-
ния маркетинговых технологий.
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Аңдатпа 
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Annotation 
This article exposes positive parties of private bailiffs, and also further improvements of efficiency and transparency 

of executive production within the framework of existent legislation.
Key words: court bailiff, private law. 

Эффективное исполнение судебных ак-
тов является важной составляющей в 
укреплении правовой системы госу-

дарства и повышении имиджа судебной власти.
Неисполнение субъектами права вступивших в 

законную силу решений суда свидетельствует об 
отсутствии государственной защиты прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц.

В Казахстане, по данным Союза судебных ис-
полнителей, каждый третий судебный акт не ис-
полняется, что влечет многочисленные жалобы и 
нарекания, порождает недоверие и чувство пра-
вовой незащищенности[1].

Количество исполнительных документов, 
поступающих в органы исполнительного произ-
водства, из года в год растет. Если в 2007 году на 
исполнении находилось 724 тыс. 262 материалов, 
то в 2011 году этот показатель уже составил 1 млн. 
249 тыс. материалов. При этом, служебная на-
грузка на одного судебного исполнителя возрос-
ла на 38 процентов и составила 171 производств 
в месяц. При этом по каждому производству в 
среднем необходимо затратить около восьми ча-
сов только на вынесение процессуальных актов, 

тогда как при имеющейся нагрузке судебный ис-
полнитель имеет возможность работать с одним 
производством всего один час в месяц[2, с. 8]. 

Многие исполнительные производства так и 
остаются неисполненными, и этому служит ряд 
причин.  Здесь нужно говорить и о неукомплек-
тованности штата судебных исполнителей, о не-
обходимости повышения их статуса, наделении 
полномочиями по осуществлению дознания по 
делам, связанным с нарушением порядка испол-
нения судебных решений, об обеспечении бес-
препятственного доступа к электронным базам 
данных государственных регистрирующих орга-
нов и о многом другом. Надо сказать, что испол-
нение судебных решений не должно оставаться 
головной болью только судебных исполнителей. 
Им необходимы помощь и содействие многих го-
сорганов, граждан, предприятий и организаций.

Проблема исполнительного производства важ-
на не только для экономического развития, но и 
для обеспечения реальной защиты граждан и до-
верия в правосудие. За последние годы Верхов-
ный суд и Комитет по судебному администриро-
ванию провели ряд мероприятий по улучшению 
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исполнительного производства, но проблемы 
остаются, такие как несвоевременное исполне-
ние судебных актов, поступающие жалобы на 
халатность судебных исполнителей, а также не 
соблюдение профессиональной этики[3].

Богатый международный опыт показывает, 
что улучшение исполнительного производства, 
осуществляется посредством улучшения способа 
организации исполнения и ежедневной работы 
судебных исполнителей; введения кодексов эти-
ки для судебных исполнителей; принятия мер 
по борьбе с коррупцией и сокращения случаев 
несвоевременного исполнения судебных реше-
ний. А также улучшение информированности 
должника и взыскателя о порядке исполнения; 
введение кодексов этики исполнителей и со-
вершенствование мотивации исполнителей, а 
также контроль за исполнением. Многие из этих 
мер не требуют изменения законодательства, а 
только усилий для улучшения эффективности и 
прозрачности исполнительного производства в 
рамках существующего законодательства.

В настоящее время можно говорить о новом 
этапе развития института исполнения судебных 
решений – это институт частных судебных ис-
полнителей

Три года опыта работы частных судебных ис-
полнителей свидетельствует, что они работают 
более продуктивнее, т.к. самостоятельно финан-
сируют свою деятельность, оплачивают аренду 
офиса, создание дополнительных рабочих мест. 
Они материально заинтересованы в эффектив-
ном и быстром взыскании долгов. И нужно пони-
мать, что такой подход повышает конкуренцию. 
А это, в свою очередь, положительно сказывается 
на качестве работы судебных исполнителей.

Закон об исполнительном производстве пре-
дусмотрел определенные гарантии деятельности 
частных судебных исполнителей по исполнению 
исполнительных документов. Так, частный су-
дебный исполнитель беспристрастен и незави-
сим в своей деятельности и руководствуется за-
конодательством Республики Казахстан, а также 
международными договорами.

На наш взгляд институт частных судебных 
исполнителей по некоторым функциям можно 
сравнить с институтом третейского суда. Спо-
рящие стороны имеют альтернативу, они вправе 
обратиться в государственный либо третейский 
суд (у каждого из них есть свои плюсы и мину-
сы). При этом порядок исполнения решений и 
того и другого суда одинаково урегулирован за-
конодательством (да и проблема исполнимости 
решений также одинакова для всех).  

Государственных и частных судебных испол-
нителей можно наделить одинаковым объемом 

полномочий. Возможно, определенную катего-
рию дел, связанных с интересами государства, 
необходимо оставить в компетенции государс-
твенных исполнителей.

И так, какой вывод мы можем сделать из всего 
этого, рассмотрев мировой опыт, Казахстан сде-
лал большой шаг на пути к продвижению судеб-
ный системы,  внеся изменения и дополнения 
«Об исполнительном производстве и статусе су-
дебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года.  

На современном этапе после трех лет практи-
ческой деятельности частных судебных испол-
нителей, на основе имеющего опыта в Казахста-
не идет дальнейшее развитие данного института, 
мы можем видеть это как в послании президента, 
так и в постановлениях правительства. 

Важным свойством института частного судеб-
ного исполнения является его самоокупаемость. 
Доход судебного исполнителя на сегодня в соот-
ветствии с законодательством состоит исключи-
тельно из процентов от взысканных сумм. Сло-
вом, институт частного судебного исполнения 
несет с собой ряд несомненных преимуществ. 
Понятно, что он не решит в один момент всех 
вопросов исполнительного производства, но 
для Казахстана, утверждающего себя правовым 
государством, необходимость внедрения передо-
вого мирового опыта в целях совершенствования 
исполнительного производства очевидна. Ведь 
общепризнанное право человека на обращение в 
суд - это еще и право на полное и своевременное 
исполнение судебного решения.

Качество рассмотрения дел не является одним 
из главных показателей эффективной судебной 
системы, т.к. качество обеспечения исполнения 
судебных актов играет немаловажную роль. Со-
ответственно низкий показатель исполнения су-
дебных актов отрицательно влияет на авторитет 
всей судебной власти.
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Аңдатпа 
Аталған мақала кепіл ұғымының және осы ұғыммен байланысты қатынастардың кейбір теориялық 

аспектілерін айқындайды. Сонымен қатар, мақалада кепіл және басқа да міндеттеменің орындалуын 
қамтамасыз етудің әдістеріне қысқаша салыстырмалы талдау келтірілген.  
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Annotation 
This article reveals some of the theoretical aspects of the concept of collateral and the related notion of relationships. 

This article also contains a brief comparative analysis of the collateral to secure obligations in other ways.
Key words: pledge, pledgeable Items, a Pledger, fine. 

Залог выступает наиболее перспектив-
ной формой обеспечения исполнения 
обязательств. Также он является стаби-

лизирующим фактором гражданского оборота, 
действенным рычагом финансовой и платежной 
дисциплин, более того, основное его предназна-
чение – это гарантирование законных прав и ин-
тересов кредиторов. В этой связи, в свете рыноч-
ного оборота, при котором особенно динамично  
развиваются различные правовые институты, 
тема залога и связанные с данным понятием от-
ношения (залоговые) весьма актуальны.

Основанием возникновения залога является 
договор или законодательный акт [1, с.6]. В со-
ответствии со статьей 379 ГК из договора могут 
возникнуть обязательственное, вещное, авто-
рское или иное правоотношение. Из договора о 
залоге могут возникнуть как обязательственное, 
так и вещное правоотношения. Но при всем этом 
залог все же продолжает оставаться способом 
обеспечения исполнения обязательств, поэтому 
он не выступает как самостоятельное вещное 

право, независимое от обеспечиваемого обяза-
тельства залогодержателя, или как отдельный 
вид гражданско-правовых обязательств. Особен-
ностью правового регулирования залоговых пра-
воотношений является регулирование двух видов 
правоотношений - обязательственных и вещных, 
что делает вполне справедливым выделение за-
лога в отдельный институт обеспечительного 
обязательства и расположение его в главе 18 ГК 
«Обеспечения исполнения обязательства». 

Залог, как способ обеспечения исполнения 
обязательств по договору является, пожалуй, са-
мой надежной и распространенной формой обес-
печения исполнения договорных обязательств. 
Вместе с тем, проблемы правового регулирова-
ния залоговых отношений продолжают быть ак-
туальными, хотя в Республике Казахстан создана 
достаточно сформированная система законода-
тельства, регулирующего указанные отношения. 
В пользу данного утверждения говорит тот факт, 
что залоговые отношения, складывающиеся 
между субъектами прав, в настоящее время пря-
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мо регулируются такими нормативно-правовыми 
актами как Гражданский Кодекс Республики Ка-
захстан от 27 декабря 1994 года (далее – ГК РК), 
Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 
июня 2003 года, Закон Республики Казахстан от 
23 декабря 1995 года № 2723 «Об ипотеке недви-
жимого имущества», Закон Республики Казахс-
тан от 30 июня 1998 года № 254-I «О регистрации 
залога движимого имущества», Закон Республи-
ки Казахстан от 26 июля 2007 года №310 «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество», Закон Республики Казахстан от 24 
июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недрополь-
зовании» и т.д. Общий лейтмотив данного пере-
числения основных нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих залоговые правоотношения, 
состоит в том, что в обеспечение исполнения 
каких-либо правомерных обязательств может 
быть передано в залог практически любое иму-
щество, в том числе вещи и имущественные пра-
ва (требования), за исключением вещей изъятых 
из оборота, требований, неразрывно связанных 
с личностью кредитора, в частности требований 
об алиментах, возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка ко-
торых другому лицу запрещена законодательны-
ми актами (п. 1 ст. 301 ГК РК)[2]. Это, выгодно 
отличает залог от других способов обеспечения 
исполнения обязательств, предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан, так и не 
противоречащих по нему. 

Что касается проблем в сфере залоговых от-
ношений, то на сегодняшний день они имеются 
как в теоретическом, так и практическом плане. 
Необходимо заметить, что, несмотря на кажущу-
юся простоту, теоретические проблемы залога не 
являются легкими и быстроразрешимыми, так 
как сама природа залоговых правоотношений 
довольно сложна и неоднозначна. Все усугубля-
ется  разнообразием форм применения, которые 
сформировались за долгую историю развития 
данного института. В этой связи, необходимо 
констатировать, что в самой науке гражданского 
права появилось немалое количество различных 
взглядов и мнений по теоретическим и практи-
ческим аспектам гражданско-правовой природы 
залоговых отношений, что привело к появлению 
различных подходов к исследованию проблем, 
возникающих в результате регулирования  зало-
говых отношений, что само по себе также явля-
ется актуальной задачей современного граждан-
ского права.

Например, в правоприменительной практике 
важными являются вопросы, связанные с обра-
щением взыскания и соотношением интересов 
кредиторов, требования которых обеспечены и 

не обеспечены залогом. Согласно ст. 299 ГК РК 
залогом признается такой способ обеспечения 
исполнения обязательства, в силу которого кре-
дитор (залогодержатель) имеет право в случае 
неисполнения должником обеспеченного зало-
гом обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преимущест-
венно перед другими кредиторами лица, которо-
му принадлежит это имущество (залогодатель), 
за изъятиями, установленными настоящим Ко-
дексом». В свою очередь, согласно ст. 112 Закона 
РК «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей»[3] требования кредито-
ров по обязательствам, обеспеченным залогом, 
включая вознаграждение (интерес), возмещение 
убытков, причиненных просрочкой исполнения, 
неустойку (штраф, пеню), необходимые изде-
ржки по содержанию заложенного имущества, 
а также возмещение расходов залогодержателя 
по взысканию удовлетворяются в третью оче-
редь. Из изложенного следует, что удовлетворе-
ние требований кредиторов по обязательствам, 
обеспеченных залогом, осуществляются только 
после того, как будут удовлетворены требования 
по взысканию двух первых очередей (взыскание 
алиментов; требования по возмещению вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также в связи со смертью кормильца; 
требования работников, вытекающие из трудо-
вых правоотношений, о выплате вознагражде-
ния, причитающегося авторам за использование 
произведения, изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, на которые выданы 
патенты; требования граждан по возмещению 
ущерба, причиненного их имуществу преступ-
лением или административным правонарушени-
ем). 

В этой связи, представляется весьма затруд-
нительным решение споров в рамках данной 
ситуации, то есть, если такой вопрос возникает 
на практике, как быть? С одной стороны Граж-
данский кодекс, имеет приоритет перед другими 
законами и нормативно-правовыми актами в 
сфере гражданского права, за исключением ус-
тановленных случаев. С другой стороны,  Закон 
РК «Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей» является специальным 
законом и должен соответствовать нормам ГК. 
В частности, согласно п. 1 ст. 299 ГК при удов-
летворении требований кредиторов за счет стои-
мости залогового имущества залогодержатель те-
ряет приоритет только в случаях, установленных 
в ГК. Возникает вопрос, почему же в Законе РК 
«Об исполнительном производстве и статусе су-
дебных исполнителей» законодатель предусмот-
рел положение об удовлетворении требований 
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кредиторов по обязательствам, обеспеченным 
залогом, только в третью очередь? Учитывая тот 
факт, что за годы обретения Республикой Казах-
стан независимости наше государство присоеди-
нилось ко многим международным конвенциям, 
поэтому вероятно законодатель, устанавливая 
именно такую последовательность удовлетворе-
ния требований кредиторов в исполнительном 
производстве, хотел учесть определенные соци-
альные приоритеты. И поэтому не случайно в 
первую очередь идут те, которых можно объеди-
нить в категорию социально уязвимых слоев, во 
вторую  - субъекты авторских прав (категория 
очень уязвимая в нашей стране, да и вообще в 
странах постсоветского пространства) и толь-
ко потом требования кредиторов по обязатель-
ствам. Однако, вопрос о соотношении ст. 299 
ГК РК и ст. 112 Закона РК «Об исполнительном 
производстве и статусе судебных исполнителей» 
остается. Более того, в силу изложенного возни-
кает ряд теоретических и практических проблем, 
связанных с тем, что к моменту обращения взыс-
кания на предмет залога в исполнительном про-
изводстве по требованиям «незалоговых» кре-
диторов, сроки исполнения по обязательствам, 
обеспеченным залогом, не истекли. 

Далее хотелось бы остановиться на вопросе о 
предмете и видах залога, который имеет важное 
значение в регулировании залоговых отноше-
ний. Как известно, в качестве ипотеки пони-
мается залог недвижимости, и, соответственно, 
залог движимости именуется как заклад. Однако 
в казахстанском законодательстве виды зало-
га зависят от иного критерия. Ипотеку и заклад 
отличает фактическое обладание ее предметом: 
если предмет залога во владение залогодержате-
ля, то заклад, а при оставлении предмета залога 
во владении залогодателя, тогда ипотека (ст. 303 
ГК РК). Таким образом, в качестве ипотеки в 
Казахстане понимается не только залог недви-
жимого имущества, но и залог любого имущес-
тва (в том числе и движимого, а также имущес-
твенных прав) с оставлением его во владении и 
пользовании залогодателя [4, с. 64]. Отмеченное 
является наиболее существенной особенностью 
действующего ГК РК. По существу, законода-
тель для классификации залога использует два 
критерия, которые в конечном итоге делают ее 
неустойчивой, малопонятной и объяснимой. С 
одной стороны, как уже было отмечено выше, за-
лог разделяется в зависимости от обладания его 
предметом. Если таковой находится у должни-
ка, то ипотека; если же у кредитора, тогда заклад 
(п.п. 1 и 2 ст. 303 ГК РК). С другой стороны, за-
конодатель различает виды залога в зависимости 
от его предмета, выделяя в самостоятельные раз-

новидности залог вещей, определенных имущес-
твенных прав и ценных бумаг [5]. Смещение кри-
териев становится очевидным уже из содержания 
пунктами 2 и 3 ст. 299 ГК РК. Ипотекой, таким 
образом, признается залог предприятий, зданий, 
сооружений, квартир, прав на земельные участ-
ки, другого недвижимого имущества, в том числе 
и ипотека морского судна. Как можно заметить, 
расплывчатость классификации порождает дру-
гую проблему - проблему предмета ипотеки или 
шире - предмета залога. Поэтому даже само на-
звание нашего закона - ипотека недвижимого 
имущества - часто вызывает непонимание и ас-
социацию с выражением «масло масляное» [6, 
с.11-12]. Смысл же выражения «ипотека движи-
мого имущества» также малопонятен юристам из 
других стран. 

Таким образом, на сегодняшний день сущест-
вует ряд теоретических и практических проблем 
по вопросам обеспечения обязательств. В рамках 
данной статьи не представляется возможным 
осветить их все, поэтому была сделана попытка 
обозначить лишь некоторые из них. При этом 
существует масса нюансов и проблем по данно-
му виду правоотношений, требующих  своего 
разрешения, но невозможных в силу нехватки 
надлежащей законодательной базы и необходи-
мой практики регулирования. В этой связи, сто-
ит заметить, что имеется необходимость в даль-
нейшем изучении данного института во всем его 
многообразии и во всех его взаимосвязях.
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Т.А. ТУЛЕБАЕВ
Каспий қоғамдық университетінің

“Заңтану” мамандығының магистранты
Алматы, Қазақстан Республикасы

қазақстан ресПУблиКасынДағы 
халықаралық тасымалДаУ шарты, түрлері, 

нысаны жӘне шет мемлеКеттермен 
салыстырмалы тұжырымы

УДК 347.763

Аннотация
Сравнительный анализ международных перевозок значения источники и виды.
Ключевые слова: залог, предмет залога, залогодатель, пеня. 

Аңдатпа 
Жүктерді халықаралық тасымалдаудағы шартының ұғымы, жасасуымен, түрлеріне салыстырмалы 

тұжырымы.
Түйінді сөздер: кепіл, кепілдің мәні, кепіл беруші, өсімпұл.  

Annotation 
Comparative analysis of the value of international transportation sources and types.
Key words: pledge, pledgeable Items, a Pledger, fine. 

Тасымалдау шартын жасасудың 
экономикалық мақсаты жүктер мен 
адамдарды бір жерден екінші жер-

ге апару қажеттілігі болып табылады. Көлік 
ұйымдарының, жүк жөнелтушінің, жүкті 
алушының, жолаушылардың мемлекеттер ара-
сында жүкті тасымалдауды жүзеге асыруда пайда 
болатын осы қатынастар тасымалдау шартымен 
негізделген және осы шартпен реттеледі[1]. 

Осы тараптар арасындағы құқықтық 
қатынастар ең алдымен, олардың өзара жасақан 
шартымен және сонымен қатар, осы шартты рет-
тейтін заңдылықтармен анықталады.

Тасымалдау шартын жасасу мен орын-
дау нәтижесінде туындайтын құқықтық 
қатынастардың жалпы жиынтығын білу үшін 
оны құрайтын элементтерді қарастыру қажет, 
әсіресе, жүкті тасымалдау мен жолаушылар қол 
жүгін ажырата білген дұрыс.

Тасымалдау шартын жасаудың негізі жүк 
тасымалдаушының жүкті немесе жолаушыны бір 
оыннан екінші жерге белгілі бір көлік құралымен 
сыйақыға өткізуге міндеттенуі болып табылады.

Сонымен, халықаралық тасымалдау дегеніміз-
мүліктерді және жолаушыларды бір мемлекеттен 
екінші мемлекетке жеткізу немесе транзитпен 
жүктерді, жолаушыларды өткізу.

Халықаралық тасымалдауды ішкі тасымалдау-
дан айырудың негізгі белгілері:

- жүк немесе жолаушы кеден шекарасынан өтуі 
керек;

- жүкті немесе жолаушыны шекарадан 
өткізбей-ақ халы-аралық тасымалдау шарты 
арқылы халыөаралық тасымалдау деп есептеуге 
болады;

- халықаралық тасымалдауда ұлттық валюта-
дан басқа шетелдік валюта қолданылады;

-халықаралық тасымалдауың қайнар көздері 
ретінде халықаралық конвенциялар,ұлттық 
заңдар, халықаралық әдетғұрып танылады.

Халықаралық тасымалдау шарты жасалған 
болып, шарттың екі жақ тараптары да өзара ер-
кіндік білдіруі болған кезде есептеледі. Осылай-
ша, жүкті тасымалдау шарты ереже бойынша, 
консенсуалдық шарт болып табылады, яғни 
шарттың мазмұны мен екі тарап танысқан сәттен 
бастап құқықтық нәтижені тудырады, бірақ басқа 
да жағдайлар бар, олар әр түрлі ұлттық заңдарда 
бекітілген.

Жүкті тасымалмаду шарты бойынша бір та-
рап (тасымалдаушы) өзіне басқа тараптың (жүк 
жөнелтушінің) сеніп тапсырған жүгін белгілен-
ген мекенге жеткізуге және жүкті алуға уәкілетті 
адамға (алушыға) оны беруге міндеттенеді, ал жүк 
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жөнелтуші жүкті тасымалдағаны үшін шартқа 
немесе тарифке сәйкес ақы төлеуге міндеттенеді.
Жолаушы мен теңдеме жүкті тасымалдау шарты 
тиісінше жол жүру билетімен және теңдеме жүк 
түбіртегімен рәсімделеді[2]. Жол жүру билеті мен 
теңдеме жүк түбіртегінің нысаны көлік туралы 
заң актілерінде көзделген тәртіпте белгіленеді.

Шарт нақты болып табылады және жүк 
жөнелтүшінің жүкті белгілі мекенге жеткізу-
ге тасымалдаушыға беріп, оның осы мақсатты 
жүзеге асыруды қабылдап алған сәтінен жасалған 
деп танылады.

Жолаушыны тасымалдауға қатысты шарт 
жасасқан кезде келісім қай кезден басталатынын 
анықтау қажет. Құқықтық доктрина және сот 
тәжірибесі бұл сұрақты шешудің бірнеше жолын 
ұсынады (билетті сатып алу сәті, көлік құралына 
отырғызу басталған сәтте және т.с.с.).

Халықаралық жеке көлік құқығында тасы-
малдау шарты екі жақты сипатқа ие көліктік 
жабдықтауды қайтарумен байланысты бола 
бермейді, сонымен қатар, құқықтық доктри-
на және сот тәжірибесі тасымалдау шартының 
қайтарымсыздығын білдіреді.

Сондықтан әр мемлекеттердегі тасымалдау 
шартының нақты анықтамасы өзара ұқсас, де-
генмен, өзара айырмашылықтарға ие.

Тасымалдау шартында әр түрлі құқықтық 
субъектілер қатысады. Халықаралық тасымал-
дау талаптарының субъектісі ереже бойынша 
жеке және заңды тұлға табылады. Шарттың бір 
тарабы ретінде тасымалдауға мүдделі және осы 
тасымалдауүшін білгілі бір ақшалай сыйақыны 
төлеуге дайын тұлға танылады; тасымалдау 
шартының екінші тарабы ретінде көлік құралын 
иеленуші және сондықтан, белгілі бір сыйақы 
үшін жөнелту бойынша қызметті жүзеге асы-
рушы тұлға қатысады. Шарт бойынша бір тарап 
болып табылатын тасымалдаушы ретінде көлік 
ұйымы, яғни тасымалдаушы танылады, бірақ 
«тасымалдаушы» деген ұғымның өзі эволюцияға 
ұшырады. 

Англосаксондық, француз, неміс құқығы 
бойынша тек қана тасымалдау шартын жасақан 
көлік құралын меншіктенуші (Shipower-англ;  
Her-неміс; le bourdeois Navire-француз). ФРан-
цуз және неміс құқығында (көлік иеленушімен» 
(armature, Reeder) қатар «фрахтователь» (freteur, 
Verfracher) термині пайда болады, осындай 
өзгерістер Солтүстік Еуропаның көптеген ел-
дерінде және Голландияда пайда болды. АҚШ-та 
олар freight / con tractors деп аталады.

1921жылы Гаага ережсінде «тасымалдаушы» 
термині енгізілді (transporteur-франц., carrier-
ағыл., transportowiec –пояктық).

«Қазақстан Республикасының Көлік тура-

лы» Заңына сәйкес тасымалдаушы-бұл меншік 
құқығы негізінде немесе басқа да заңдылық не-
гізде көлік құралын иеленетін жүкті, жолаушы-
ны, теңдеме жүкті және поштаны өтемақыға не-
месе, сәйкесінше, рұқсат не белгіленген тәртіпте 
берілген лицензия негізінде жалдауды ұсынатын 
жеке немесе заңды тұлға.

Халықаралық тасымалдауда тасымалдаудың 
бірнеше түрі бар.

1. Теңіз тасымалдауы.
2. Әуе тасымалдауы.
3. Теміржол тасымалдауы.
4. Автокөлік тасымалдауы
5. Аралас тасымалдау.
Қазақстан Республикасының  2017 жылы ел 

ордасы Астана қаласында   өтетін «ЭКСПО-2017» 
көрмесін өткізу тарихи оқиға болып саналып тұр. 
Осы үлкен оқиғаға байланыста Теміржол тасы-
малдауы және Әуе тасымалдауы қазіргі таңда 
өзекті және кең ауқымды болып тұр.

Теміржол тасымалдауы - көлігі кез кел-
ген мемлекет экономикасының дамуында аса 
маңызды роль ойнайды, себебі, өндіріс талапта-
рына сай жүк тасымалдарын жүзеге асыра оты-
рып, ол оның барлық салаларының, аймақтары 
мен кәсіпорындарының дұрыс қызмет ету 
мен дамуын қамтамасыз етеді. Теміржол – 
мемлекеттің тұтастығын қамтамасыздандырып, 
экономиканың қауіпсіз дамуына себін тигізетін 
шаруашылықтың маңызды саласы[3]. Темір 
жол арқылы жүктердің  халықаралық тасымал-
дануы құқықтық, техникалық, технологиялық 
қатынаста күрделі үрдіс болып табылады.  Бұл 
контексте теміржол көлігінің қызметінің екі 
жағы сипатталған. Біріншісі – тасымалдау 
ұйымадстыру үрдісімен  тығыз байланысты кең 
ауқымды тапсырмаларды шешумен байланыс-
ты.  Екінші жағы - сала аралық халықаралық 
технологиялық байланыстарды орнату және 
темір жол көлігінің әр түрлі меншік түріндегі 
өндірістермен, жеке тұлғалармен және басқа 
көлік түрлерімен құқықтық қатынасы.  

Бір мемлекет шеңберіндегі темір жол арқылы 
жүк тасымалдау кезінде пайда болатын қарым-
қатынастар, сол мемлекет белгілеген заңдылықтар  
шегінде шығарылатын ұлттық жарғылармен, әр 
түлі ережелермен, нұсқаулықтармен реттеледі, 
бірнеше мемлекет шеңберінде халықаралық 
кұқық заңнамаларымен реттеледі[4].

Әуе тасымалдауы- Халықаралық азаматтық 
авиация (ИКАО) халықаралық ұйымының 
мәліметтері бойынша 2011 ж. халықаралық әуе 
көлігінің қызметімен 1,7 млрд астам жолаушы-
лар қолданған; 40 млн. тонна жүк тасымалданды. 
Халықаралық әуе көлігінің тиімді және тұрақты 
қызметінің арқасында халықаралық әуе тасыма-
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лы мен қатынасының ғаламдық желісі пайда бо-
лып, табысты жұмыс істеуде. 

Халықаралық құқықтық нормалар 
халықаралық әуе тасымалдарының тәртібін 
анықтайды. Ұлттық заңдар мен ережелер оның 
қолданылуын қамтамасыз етсе, коллизиялық 
нормалар халықаралық жеке әуе құқығының 
мәселелерін шешеді. Осы объективті жағдайлар 
халықаралық құқықтың, ұлттық және жеке 
құқықтық нормалардың өзара әрекеттесуінің 
ерекше механизімінің пайда болуына себепші 
болды[5].

Қазіргі уақытта Қазақстанда халықаралық әуе 
тасымалын не іргелі теориялық, не салалық зерт-
теулер іс жүзінде  жүргізілмейді. Тек сирек кез-
дерде ғана пайда болатын зерттеулер, ал жиірек 
халықаралық қатынасқа қатысты оқулықтардағы 
бөлімдер кездеседі. 
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Аннотация
В статье рассматривается понятие договора аренды.
Ключевые слова: договор, имущество, аренда, субаренда. 

Аңдатпа 
Мақалада жалдау шартының ұғымы қарастырылады.
Түйінді сөздер: шарт, мүлік, жалдау, субаренда.  

Annotation 
The article discusses the concept of the lease.
Key words: contract, property, lease, sublease.

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін 
қолданыстағы заңнаманың барлығы 
өзгерді. Сонымен қатар, азаматтық 

құқықтық қатынастарда көптеген прогресстер 
орын алды. Мүлікті жалдау қатынастарында да 
өзгерістер пайда болды. Жалдау қатынастары 
күнделікті өмірде жиі кездескендіктен, осы 
құқықтық қатынастардың ғылыми тұрғыда 
толық зерттелуі қажет етеді.

Мүлікті жалдау шартының сатып алу-сату, 
рента шарттарынан ерекшелігі, ол мүлікті 
уақытша пайдалануға берумен байланысты 
қатынастарды реттейді. Мүлікті  жалдау шарты 
Римде кеңінен таралған. Атауы «locatio conductio 
rerum» болған, оның анықтамасының қазіргі 
заңнамадағы анықтамадан айырмашылығы жоқ. 
Мұнымен қатар, мүліктік жалдау затты пайдала-
нуды білдірген және жалға алушының мүлікті 
иеленуге мән берілмеген, яғни жалға алушы 
тек қана иесінің құқықтық өкілеттіліктерін 
жүзеге асыруға көмектесуші ретінде ғана 
қарастырылған. Тіпті, қазір де  мүліктік жал-
дау шартының негізгі мақсаты жалға алушыға 
мүлікті оған кажетті мөлшерде ғана пайдалану, 
одан пайдалы касиеттерді алу мүмкіндігін беру 
болып табылады.

Мүлікті жалға алу шартына қатысты «жалдау» 
терминнің жиі қолданылуы тарихта қалыптасқан. 
Осылай бола тұра, заңнамада бұл терминдердің 

нақты ара жігі көрсетілмеген. Бұл терминдер 
арасындағы айырмашылықтар филологиялық 
сипатқа ие және бір шартқа осы екі терминнің 
екеуінде бірдей (қатар) қолдануы, заңының мәні 
бойынша құқықтық әділеттілік болып табыла-
ды. Мысалы, жерді немесе кәсіпорынды жалға 
алуға қатысты тұрақты түрде «жалдау» термині 
қолданылады, тұруға арналмаған ғимараттар мен 
құрылыстарға қатысты «жалдау» да, «жалға алу» 
терминдері де қолданыла береді; тұрғын үйлерге 
қатысты тек «жалға алу» термині қолданылады. 
Ғ.А. Жайлиннің айтуынша, мүлік жалдау және 
аренда терминдері тепе-тең екенін айтады [1, 
123 б.]. Жұмысшылар тобы шарттың атауын 
талқылау барысында негізгі термин ретінде 
тарихи басымдыққа ие «жалға алу» терминін 
қолдану туралы шешімге келді. Сонымен қатар, 
мүлікті жалға алу шартының аталғандарынан 
басқа түрлеріне (мысалы прокат шарты) 
қатысты – атаудың ерекше дәстүрі немесе басқа 
да айырықша себептердің (мысалы, лизинг 
шартына қатысты лизинг туралы халықаралық  
конвенцияның болуын) болуына байланысты, 
осы шарттардың түрлі ерекшеліктерін ескеретін  
түрлік атауларды қолдану ұйғарылды. Мүлікті 
жалдау затты пайдалануды болжамайтын [2, 
44 б.] мұнымен қоса жалдаушының иеленуіне 
назар аударылмайтын, ал негізінен жалдаушы 
тек затты ұстаушы меншік иесі құқықтарын 

АЗАмАТТЫҚ, АЗАмАТТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ ГРАждАНСКОЕ, ГРАждАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

��

жүзеге асыруға көмектесетін тұлға ретінде ғана 
бағаланатын [3, 35 б].

Мүлікті жалға алу қатынастары ҚР АК-ның 
29-тарауында реттелген. Бұл тараудың 1 - параг-
рафында мүлікті жалға алудың жалпы ережелері 
камтылған. Мүлікті жалға алу қатынастарын 
реттеу азаматтық кодекспен шектелмейді, олар 
басқа да заң актілерімен реттелуі мүмкін. АК-
тың диспозитивті сипаты мүлікті жалға алу шар-
тына да қатысты колданылады, сондықтан осы 
шарттардың катысушыларында негізгі норма-
ларды өзгерту және оларды өздерінің кажеттілік-
терін қанағаттандыруына, ыңғайландыруына 
мүмкіндіктері бар.

Сатып алу-сату шарты сияқты, мүлікті жал-
дау шартының да өзінің бірқатар түрлері 
бар. Бұл түрлердің айрықша болуы, олардың 
пәнінің, мақсатының, сонымен қатар, басқа 
да факторлардың ыкпал ету ерекшеліктерінің 
нәтижесінде деп тілге тиек ете аламыз. 

Қолданыстағы ҚР АК-пен 
- лизинг; 
- кәсіпорындарды жалдау; 
- үйлер мен ғимараттарды жалдау шарттары 

реттелген. 
Мүлікті жалдаудың түрлері бұл тізіммен шек-

телмейді.
Жалдау қатынастарында лизинг шарты ере-

кше орын ие десек те болады, сол қасиетіне 
байланысты ол (лизинг шарты) дүниежүзілік 
кәсіпкерлердің қызығушылығын тудырады.  
Алғашында өткен ғасырдың ортасында АҚШ-та 
пайда болған бұл шарт 50-жылдардың аяғында 
Батыс Еуропа мен Жапонияның фирмаларының 
іскерлік тәжірибесінде кеңінен қолданылса, 
казіргі уақытта ол бүкіл елдерде дерлік 
қолданылып келуде. Халықаралық жеке құқықты 
бірыңғайландыру жөніндегі Халықаралық ин-
ститутта (UNIDROIT) халықаралық лизинг 
жөніндегі бырыңғайландырылған нормалар-
ды өңдеу жүргізілді. Бұл ережелерді өңдеу 
қажеттілігі әртүрлі мемлекеттерде орналасқан 
ұйымдардың арасында лизингтің халықаралық 
деңгейде, барған сайын кеңейіп бара жатқан 
қолдануымен шарттандырылады. Жобаны 
дайындаушылар дайындау барысында (кез 
келген бірыңғайландырудағы сияқты) көп 
қиыншылықтармен кездесті. Осы жұмыстың 
нәтижесі – 1988 ж. 28 мамырда Оттава қаласында 
қол қойылған, яғни «Халықаралық қаржы ли-
зингі туралы» Конвенциясында. Бұл конвен-
цияда лизингті мүліктік қатынастардың үштік 
кешені ретінде танитын кең таралған көзқарас 
табылған.

Қолданыстағы ҚР АК мүліктік жалдауға жі-
берілмейтін  немесе шектелетін мүлік турлерін, 

заңды шектеу  мүмкіндіктерін, сонымен катар, 
жеке объектілерінің мүліктік жалдау ережелерін 
заңда белгілеу мүмкіндіктерін карастырады. 

Мүлікті жалдау келісім шартының маңызды 
шарты ретінде  тек бір ғана  келісім-шарт яғни 
жалға алушыға мүліктік жалдау объектісі ретін-
де берілген мүлікпен анықталған. Келісім-
шартта осы мүлік туралы мәліметтің болмауы  
екі жақпен келісілген объектілер туралы шарт 
бойынша келісім шарт бекітілмеген болып есеп-
телінеді. 

1963 жылы ҚазССР-ның АК-де мүлікті жал-
дау мерзімі туралы шартта қатаң тәртіппен бел-
гіленді. Бұл келісім шарттың шекті  мерзімдері 
келісім шартта көрсетілген объект немесе субъ-
ектке байланысты 1 жылдан 10 жылға дейін бо-
лады. 

Қолданыстағы ҚР АК жалпы ереже ретінде 
келісім жасау мүмкіндігін кез келген мерзім-
ге белгілейді..Сонымен қатар, ҚР АК мүлікті 
жалдаудың жеке түрлері және мүліктің жеке 
турлері үшін келісім шарттың шекті мерзімін 
заңды белгілеу мүмкіндігін карастырады. Егер 
мүлiк жалдау шартында мерзiмi көрсетiлмей жа-
салса, ол белгiсiз мерзiмге жасалған деп есепте-
ледi. Қозғалмайтын мүлiктi жалдаған жағдайда, 
егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше 
көзделмесе, әрбiр тарап екiншi тарапқа үш ай 
бұрын ескертiп, мұндай шарттан кез келген 
уақытта және өзге мүлiктi жалдаған жағдайда, 
бiр ай iшiнде бас тартуға құқылы. Заң актiлерiн-
де мүлiк жалдаудың жекелеген түрлерi үшiн, 
сондай-ақ мүлiктiң жекелеген түрлерiн жалдау 
үшiн шарттың барынша ұзақ (шектi) мерзiмi 
белгiленуi мүмкiн. Мұндай жағдайларда, егер 
шартта жалдау мерзiмi белгiленбесе және заң 
актiлерiнде белгiленген шектi мерзiм бiткен-
ге дейiн тараптардың ешқайсысы шарттан бас 
тартпаса, шарт шектi мерзiмiнiң бiтуiне қарай 
тоқтатылады. 

Осы ҚР  АК мүлік жалдауды келісім шарт 
бойынша төлеушартын толық белгілейді. Бұл 
жерде ең жоғарғы дәрежеде төлеу туралы сұрақ 
екі жақтың келісім шарты керісінше, сон-
дай-ақ ақы түріне және мерзіміне немесе ақы 
өзгерісінің тәртібіне қатысты. Сонымен қатар, 
ақы түрі, мерзімі және тәртібі үшін заңды шек-
теулер мүмкіндігі қарастырылған Сондай-ақ, 
ҚР АК ақы бөлімінде бірнеше императивті нор-
маларды кұрайды. Атап айтсақ, олар:

- белгіленген, орталықтандырылған баға және 
тарифтердің өзгерісі жағдайында, бір жақтын 
талабы бойынша, ақы көлемі қайта қаралуы 
мүмкін;

- жалға алушы келісім шартта қарастырылған 
қолдану жағдайына жауап бермесе және мүлік 
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жағдайы нашар болса, онда ақыны төмендету 
құқығы бар;

- егер басқасы келісім шартта көрсетілмесе, 
мүлікті пайдаланғаны үшін ақы төлеу мерзімін 
жалға алушы бұзған жағдайда,  жалға беруші өзі 
белгіленген уақыттан ақыны  төлеуді мерзімнен 
бұрын төлеуін талап етуге құқығы бар. Бұл жалға 
беруші мерзімнен бұрын төлеуді 2 рет қатарынан 
талап етуге құқығы жоқ.

Жалдаушыға мүлікті беру және оның жалған 
мүлкінің кемшіліктері үшін жауапты. Жалға бе-
руші жалға алушыға белгіленген мүлікке және 
келісім шарт жағдайларына сәйкес жағдайда 
беру кажет.

Мүлікті жалға, барлық керек құжаттармен 
бірге (техникалық куәлік, сапа сертификаты 
және т.б.) береді егер келісім шартта өзгеше 
көрсетілмесе.

Жалға беруші келісім шарт жасаған кезде ол 
туралы білмесе де, жалға берілген мүліктің кем-
шіліктері, оны қолдануға толық және жеке ке-
дергісі үшін жауап береді. 1963 жылғы ҚазССР-
ның АК-нің 258 бабында бұл сұрақтарды реттеу 
неғұрлым ықшамды қарастырылған еді:

- мүлікті жалға берушінің келісімімен 
субарендаға беруге де, ал прокатқа алынған 
мүлікті субарендаға беруге тиым салынады.

Жалға берілген мүліктің кемшілігі айтылса 
немесе ол алдын-ала  жалға алушыға белгілі бол-
са, онда жалға беруші оған жауап бермейді. Со-
нымен, жалға алушы жалға берушінің келісімі-
мен жалға алынған мүлікті субарендаға беруге, 
өзінің құқықтары мен міндеттерін мүлікті жалға 
беру келісім шарты бойынша басқа тұлғаға 
беруге, жалға алынған мүлікті қайтарымсыз 
қолдануға беруге, сонымен қатар, өндірістік 
кооператив жарнасы немесе шаруашылық 
серіктестіктің жарғылық қорына жарна ретінде 
бұл құқықтарды залог ретінде беруге болады. 
Көрсетілген жағдайда, субаренданы қосқанда 
жалға беруші алдында жауапты жалға алушы бо-
лып қалады. Жалданған мүлікке билік жургізу, 
мүлікті жалға алу келісім шарт жасауға қайшы 
келмейтін жалға берушіні келісімінсіз жүзеге 
асады. 

Мүлікті жалдау шарты консенсуалды, өзара, 
ақылы болып табылады.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие договора купли-продажи.
Ключевые слова: договор купли-продажи, товар, арбитражный суд, гражданское право. 

Аңдатпа 
Мақалада сатып алу-сату шартының ұғымы қарастырылады.
Түйінді сөздер: алып-сату шарты, тауар, арбитраждық сот, азаматтық құқық.  

Annotation 
The article discusses the concept of the contract of sale.
Key words: contract of sale, product, the arbitration court, civil law.

Қазіргі таңда Қазақстан 
Республикасының Азаматтық ко-
дексін (бұдан әрі ҚР АК) мүліктік 

қатынастардың аса тиімді реттеушісі ретін-
де қарастыру қажет. Оның нормаларының 
мазмұны барынша айқын болып табылады. 
Оған уақыт сынынан өткен көптеген заңдардың 
және заңға тәуелді нормативтік актілердің 
ережелері енген. Бұны оңды құбылыс ретінде 
бағалауға болады, осыған қатысты сатып алу-
сату, мүлік жалдау және тағы басқа да шарттар 
көптеген түр-түрлерімен қарастырылған. Мы-
салы, тауарларды бөлшектеп сатып алу-сату 
шарты жеке көрсетілген, онда тұтынушылар 
құқығын бекітуге артықшылықтар берілген. 
Кәсіпкерлік шарттың ерекше сипаттары тау-
ар жеткізілімі шартына арналған нормаларда 
көрініс тапқан. Кез келген қазіргі заманғы мем-
лекет жағдайы үшін сатып алу-сату шартының 
энергиямен жабдықтау сияқты түрі маңызды 
мәнді иемденеді, бұл да ҚР АК және соған 
сәйкес қабылданған заңға тәуелді нормативтік 
актілерде ескерілген.

Сатып алу-сату шарты бұл – мүлікті ақылы  
беруді  қамтамасыз ететін шарттардың бір түрі. 
Қолданыстағы азаматтық-құқықтық норма-
лар оның бірнеше түрін реттейді, олардың 
әрқайсысының ерекшелігі  олар  қолданылатын  
салаларға байланысты. Қазіргі кезде оның  

түрлі қолданыста кездесетінін айта кеткен жөн. 
Жеке кәсіпкерлер, жеке және мемлекеттік 
кәсіпкерлер арасындағы дәстүрлі тауар айыр-
бастаумен қатар, олармен мемлекеттің мұқтажы  
үшін тауар сатып алу да қамтамасыз етіледі. 
Әрбір шарт арнайы субъект құрамымен, оны 
жасасу тәртібімен және өзге қырларымен  ере-
кшеленеді. Тауар жеткізілімі шартында және 
сатып алу-сату шартының өзге де түрлерінде,  
егер біз оларды сатып алу-сату шартының жал-
пы ережелерімен салыстыратын болсақ ерек-
шеліктер байқалады. Дегенмен, ол өзінің алуан   
түрлілігіне қарамастан азаматтық-құқықтық  
шарттардың ең тұрақты түрлерінің бірі болып 
табылады. Бұл шарттың жалпы ережелері ұзақ 
даму жолынан өткен және олардың тек өмірге 
сәйкес келетіндері ғана сұрыпталған. 

Сатып алу шарттының нысаны оның 
бағасына, суъектілеріне және заңдық шарттық 
талаптарға сәйкес анықталады. Оған ҚР АК-
нің  152- бабында  бекітілген  мәміле нысаны 
туралы жалпы ережелер қолданылады.Са-
тып алу-сату шартының  субъектілері ретінде 
азаматтық  құқық субъектілері, яғни жеке тұлға, 
заңды тұлға, әкімшілік аумақтық бөліністер, 
мемлекет әрекет ете алады. Сатып алу-сатудың 
қандай шарты жасалатынына қарап кәсіпкерлік  
немесе  кәсіпкерлік емес, бөлшек сатып алу-
сату шарты немесе мемлекеттік кәсіпорындар 
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мүлкін жекешелендіру, олардың қатысушылар 
құрамы да өзгереді. Арнайы құқықтық қабілетті 
иемденетін заңды тұлғалар сатып алу-сату 
бойынша  қатынасқа тек арнайы (жарғылық) 
құқықтық  қабілеттік шеңберінде қатыса ала-
ды, яғни  бұл жерде әңгіме қандай  да бір  оның  
жалпы  шеңбері туралы жүрмейді, құқықтық 
қабілеттілік  көлемі әрбір  жекелеген  құқықтық  
қатынаста нақтылануы қажет. Мысалы, 
шаруашылық жүргізу  құқығында мүлік бар мем-
лекеттік кәсіпорын, оның  негізгі құралдарына 
жататын  мүлікті, сонымен бірге  акцияларын 
сатуға құқығы жоқ. Сатып алу-сату шарттарында  
экономикалық  мазмұнмен жанама байланысты 
иемденетін  қатысушылардың айырықша заңды 
әрекеттерін не  барлығын  мойындамасқа бол-
майды. Бұлардың қатарына оферта мен акцеп-
ті, келіспеушілікті реттеуді, жедел  шараларды 
қолдануды және басқа да әрекеттерді жатқызуға 
болады.

ҚР АК-тің  ережелері сатып алушыға сапасыз 
зат берілген  жағдайда оның құқығын қорғайды. 
Егер сатушы  заттық кемшілігін  алдын-ала ес-
кертпеген  жағдайда, сатып алушы мынадай та-
лап  қоюға құқылы: 

- сатып алу  бағасын  тиісті  мөлшерде кеміту 
туралы;

- қисынды мерзімде  тауардың кемшіліктерін  
тегін жою жөнінде;

- тауар  кемшіліктерін  жоюға жұмсалған  өз  
шығындарын  өтеу туралы;

- тиісті сапасы жоқ  тауарды  шартқа сәйкес  
келетін  тауармен  салыстыруы туралы; 

- шартты  орындаудан  бас тартуға  және  тауар 
үшін  төленген  ақша  сомасын  қайтару  туралы 
талап  қоя алады. 

Сатып  алушының оған  жиынтықталмаған та-
уар берілген реттегі құқықтары ҚР АК-тің 433-
бабымен қарастырылған. Олар сатып алушының 
тауар сапасыз болып шыққан жағдайдағы 
құқықтарына ұқсас. Негізінен, сатып алушыға 
шарттың бұзылуына қатысты  әрбір жағдайда 
белгілі құқықтар беріледі. Солардың арала-
рында тауар  жөніндегі  қандай да болсын  өзге  
талаптарды  бұзу  болып  келеді. Сатып алушы 
тауардың саны  жетіспейтініне, оның түр-
түрі  бұзылғанына  байланысты  және басқа 
жағдайларда белгілі  құқықтарын жүзеге  асыра 
алады.

ҚР АК-нің 411-бабына сәйкес,  егер сатып 
алу-сату  шартымен  өзгешелік  қарастырылмаса,  
онда сатып  алушыға  тауардың  кездейсоқ  
жойылуының,  бүлінуінің   тәуекелі   сатушы  
заң   актілеріне,  шартқа сәйкес  өзінің тауарды 
сатып алушыға  беру  міндетін  атқаратын болып  
есептелінетін  сәттен өтеді.

Сатып алу-сату шартымен өзгеше  
қарастырылмаса сатушының тауарды сатып 
алушыға беру міндеті мынадай әрекеттер жасал-
са  орындалады деп саналады: 

- шартпен  сатушының тауарды  жеткізу  мін-
деті қарастырса,  тауар сатып алушыға  немесе 
ол  көрсеткен  тұлғаға  табыс  етілген  кейін;

- егер тауар сатып алушыға  немесе  көрсетілген  
тұлғаға  тауар  орналасқан  жерде  берілуі  керек 
болса,  онда тауар сол жерде  сатып  алушының  
қарамағына  берілгеннен кейін.

Тауар  сатып алушының  қарамағына  берілуі 
үшін ол тиісті  жерде  берілу  үшін  дайында-
лу  керек және  сатып  алушыға  тауар  шартқа  
сәйкес  берілуге  дайын екені  туралы  хабарла-
нуы керек.

Тауар шарт мақсатында  анықталуы үшін оған 
белгі  соғылып,  бөлек  қоймада  орналастыры-
лып және өзге  тәсілдермен  оқшауланбаса  тау-
ар беруге дайын болып есептелмейді.

Сатушы шартты  бұзып, затты  қабылдамаса, 
сатушыға  оның затты қабылдауын  талап ету-
ге,  болмаса шартты  орындаудан   бас  тартуына  
болады.  Сатушы  сатып  алушының  іс-әрекеті  
нәтижесінде  болған  шығынын  ҚР АК-нің  349-
бабының 2-тармағы, 350 бабына сәйкес өндіріп  
алуға  құқылы.

Сатып алу-сату шартының шарт затына қарай 
жекелеген түрлері бар, олар:

1) Бөлшектеп сатып алу-сату шарты - тауар 
сату  жөніндегі  кәсіпкерлік  қызметті  жүзеге  
асыратын  сатушы  бөлшектеп  сатып алу-сату 
шарты  бойынша  сатып  алушыға  кәсіпкерлік   
қызметке байланысты  емес, әдетте  жеке өзіне,  
отбасында  үйінде немесе өзге де  пайдалануға  
арналған  тауарды  беруге  міндеттенеді (ҚР АК 
445 б.);

2) Тауар жекізілімі шарты - кәсiпкер болып та-
былатын сатушы (тауар берушi) сатып алушыға 
өзі өндіретін немесе сатып алатын тауарлар-
ды кәсіпкерлік қызметке немесе жеке өзіне, 
отбасына, үй ішіне және сол сияқты өзге де 
пайдалануға байланысты емес өзге мақсаттарға 
пайдалану үшін келісілген мерзімде немесе мер-
зімдерде беруге міндеттенеді (458 б.);

Келісім-шарт жасасу шарты (контрактация) 
бойынша ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi 
өзi өсiрген (өндiрген) ауыл шаруашылық өнiмiн 
- ұқсату немесе сату үшiн осындай өнiмдi сатып 
алуды жүзеге асыратын дайындаушы-тұлғаға бе-
руге мiндеттенедi (ҚР АК 478 б.)

3) Энергиямен жабдықтау шартыбойынша 
энергиямен жабдықтаушы ұйым абонентке 
(тұтынушыға) жалғанған желi арқылы энер-
гия беруге мiндеттенедi, ал абонент алынған 
энергия үшiн ақы төлеуге, сондай-ақ оны 
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тұтынудың шартта көзделген режимiн сақтауға, 
өзiнiң қарауындағы энергетика желiлерiн пай-
далану қауіпсіздігін және энергияны тұтынуға 
байланысты пайдаланылатын аспаптар мен 
жабдықтардың ақаусыздығын қамтамасыз етуге 
мiндеттенедi (ҚР АК 482 б.); 

4) Кәсіпорынды сату шартысатушы тұтас 
алғанда кәсiпорынды мүлiктiк кешен ретiнде 
сатып алушының меншiгiне (Кодекстiң 119-
бабы) беруге мiндеттенедi, бұған сатушы басқа 
тұлғаларға беруге құқығы болмайтын құқықтар 
мен мiндеттер қосылмайды (ҚР АК 493 б.).

Сатып алу – сату шартының жекеленген 
түрінің бірі мемлекет мұқтажы үшін тауар-
ларды жеткізу. Мемлекет және оның субъек-
тілері тауарды сатып алушы ретінде азаматтық 
– құқықтық қатынастардың қатысушылары 
болып келеді. Осы құқықтық – қатынастардың 
ерекшелігі азаматтық құқықтың субъектісі 
ретінде мемлекет танылады. ҚР АК-де Ресей 
Федерациясының Азаматтық кодексіндегі (525, 
532 – баптар) мемлекет мұқтажы үшін тауар-
ларды жеткізумен байланысты пайда болатын 
құқықтық қатынастарды тікелей белгілейтін 
нормалар жоқ. 

Мемлекеттік сатып алу процесінің мемле-
кеттік реттеу қағидасы заңмен бекітілген. Ол 
төмендегілерге негізделеді:

1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны 
қолайлы және тиімді жұмсауға;

2) мемлекеттік сатып алу барысында қатысу 
үшін барлық болжанымды жеткізушілерге тең 
мүмкіндікті ұсынуға, яғни мемлекеттік са-
тып алулар туралы заңнамаға сәйкес белгілі 
артықшылықтар шағын кәсіпкерлік субъек-
тілеріне беріледі;

3) болжамды жеткізушілер арасында адал 
бәсекеге;

4) мемлекеттік сатып алу барысының 
жариялығына.

Негізгі ереже бойынша мемлекеттің мұқтажы 
үшін тауарларды жеткізіп беру туралы тапсыр-
маны орындау, мемлекеттік кәсіпкерлердің 
арасында конкурс өткізу арқылы жүзеге асы-
рылады. Конкурстан жеңіп шыққан тұлғамен, 
мемлекеттік тапсырушысы міндетті түрде мем-
лекеттік шартқа отыруы тиіс. Мемлекеттік шарт 
конкурс өткеннен кейін жиырма күннің ішінде 
жасалуы тиіс.

Мемлекеттік шартта мемлекет атынан тапсы-
рушы болатын, нақты тұлға көзделеді және тауар 
берушіге бектіледі. Мемлекет тапсырушысымен 
бекітілген туралы хабарлама, сатушымен сатып 
алушының арасындағы, мемлекет мұқтажы үшін 
тауарларды жеткізудің және қабылдаудың негізі 
болып саналады.

Сатушы хабарламаны алып болған соң, шарт 
бойынша жобасын дайындап, оны отыз күннің 
ішінде сатып алушыға жіберуі тиіс. Егер сатып 
алушы жобаның мәтінімен келіспесе, сатушыға 
жобамен келіспейтін немесе жобадан бас тарту 
туралы протокол беруі тиіс. Протоколды отыз 
күннің ішінде жіберуі тиіс.  Егер бұл келіспеу-
шіліктер екі жақтың арасында шешілмеген бол-
са, оны арбитраждық сотта шешуге болады.

әДЕБИЕТ

1 Қазақстан Республикасының Азаматтық Ко-
дексі 1994 ж. 27 желтоқсан (Жалпы және Ерек-
ше бөлім) (27.04.2012 ж. берілген өзгерістер мен 
толықтырулармен).
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қылмыстық жүйеДегі Өлім жазасы, Өлім 
жазасы тарихына сиПаттама

А.Б. БИДАЙшИЕВА 
құқық магистрі

Каспий қоғамдық университеті

Өлім жазасы - адамзатқа танымал ежел-
ден келе жатқан жазалардың бірі бо-
лып табылады. Жалпы айтқанда өлім 

жазасы қылмыстық құқық пайда болғанға дейін 
қолданылған. “Қылмыскер өмірін қию қоғамдық 
жазалау (кек) ежелден келе жатыр”, - деп 
көрнекті Ресей ғалымдарының бірі жазған[1]. 
Өлім жазасы жаза ретінде қолдану дұрыс па де-
ген сұрақтар ұзақ жылдардан бері ғалымдар мен 
қоғамдық қайраткерлерді толғандыруда. Бірақ 
осы пікір-таластар жақында бітпейді.

Өлім жазасы жайында көп жұмыстар  
жазылғанына қарамастан, теоретикалық  
жағынан бұл проблемада әлі де түсініксіз 
жәйттар бар. Мысалы, өлім жазасы түсінігі 
қарастырылып, талқыланбаған, яғни түсінік әлі 
күнге дейін жоқ.

Жалпы қарағанда өлім жазасы түсінікті 
сияқты. Ол адам өмірін қию. Бірақ адам әртүрлі 
себептермен өлуі мүмкін. Өзі өлген жағдайды 
(ауру-сырқаттан, кәріліктен және т.б.) алып 
тастағанда, зорлап өлтірілгеннің көп себептерін 
айтуға болады. Табиғат апаттарынан, күштерінен 
(су басқыншылығы, жер сілкіну, найзағай және 
т.б.) яғни форсмажорлық жағдайларда, суықтан, 
аштықтан өндірістегі абайсыз оқиғалардан, 
өз-өзіне қол жұмсаудан өлген адамдар аз емес. 
Қасақана қылмыстардан бастап, байқаусыз 

оқиғалардан, яғни әртүрлі себептермен мерт 
болып жатқан адамдар саны сан алуан. Техни-
ка қауіпсіздігін, жол ережесін бұзу, әртүрлі адам 
өміріне қауіпті радиоактивті заттардың дұрыс 
қолданбау салдарынан. Соғыс кезінде ұлтаралық 
ұрыстарда, кек алу кезінде өз өмірінен айырылуы 
мүмкін. Бұл жағдайдағы өмірінен айыру өлім жа-
засымен байланысты емес, яғни бұл әлеуметтік 
жағынан, не заң жағынан ешқандай ұқсастық 
жоқ. Сонымен, өлім жазасы дегеніміз не? Бір 
көзбен қарағанда түсінікті сияқты, ал оның түп 
негізі қайда жатыр?

Өлім жазасының маңызды белгілерінің бірі 
болып, оның мазмұны жағынан жаза табылады, 
яғни дәл осы шараны мемлекеттік мәжбүрлеу 
арқылы жүзеге асырады.

Кез-келген жазаның негізі, мәні - жазалау про-
фессор Н.А.Стручков жазалауды былай деген: 
“белгілі-бір жазаны қолдануда нақты көрініс 
табатын және заңмен белгіленген құқықтық 
шектеуліктер жиынтығы”[1]. Өлім жазасында 
- жаза (“кара”) максималды түрде көрінеді. Со-
тталушыдан өмірі алынып, оған қоса басқа да 
құқықтары мен мүдделері  тоқтатылады.

Екінші белгісі - қайғы. Зерттеушілердің ай-
туы бойынша жаза қайғы әкеледі. Өлім жа-
засы тағайындалған адам өзіне қатысты үкім 
шығарғанда, арызын қайта қарау барысында 
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және кешірім беруге байланысты жағдайларда 
қайғырады. Бұл қайғыны ешбір басқа қайғымен 
теңестіруге болмайды. Көптеген сотталғандарда 
ол - өлім алдындағы қорқыныш сезімі ретінде 
көрініс табады. Бірақ олардың қайғысы қоғамды 
елік етпейді. Қоғам оларды өз мүшелерінің са-
нынан шығарып тастайды және ол енді өмір 
сүрмейді. Осының өзі тағы бір сұрақты туын-
датады: адамды өмірінен қиюды қоғам көздей 
ме? - өзін және азаматтарды сол адамнан қорғау 
мәселесі.

Біздің елімізде Елбасы Жарлығымен өлім жа-
засын қолдануға мораторий жарияланғаны бел-
гілі.

Мораторий - өлім жазасын қолдануды 
уақытша тоқтату шарасы. Әлемнің дамыған ел-
дерінде осы өлім жазасын алып тастау мәселесі 
көптен бері айтылып жүрген аса күрделі, әрі 
түйінді мәселелердің бірі. Бірқатар елдер ең 
жоғарғы үкім - өлім жазасын алып та тастады. 
Өлім жазасынан бас тартып, кейін қайта енгіз-
ген елдер де баршылық. 

Ауыр қылмыс жасаған, не кісі өмірін қиған 
қылмыскердің де жазасы өлім болуы керек 
пе? Бұл адамгершілікке, ізгілікке жата ма? 
Қылмыскер де адамның баласы. Сондықтан, 
оған адамгершілік тұрғыдан қараған жөн. 

Өлім жазасына қарсы ойдың бір ұшығы осы 
болса, екінші бір ой «қылмыскер тиісті жазас-
ын алуы керек» дейді. Адамдарға қиянат қылып, 
талайдың өмірін қиған қылмыскер жер басып 
жүрмеуі тиіс. Оны өмірлік бас бостандығынан 
айырудың да қажеті жоқ. Өйткені, өмір бойы 
адал адамдардың ақшасын, сізбен біздің төлеген 
салығымызды жеп, мемлекеттің арқасында 
арамтамақ болып отыра береді дегенді алға тар-
тады. Осы орайда, өлім жазасын өмірлік бас 
бостандығынан айыру үкімімен ауыстырудың 
өзі адамды мәңгілік тозаққа салумен бірдей де-
ген де пікірдің бар екенін еске алайық.

Сонымен, өлім жазасы бізге қажет пе? Біре-
улер қажет десе, қайсібір топ қажет емес дейді. 
Енді біреулер өлім жазасын алып тастау әлі ерте. 
Біздің әлеуметтік даму деңгейіміз ондай жағдайға 
жеткен жоқ дегенді айтады. Сіз қалай ойлайсыз? 
Қайсысын таңдасақ та, ертең опық жемейтіндей 
болу керек. Бұл әрине оңай шаруа емес. Осы 
тұста өзге емес, өз еліміздің өткеніне де көз жі-
берген дұрыс секілді. Біздің тарихымызда, қазақ 
халқында өлім жазасы қолданылатын ба еді? 
Бұрын қандай болып еді?

Хан маңайындағы төлеңгіттерден басқа 
тұрақты әскер ұстамайтын қазақ халқының тари-
хында түрме, абақты дегеннің болғанын тарихи 
кітаптардан кездестірмедік. Рас, ордасы қалада 
орналасқан хандарда зындан болған секілді. 

Кейбір аты шулы қылмыскерлерді шу асаудың 
құйрығына байлап жіберу сияқты жазаның түрі 
де болғаны рас. Бірақ, көшпелі тұрмыс кешкен 
ағаш уықты, киіз туырлықты елімізде өлім жаза-
сына кесу өте сирек болғаны анық. 

Өйткені, «таяқ еттен, сөз сүйектен өтеді» 
деп түсінген халықтың салтында сөзден өткен 
күшті үкім болмаған. Осынау дарқан далада 
малымен бірге өріп, бірге жусаған жылқы мі-
незді халықтың ішкі тәртібін тек сөз құдіреті 
ғана ұстап тұрған деуге болады. Барымта секіл-
ді мал ұрлығында болатын қақтығыстарда 
бата тиіп, мерт болғандар үшін қанға қан деп 
ашынғанымен, ердің құны малмен өтеліп, 
бітісіп отырғаны дауды шешкен шешендердің 
сөзімен бүгінге жетіп отыр. Қылмыс бұл заманда 
сұмдық өршіп тұрған еді, деп ешкім де айтпай-
ды? Қылмыстың нағыз етек жайған кезі қайта 
күшті күзеті, тас камералары бар және аса қатал 
жазаны жиі қолданатын бүгінгі кезеңге келгені-
не бәріміз куәміз. 

Жапонның түрме психиатры Садатаки Коги 
1955-57 жылдары сотталған 145 кісі өлтірушіні 
зерттеген. Бірақ, ол солардың ішінен кісі өлтіру 
кезінде өзінің осы қылмысы үшін өлім жазас-
ына кесілетіндігін еске алған бірде-бір адамды 
таба алмапты. Бір қызығы, бұлардың барлығы да 
өлім жазасының бар екенін кісі өлтіргенге дейін 
білген. Бұл - жазаның қанша қатал болғанына 
қарамастан, оның кісі өлтіруді ойлаған адам-
ды дәл сол сәтінде тоқтата алмайтындығын 
көрсетеді. Яғни, ауыр қылмыс істемек болған 
адам ұстатпай, құтылып кетуім мүмкін деп сен-
гендіктен, ойға алғанын істемей қоймайды. 
Сондықтан, криминолог мамандар қылмысты 
азайту үшін жазаны күшейтудің қажеті жоқ, 
керісінше қылмыскердің ұсталу ықтималдығын 
арттыру керек деп есептейді.

Өлім жазасы оны қолдайтындардың 
ойлағанындай, қылмысты азайтпай, қайта 
ушықтыруы мүмкін. Өйткені, кісі өлтірген адам 
өзінің осы қылмысы үшін бәрібір өлім жазасына 
кесілетіндігін білгендіктен, куәгерлер мен өзін 
ұстап беруі мүмкін адамдарды өлтіруге тырыса-
ды деген пікір де айтылады. Әлемдік тәжірибе 
де өлім жазасы алып тасталынған елдерде 
қылмыстың өсуі байқалмағанын көрсетіп отыр. 

Мысалы, Death Penalty Information center (Өлім 
жазасына қарсы ақпараттық орталық) келтірген 
деректерге қарағанда, АҚШ-тың өлім жазасы 
қолданылатын штаттарындағы кісі өлтіру саны 
өлім жазасы қолданылмайтын штаттардағы 
деңгейден әлдеқайда жоғары көрінеді. Канадада 
өлім жазасы қолданылмайтын болған кезеңнен 
бастап, қылмыс, оның ішінде кісі өлтіру 
қылмысы айтарлықтай төмендепті. 
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Жалпы, өлім жазасын қолдануға қарсы күрес 
қозғалысы үкімнің осы түрі заң жүзінде ресім-
делген кезінен басталған көрінеді. Мәселен, 
өлім жазасы қылмысқа тежеу бола алмай-
тыны туралы алғашқы пікірталастар біздің 
заманымызға дейінгі 427 жылдары болыпты. 
(Интернет материалдарына сүйенсек, бұл ту-
ралы Фукидидтің «История Пелопонесских 
войн» кітабында айтылған). Одан беріде, біздің 
дәуіріміздің 818 жылы Жапонияның императо-
ры Сага жапон заңдарынан өлім жазасын алып 
тастаған. Содан үш ғасыр бойы жапондарда өлім 
жазасы қолданылмапты. Ал, АҚШ-тың Мичи-
ган аумағында (кейіннен штатына айналған) кісі 
өлтіргені үшін кесілетін өлім жазасы 1846 жыл-
дан бастап қолданылмайтын болса, 1863 жылы 
Венесуэла қылмыстың барлық түрі бойынша 
өлім жазасын қолданбайтын әлемдегі бірінші ел 
болып танылды. 

Франция қылмыстың барлық түрі бойынша 
өлім жазасын 1981 жылы алып тастады. Герма-
ния Федеративтік Республикасы өлім жазасын 
қолданбау туралы хаттамаға 1983 жылы қол қойып, 
ГДР мен қосылғаннан кейін толығымен жойды. 
Англия 1969 жылы, Түркия 1984 жылы осындай 
шешім қабылдаса, 1969 жылы өлім жазасын алып 
тастаған Ватиканның бұл шешімі 2001 жылғы 
жаңа Конституциясында көрініс тапты. Осылай-
ша, өлім жазасына қарсы қозғалыс басталғалы 
бері 40-қа жуық елде ең жоғары үкім заңнамалық 
тұрғыда жойылып, іс жүзінде қолданылмайтын 
болды. Қазір мысалы жоғарыда аталған елдерде 
қылмыстың өршіп тұрғаны байқалмайды.

Біздің елімізге келсек, 1998 жылы жаңа 
Қылмыстық кодексте өлім жазасы бейбіт кез-
де қасақана кісі өлтіргендерге ғана кесілетіні 
және 18-ге толмаған қыздар мен 65 жасқа толған 
әйелдерге қолданылмайтыны көрсетілген бола-
тын. Бұл орайда, өлім жазасы барлық судьялардың 
бір ауызды шешімінен кейін ғана шығарылып, 
үкім тек бір жылдан кейін ғана орындалатын 
болды. 

Өлім жазасы мәселесі оны зерттеп жатқан 
ғалымдар ғана емес, бүкіл халықтың назарын 
аударып отырғаны белгілі. Оның өзекті де күрделі 
болып отырғаны осыдан.

Ең алдымен, қазір әлемде өлім жазасына 
байланысты қалыптасып отырған сыртқы сая-
си ахуалға, содан соң Қазақстанда оның қалай 
шешіліп жатқанына тоқталғанды жөн көрген.

Қазіргі кезде бірде-бір мемлекет қандай мәселе 
болмасын, оны сыртқы саяси факторларды ес-
кермей шеше алмасы анық, менің ойымша, дәл 
солар өлім жазасын қолдану мәселесі бойынша 
пікірлер эволюциясына айтарлықтай ықпалын 
тигізіп отыр.

Бірінші кезекте бұрын өлім жазасына арна-
лып өткен бірқатар халықаралық форумдарға 
назар аударайық.

Өлім жазасына қарсы алғашқы әлемдік кон-
гресс 2001 жылғы 21-23 шілдеде Страсбургте 
болып өтті. Ол әлемдік қоғамдастықта аболици-
онистік үрдістің кең етек жаюының бір көрінісі 
іспетті болды, себебі онда ұлттық заңнамада өлім 
жазасын қалдыруды қолдайтындармен қандай 
да бір пікірталасқа түсу туралы ойдың өзі ерсі 
саналды. Қорытынды декларацияда аталмыш 
конгресс өлім жазасын жою туралы бірқатар 
маңызды мәлімдеме жасады.

Осы құжатта өлім жазасы кек алудың салтанат 
құруы және адамның ең маңызды құқықтарын, 
ең алдымен, өмір сүру құқын аяқ асты ету деп 
көрсетілген. Сонымен қатар, өлім жазасының 
ешқашан қылмыстың алдын алуға септігін тигіз-
бейтіні баса көрсетілген. Өлім жазасы адамға 
қарсы бағытталған асқан қатыгездік, азаптау 
және кемсіту актісі болып табылады.

Өлім жазасын қолданатын қоғам сол арқылы 
зорлық - зомбылықты мадақтайды. Адам 
құқықтарын қадірлейтін қоғам өлім жазасын 
жоюға тырысады 

2001 жылғы 25-29 шілдеде Страсбургте Еуропа 
Кеңесі Парламенттік Ассамблеясының (ЕКПА) 
кезекті сессиясы өтіп, онда қаралған маңызды 
мәселелердің бірі өлім жазасын жою болды. Осы 
талқылау нәтижесінде ЕКПА “Еуропа Кеңесінің 
бақылаушы-мемлекеттерінде өлім жазасын 
жою” революциясын қабылдады. ЕКПА осы 
құжатында өлім жазасына үзілді-кесілді қарсы 
позициясын тағы да қуаттады. Ассамблея қазіргі 
заманғы өркениетті қоғамның қылмыстық 
әділет жүйесінде өлім жазасына орын болмауға 
тиіс, ал оны қолдану Адам құқықтары мен не-
гізгі бостандықтарын қорғау жөніндегі Еуропа 
конвенциясының 3 - бабы бойынша адамның 
қадір - қасиетін аяқ асты ету болып табылады 
деген пікір білдірді.

Сонымен қатар, 1994 жылдан бастап Ассам-
блея Еуропа Кеңесіне мүше болғысы келетін 
елдерге өлім жазасына мораторий енгізуге әзір 
болу шартын міндетті түрде қоятын болды. 
Осының нәтижесінде Еуропа Кеңесін құрайтын 
43 ел 1997 жылдан бері іс жүзінде өлім жазасы 
қолданылмайтын аймаққа айналды. Қазіргі 
кезде өлім жазасы қолданылатын елдер Еуропа 
Кеңесіне қабылданбайтын болды.

Бақылаушы мәртебесі Ассамблеяның қаулысы 
бойынша ұлттық парламенттерге ғана берілетін 
болды, ал ұйым жанындағы бақылаушы өлім 
жазасы жойлып, оның орнын өмір бойы бас 
бостандығынан айыру жазасы қолданылмақ. 
Мәжілістің заңнама және сот-құқықтық ре-
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форма жөніндегі комитеттің қорытындысында 
өлім жазасы жөніндегі өзгертуге қатыстылық 
айтылған. 

Қылмыстық кодекстің жалпы бөліміндегі өлім 
жазасы тек қана адамдарды жаппай қырғынға 
әкелетін террористік қылмыс жасалғанда 
берілетінін бекіту ұсынылды. Сонымен қатар, 
соғыс кезінде ерекше ауыр қылмыс жасауды 
анықтаған үкімге құқықтық тұрғыдан кешірім 
беру туралы қалау тілек білдіру де белгілен-
ген. Санкцияланған баптардың қатарындағы 
қазіргі кездегі жазаның ерекше бұл түрі 
жаңа конституциялық талапқа жауап бере 
алмайтындықтан, енді өлім жазасы жойылып, 
өмірлік бас бостандығынан айырумен алмасты-
рылды.

Өмірлік бас бостандығынан айыруға кес-
ілетін қылмыстық істерді жасағандардың 
соттылығына қатысты Қылмыстық іс жүргізу 
кодексіне өзгертулер енгізілді. Комитет оты-
рысы Жоғарғы Соттың, Бас Прокуратураның, 
Әділет, Қорғаныс, Ішкі істер министрліктері 
және Республика Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
өкілдерін қатыстыра отырып өткізілді. Со-
нымен қатар, «Адам құқығының хартиясы» 
қоғамдық қорымен бірлескен дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды. 

Заң жобасы Мәжіліске түсісімен ғылыми 
сараптамадан басқа ЕҚЫҰ-ның тәуелсіз 
сараптамасының қорытындысы белгілеген 
ұсыныстары да қарады. Заң жобасының мақсаты 
– қолданыстағы Қылмыстық, Қылмыстық іс 
жүргізу заңнамаларын жетілдіре түсу, оны ҚР 
Конституциясының ережелеріне сәйкестендіру. 
Сондай-ақ, адамның өмір сүру құқығын негізде-
уді қамтамасыз ету болмақ.

Мұнымен бір мезгілде қасақана кісі 
өлтіргендерді бас бостандығынан айыру жаза-
сы 15 жылдан 20 жылға дейін, қылмыс құрамы 
бойынша 20-дан 25 жылға, үкімдердің жиынтығы 
бойынша 25-тен 30 жылға дейін ұзартылды.

Нәтижесінде, өлім жазасын кесу үкімдерінің 
саны азайды, әрі аса ауыр қылмыстардың 
өскендігі байқалмады. Қасақана кісі өлтіру де-
регі де төмендеді.

Бұл ағымдағы өмірдің деректері болса, өлім 
жазасына қарсылар бұған қосымша тағы екі түрлі 
медициналық және психиологиялық сипаттағы 
дәйектерін ұсынады. Медициналық жағынан 
қарасақ, кісіні ауыртпай немесе жеңіл өлтірудің 
амалы жоқ. Бүгінгі заманда қолданылатын ату 
немесе дарға асу, электр үстеліне отырғызу, дәрі 
егу және басын кесу секілді шаралардың бәрі де 
адамның тез жантәсілім етуін қамтамасыз ете 
алмайды, әрі мұндай шаралардың бәріне дәрігер 
қатысуы тиіс. 

Бірақ, заңмен санкцияланған өлім жа-
засын орындау шарасына Гиппократ ан-
тын қабылдаған, адам өмірін сақтап қалу 
үшін күресетін дәрігердің қатысуы ешқандай 
ізгіліктің аясына сыймайды. Американдық 
дәрігерлер қауымдастығы 1980 жылы осындай 
шешім қабылдапты. 

Өркениетті мемлекеттерде өлім жазасына ке-
суде минималды қайғы келтіру мәселесі орын 
алған. Оларға мысалы: ату, электрлік столға 
отырғызу, газ, өлімдік иньекция.

Ол яғни өлім жазасы Қылмыстық Кодекстің 
49 бабының 1-бөлігіне сәйкес:

Біріншіден “Өлім жазасы-ату жазасы 
адам-ның өміріне қол сұғатын ерекше ауыр 
қылмыстар үшін, сондай-ақ соғыс кезінде не-
месе ұрыс жағдайында мемлекеттік сатқындық, 
бейбітшілікке қарсы және адамзаттың кауіпсіз-
дігіне қарсы қылмыс және ерекше ауыр әскери 
қылмыстар жасағаны үшін ғана ең ауыр жаза 
ретінде қолданылуы мүмкін”. 

- Екінші Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясына сәйкес өлім жазасы жазаның аса 
ауыр қылмыстар үшін ерекше шарасы ретінде 
ғана қолданылады. Оның үстіне өлім жазасына 
үкім тағайындалған тұлғаға кешірім жасау тура-
лы өтіну құқығы беріледі.

- Үшінші белгісі – туған - туысқандарының 
қайғысы. Үкімді жүзеге асыруда орын алады.

- Төртінші белгісі - ең қатал жаза. Бұл жаза тек 
ең ауыр қылмыс үшін тағайындалады. Сотталған  
тұлға оның ең құндысы өмірінен айырылады.

- Өлім жазасының бесінші белгісі болып - 
басқа жаза сияқты бұл жаза түрі сотталғанның 
еркінен тыс мәжбүрлеу арқылы жүзеге асыры-
лады.

- Алтыншысы, ол мемлекеттің атынан орын-
далады. Кез-келген үкім барлық уақытта  
“Қазақстан Республикасының атынан”-деп 
басталады. Қылмыскерді ұстау кезіндегі өлімі 
өлім жазасы болып табылмайды.

- Жетінші белгі - оның сот үкімі арқылы 
жүзеге асырылуы. Бірақ бұл қағида біздің та-
рихымызда бірнеше рет бұзылды. Мысалы: 
1930-50 жж. “ерекше жиналыс”, “үштік”... 
сияқты құрылымдардың үкімімен атылғандар 
саны қаншама! Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 77-бабының 3-бөлігінің  1 
тармақшасына сәйкес: “адамның кінәлі екендігі 
заңды күшіне енген сот үкімімен танылғанша, 
ол жасалған қылмысқа қатысты - кінәлі емес 
деп есептеледі.

- Сегізінші, ол тек қылмыс үшін ғана 
тағайындалады, яғни Қылмыстық Кодексте 
бекітілген әрекеттер немесе әрекетсіздіктер 
үшін тағайындалады.
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- Тоғызыншы белгі - ол тек қылмыс жасаған 
тұлғаға, яғни кінәлі деп танылған кезден кейін 
тағайындалады. Қазақстан Республикасының 
Конституциясының 15-бабына сәйкес өлім 
жазасы тек қасақана жасаған қылмыстар үшін 
ғана тағайындалады, яғни абайсызда жасалған 
қылмыстар үшін тағайындалмайды.

- Оныншы Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясында өлім жазасы “оның болашақта 
қайта қайтарылуын” қолдану мүмкіншілігін 
бекіткен, яғни ол өлім жазасының оныншы бел-
гісі “біздің заңдарымыздағы уақытша шара” бо-
лып табылады. Өлім жазасы басқа жазалардың 
түрімен салыстырғанда аз қолданылады. Мыса-
лы: 60-жылдары 2159 адам, 1990-97 жж. 140-160 
адам [2]. 1998 ж. 115 адамға қатысты өлім жазасы  
тағайындалған.

- Кешірімнің көп берілуі[3]. Мысалы: ол 1995-
98 жж. кең орын алды. Конституцияға сәйкес 
кешірім беру құқығы тек республика президен-
тіне тиесілі құқық болып табылады.

- Өлім жазасының мақсаты, яғни қылмысты 
қайта болдырмау мақсатында қолданылуы.

- Жазаның ерекше шарасы ретінде 
қолданылады. ҚР ҚК-нің 49 б. бекітілген. 

Өлім жазасы кез-келген адамдарға, 
қылмыстарға тағайындала бермейді. Қазақстан 
Республикасының және де өзге шетел мемле-
кеттерінің қылмыстық заңдарында өлім жаза-
сын қолданудың шектерін белгілеп көрсеткен. 
Соның біреуі демографиялық қағидаға байла-
нысты. Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес үш 
демографиялық белгіні атап өткен жөн [2]:

- өлім жазасын кәмелетке толмағандарға 
қолданбау; 

- жүкті әйелдерге және жалпы әйел адамдарға 
өлім жазасын қолданбау;

- есі дұрыс еместерге яғни психикалық ауруға 
шалдыққан адамдарға қатысты қолданбау;

Кәмелетке толмағандар үшін өлім жазасы 
тағайындалмайтыны туралы мәселе 1922 ж. 27 
тамызда Қылмыстық Кодексте өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу кезіндегі декретімен бай-
ланысты. Мұнда 18 жасқа толмағандар деп анық 
тоқталып өткен және халықаралық шарттарда 
орын алған. Мысалы: 1966 ж. 16 желтоқсан БҰҰ-
ның Бас Ассамблеясы қабылдаған “Азаматтық 
және саяси құқықтар туралы” халықаралық пак-
ті және 1984 ж. 25 мамыр “Мера гарантирующее 
защиту прав тех, кто приговорен смертной каз-
ни”. Осымен қоса кәрі адамдарға да өлім жаза-
сы қолданылмайды. 1988 ж. БҰҰ-ның комитеті 
өлім жазасын қолданудың максималды жасын 
көрсетуді ұсынған. Мысалы: Монғолияда 60 
жастан жоғары, Гватемала мен Суданда 70-тен 
асқандарға, ал 1903 ж. Ресейдің Қылмыстық ере-

жесіне байланысты 70 жастан асқандарға өлім 
жазасы қолданылмайды. Кәрі адамдарға өлім 
жазасын қолданбау туралы идеяны И.И. Кар-
пец ұсынды. Оның пікірі бойынша өлім жаза-
сын 65-70 жастан асқандарға қолданбау керек, 
егер тек олар бейбітшілік пен адамзатқа қарсы 
қылмыс жасағанды қоспағанда. РФ 1993 ж. 29 
сәуірдегі N 4901-1 “РСФСР Қылмыстық Ко-
дексіне, Қылмыстық іс жүргізу кодексіне және 
еңбектік-тәрбиелеу кодексіне толықтырулар 
мен өзгерістер енгізу туралы” заңы өлім жазасын 
қолданудың жастық шегін анық көрсетті, ер адам-
дар үшін 63 жастан жоғары және ҚР Қылмыстық 
Кодексі 1997 ж. норманы сақтап қалды. Бірақ 
ҚК-тің 49-бабы үкім жариялаған кезде 63 жасқа 
толғандарға өлім жазасын қолдануға болатын ту-
ралы норманы бекіткен.

Өлім жазасын жүкті әйелдерге және жалпы 
әйелдерге қолданбау мәселесі бірінші рет 1922 
ж. 7 қыркүйекте ВЦИК-тің Декретінде бекітіл-
ді. Мұнда былай деп көрсетілді: “ең жоғары жаза 
(ату) доктордың мәлімдемесімен расталған жүкті 
әйелдерге қолданылмайды”. Бұл мәселе  1922 ж. 
ҚК-тің 33-бабы бойынша үкім шығарған және 
қылмыс жасаған кездегі жүкті әйелдерге өлім 
жазасын тағайындау орын алды. Бұл мәселенің  
нақты шешімін 1922 ж., 1926 ж., 1960 ж. ҚК 
басылымдары көрсетпеді. 1993 ж. 29 сәуірдегі 
1960 ж. ҚК-тің 23-бабына өзгерістер енгізу ту-
ралы заң былай бекітті: өлім жазасы жалпы әйел 
адамдарға қолданылмайды[4].

И.И. Карпец “әйелдер қылмысқа мәжбүрлі, 
басқа жолдың жоқтығынан барады”, - деп өз 
ойын білдірді. Олар өздерінің күйеулері немесе 
бірге тұратын ер адамдарынан көрген тозақтың 
шектен асқанынан құтылу үшін бұл жолға түседі. 
И.И. Карпецтің пікірінше: “ешбір жағдайда 
біздің ұмытпауымыз керек, әйел – ол біреуіміз-
ге ана, біреуімізге зайыбымыз болып келеді. 
Олай бүгін де, ертең де болады. Енді өлім жаза-
сынан бас тартайық бізге - өмір әкелетіндерге 
қолданудан”. Ал бірақ бұл норма барлық мем-
лекеттерде орын ала бермейді, 1949 ж. Женева 
Конвенциясында көрсетілгендігіне қарамастан. 
Мысалы: Кувейтте әйелдерге босанғаннан кейін 
қолданылса, ал Индонезияда 40 күннен кейін, 
Египет пен Ливияда босанғаннан кейін 2 айдан 
соң, Йемен Араб Республикасында 2 жылдан 
кейін. Ал Иордания Қылмыстық Кодексінің 
358-бабында жүкті әйелдерге босанғаннан кейін 
3 айдан соң колданылу нормасын бекітсе, ал 17-
бабында өлім жазасын өмірлік каторга жазасы-
мен  алмастыру  нормасы  көрсетілген.  Румыни-
яда  3  жасқа  толмаған  балалары  бар  әйелдерге  
қолданылмайды.  Тек  өлім  жазасы  әйелдерге  
қолдану  Иранда  орын  алған.
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Өлім  жазасын  есі  дұрыс  емес,  яғни  
психикалық  ауруға  шалдыққан  адамдарға  
қолданбау  нормасы  1919 ж., 1922 ж., 1926 ж., 
1960 ж. ҚК-терде  орын  алған.  1996 ж. РФ-ның  
ҚК-нің  21-бабына  сәйкес  өлім  жазасын  есі  
дұрыс  емес  адамдарға  тағайындаудың  орын  
алмауы  және  жазадан  босатылуы  мәселесі  
қылмыс  жасаған  кезде  оның  есі  дұрыс  емес  
болған  жағдайда  орын  алады.  Қажет  болған  
жағдайда  оларға  медициналық  сипаттағы  
мәжбүрлеу  шарасы  қолданылады,  ал  ол  
жазылғаннан  кейін  шығарылған  үкімді  қарау  
жүзеге  асырылмайды,  себебі  ол  қоғамға  қауіпті  
әрекет  оның  есі  дұрыс  емес  кезінде  жасал-
ды.  Егер  қылмыс  есі  дұрыс  кезінде  жасалып,  
тергеу  барысында  ауруға  шалдықса,  онда  
жазылғаннан  кейін  бұл  мәселені  басқаша  ше-
шеді,  яғни  ол  жазаға  тартылады,  егер  мерзім  
уақыты  өтіп  кетпесе  немесе  басқа  жағдайлар  
қарастырылмаса.  Ескіру  мерзімі  15  жыл  деп  
қарастырылады.  Егер  өз  жазасын  өтеу  кезінде  
ауруға  шалдықса,  онда  РФ  ҚК-тің  81-бабына  
сәйкес  қылмыстық  жауапкершіліктен  боса-
тылу  мүмкіншілігі  қарастырылған,  бірақ  бұл  
формула  өлім  жазасына  байланысты  емес.

Қылмыстық-құқықтық  қағидаға  сәйкес  өлім  
жазасын  қолдану  мәселесі  қылмыстың  қай  
түріне  тағайындалады  және  қай  органның  
құзыретіне  жататындығы  қарастырылады.  
1917 ж.  декрет  бойынша  өлім  жазасынан  
бас  тартылды,  ал  1918 ж.  декретке  сәйкес  
өлім  жазасы  қайта  қалпына  келтірілді.  Оған  
сәйкес  өлім  жазасы  сол  жерде  және  ешбір  
соттың  үкімсіз  орындалды.  Бұл  декрет  бойын-
ша  қылмыс  түрлері  көрсетілді: бұзықшылар, 
контрреволюциялық  насихаттаулар,  германдық  
шпиондар,  достықтық  емес  агенттерге,  
спекулянттарға,  бағдарламашылар...  Өлім  жа-
засын  әртүрлі  революциялық  трибуналдар,  
үштік,  бестік  деген  соттық  емес  органдардың  
шешімімен  орындалды  және  олардың  шешім-
дері  қайта  қарауға  жатпады.  1922 ж. 1 ҚК  өлім  
жазасын  тағайындаудың  38  жағдайын  бекіт-
ті.  Контрреволюциялық  қылмыстар  үшін  13  
жағдайда  ату  жазасы  қарастырылды  (әскери  
ереуілге  шығуды  ұйымдастыру;  мемлекеттің  
әскери  істеріне  байланысты  шетел  мемле-
кеттерінен  келіссөз  жүргізу;  террорлық  акт;  
диверсия;  шпионаж;  жұмысшы  тапқа  қарсы  
активті  қызмет  үшін;  мемлекеттік  билік  
органдарының  бұйрықтарын  және  үкімдерін  
орындамау;  шетелге  аударылған  адамдардың  
республика  аумағына  өз  шешімі  мен  ер-
кініне  байланысты  қайтып  келуі...);  басқару  
тәртібіне  қарсы  қылмыстар  үшін  6  жағдай  
(жаппай  тәртіпсіздік;  бандитизм;  әскери  

бағынушылықтан  жалтару;  басқару  тәртібіне  
қарсы  қылмыстарды  жасауға  шақыру,  үгіттеу,  
насихаттау;  билікке  күш  көрсету  және  жалған  
заңсыз  ақша  шығару);  лауазымдық  қылмыстар  
үшін  5  жағдай  (билігін  пайдалану;  әділетсіз  
үкім  шығару;  заңсыз  қамауға  алу;  пара  алу  
және  параны  провакациялау).

1926 ж.  22  қарашадағы  ҚК бойынша  37  
жазалаушылық  көрсетілген,  ал  1927 ж.  ор-
тасында  50  қылмыс  құрамына  ату  жазасы  
тағайындалатын  болды.

Ең  жоғарғы  жаза - ату - қолданысының  хроно-
логиясы:  1930 ж.  әскери  қызметке  шақырудан  
жалтару,  1931ж.  теміржолда  еңбектік  тәртіпті  
бұзу,  1935 ж.  әуеде  және  транспортта,  1932 ж.  
темір  жол  және  су  транспортында,  колхоздық  
және  кооперативтік  мүліктерді  ұрлау,  1934 ж.  
қару-жарақты  ұрлау,  әскери  қызметкерлермен  
жасалған  кісі  өлтіру  қылмысы  және  әскери  
бұйрыққа  бағынбау  және  1940 ж.  әскери  
қызметшінің  өз  еркімен  әскери  қызметтен  
босатылуы.

1947 ж.  26  мамырда  СССР  Жоғары  Кеңесінің  
Президиум  жарлығы  бойынша  өлім  жазасын  
тағайындаудан  бас  тартылды.  Ол  тек  25  жылға  
бас  бостандығын  айыру  жазасымен  ауысты-
рылатын  болды.  Бұл  формальді  норма  1950 
ж.  өз  күшін  жойды.  Ол  Отанды  сатқандарға,  
шпиондарға,  диверсанттарға  қолданылатын  
болды.  1954 ж. өлім  жазасы  ауырлататын  
жағдайдағы  қасақана  адам  өлтіру  қылмысына  
тағайындалатыны  туралы  норма  қосылды.  1996 
ж.  кодекске  сәйкес  5  қылмыс  құрамына  өлім  
жазасы  тағайындалатын  болды  және  ол  РФ-
ның  конституциясының  20-бабына  толығымен  
сәйкес.

Өлім  жазасына  кесілген  адамның  жеке  
тұлғасының  сипаттамаларының  түрлері:

- әлеуметтік-демографиялық  сипаттама;
- қылмыстық-құқықтық  сипаттама;
- қылмыстық  іс  жүргізушілік  сипаттама;
Сотталғандар - олар  тұрғын  халықтын  

бір  бөлігі.  Демографиялық-әлеуметтік  си-
паттау:  қылмыскердің  жынысына,  жасы-
на,  отбасылық  жағдайына, біліміне, тұтқынға 
дейінгі  айналысқан  жұмыс  түріне  байланыс-
ты.

Жынысы бойынша ол тек ер адамдарға 
байланысты. Жас мөлшері бойынша 
кәмелетке толмағанлар  мен  кәрі  адамдарға  
қолданылмайды.  Олардың  арасындағы  орта  
жастағы  адамдардың  өмірлік  тәжірибесі  бар  
және  өз  әрекеттері  үшін  жауап  бере  ала-
тындар.  Жастар  көбінесе  ойланбастан  ашу,  
қызу  үстінде  қылмыс  жасайды  және  олар  
үлкендерден  көбірек  зорлау  сипатындағы  
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қылмыстарға  байланысты.  Отбасылық  жағдайы  
адамның  психологиясына,  тәрбиесіне,  сана-
сезімнің  қалыптасуына  әсер  етеді.  Қылмыс  
жасаушылар  көбінесе  толық  емес  отбасылар-
да,  ұрыс-керіс  жағдайында  тәрбие  алғандар  
және  әке-шешесі  ішімдікке  салынып  кет-
кен  отбасылардағы  адамлар.  Басы  бос  адам-
дар  отбасылық  адамдарға  қарағанда  зорлау  
нысанындағы  қылмыстарды  көп  жасайды.  
Отбасылы  адамдарды  қылмыс  жасаудан  бас  
тартуға  әйелі,  балалары  көмектеседі.  Білімі:  
жоғары  білімділік  көрсеткіш-ол  антикримино-
гендік  фактор.  Атқарған  қызметі  жоқ  адам-
дар  және  кірісі  жоқ  адамдар  көбінесе  қылмыс  
жасауға  жақындау  келеді.  Қылмыскерлердің  
67%-тен  астамы  жұмыссыз  жүрген  адамдар.

1. Қылмыстық-құқықтық сипаттамада  
жасалынған қылмыстардың  түрлері  орын  
алады.  1996 ж.  Қылмыстық  Кодекс  бойын-
ша  өлім  жазасы  тек  аса  ауыр  қылмыстар  
үшін  ғана  қолданылады.  Оларға: 105-бап  
“адам  өлтіру”,  277-бап  “мемлекеттік  неме-
се  қоғамдық  қызметшінің  өміріне  қол  сұғу”,  
295-бап  “әділет  қызметшілерінің  өміріне  
қол  сұғу”,  317-бап  “құқық  қорғау  органдары  
қызметшілерінің  өміріне  қол  сұғу”,  357-бап  
“геноцид”.  Өлім  жазасын  тағайындауға  әсер  
ететін  факторлардың  бірі  соттылық  саны.  
Жаза  тағайындау  кезінде  судья  тек  қылмыс  
жасау  жағдайы  мен  сипатын  ескеріп  қана  
қоймай,  сотталушының  соттылық  саның  ес-
кереді.  Көбінесе  ауыр  жазаға  бұрын  бірнеше  
қылмыс  жасаған  адамдар  шалдығады.

2. Қылмыстық-атқарушылық  сипаттама  екі  
кезеңді  қамтиды.  Біріншісі,  тұтқынға  алынуы,  
сотта  істің  қаралуы,  кешірім-беру  өтінішін  
қарау.  Екіншісі,  өз  жазасын  өтеу,  егер  оған  
кешірім  берілсе.  Бірінші  кезеңде:  күдікті  адам,  
жәбірленуші,  сотталған  адамдар  өз  өмірінің  
келесі  күнін  білмейді.

Қылмыскерлердің  ондай  түрлерін  ерекше  
қатаң  изоляторда  жалғыз  өзін  немесе  екеуін  
жауып,  оларды  күзетуге  мамандандырылған  
күзетушілер  және  тәжірибесі  мол  адамдар-
ды  қояды.  Адамдардың  сана-сезімі  өз  шегі-
не  жетіп,  өте  ауыр  халде  болады.  Олар  өз  
жазаларын  қайта  қарау  және  кешірім  беру-
ге  үміттенеді.  Кешірім  беру  тек  президенттің  
құзыретінде.  Бұрын  кешірім  беріп  бас  
бостандығынан  15  жылға  айырумен  алмасты-
рылса,  ал  қазіргі  қылмыстық  заң  бойынша  
оның  мөлшері  25  жылға  ұзартылды  немесе  
өмір  бойы  бас  бостандығынан  айырумен  ал-
мастырылады.

Кешірім  беру  амнистиямен  ұқсас  жақтары  
бар.  Ол  екеуі  де  жазаны  жеңілдету  мақсатында  

қолданылады  және  бір  рет  қолданыстағы  
сипаттағы  актілер.  Бірақ  екеуінің  арасында  
айырмашылық  та  бар:

1. Амнистия  ол - нормативтік акт,  ал  кешірім  
беру  оған  жатпайды.

2. Амнистия  амнистияланатын  тұлғаларды  
көрсетпейді,  ал  кешірім  беру  бір  тұлғаға  
қатысты.

3. Амнистияны Мемлекеттік Дума немесе 
Парламент белгілесе, ал  кешірім  беруді  прези-
дент  белгілейді.

Өлім  жазасын  орындау  көп  мемлекеттер-
де  жариялы  түрде  болады,  ал  кейбір  мем-
лекеттерде  арнайы  орган  құрылады,  ал  кей-
біреулерінде  жәбірленуші  жақтың  бір  өкілі  
орындайды.  Мысалы:  Сауд  Арабиясы,  Иран.  
Кейбір  мемелекеттерде  теледидардан  беріледі  
немесе  газет  беттеріне  басылып  шығарылады.  
Мысалы:  Габон  (1982 ж.),  Қытай  (1979  ж.),  
Қазақстан  (1995  ж.),  Шешенстан  (1997  ж.).  

Көптеген   басқа елдердегі  сияқты  Қазақстан  
Республикасында  да  өлім  жазасы  әлі  орын  
алып  отыр.  Бірақ  ҚР-ның  Конституциясы-
на  сәйкес  өлім  жазасы  жазаның  аса  ауыр  
қылмыстар  үшін  көзделетін  ерекше  шарасы  
ретінде  ғана  қолданылады.  Оның  үстіне  өлім  
жазасында  үкім  тағайындалған  тұлғаға  кешірім  
жасау  туралы  арыздану  құқығы  берілген  (ҚР  
Конституциясының  15-бабы).

Өлім  жазасы  тағайындалатын  қылмыстар  
тізімі  нақты  белгіленген.  Өлім  жазасы  
адамның  өміріне  қол  сұғатын  ерекше  ауыр  
қылмыстар  үшін,  сондай-ақ  соғыс  кезінде  ұрыс  
жағдайында  мемлекеттік  сатқындық,  бейбіт-
шілікке  қарсы  және  адамзаттың  қауіпсіздігіне  
қарсы  қылмыс  және  ерекше  ауыр  әскери  
қылмыстар  жасағаны  үшін  ғана  қолданылуы  
мүмкін,  өлім  жазасы,  яғни  ҚК-тің  Ерекше  
бөлімі  нормаларының  18  санкциясында  ғана  
қарастырылған,  бұл  жалпы  санкциялардың  
жалпы  санының  2,08%-ын  құрайды[5].

Соттың  үкімі  бойынша  сотталған  адам-
ды  өмірден  айырғандығы  белгілі  болса  да,  
талқыланып  отырған  норма  жазаның  бұл  
түрінің  мазмұнын  ашпайды.  Бірақ  оның  
мазмұнының  ашылатын  бір  жолы-өлім  жазас-
ын  орындау  тәсілінің  көпсетілуі,  ол-көпшілік  
көзінен  тыс  атып  өлтіру.

Сот  өлім  жазасын  тағайындай  отырып,  жаза 
тағайындаудың  жалпы  ережелерін  басшылыққа  
алуы  керек.  ҚР  Жоғарғы  Соты  Пленумының  
1999 жылғы  30  сәуірдегі  “Соттардың  жаза  
тағайындау  кезінде  заңдылықты  сақтауы  ту-
ралы” N 1 Қаулысында “жазаның атылған  
түрі жауаптылықты ауырлататын ерекше  
жағдайлардың болуына  қарай,  сонымен  қатар,  
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аса  қауіпті  қылмыс  жасаған  тұлғаның  ере-
кше  қауіптілігіне  қарай  оны  тағайындау  
қажеттілігі  туындаған  кезде  ғана  қолданылуы  
мүмкін.  Өлім  жазасының  қолданылуы  барлық  
жағдайларда  ғана  жасалған  қылмыс  бойын-
ша  анықталған  жағдайлардың  және  сотталған  
адамды  жан-жақты  толық  сипаттайтын  
мәліметтердің  негізінде  үкімде  дәлелденуі  
тиіс” - деп  көрсетілген.

ҚК-тің 69, 75-баптары қылмыстық 
жауаптылыққа  тартудың  ескіру  мерзімі  және  
айыптау  үшін  орындаудың  ескіру  мерзімі  өтіп  
кетсе,  өлім  жазасын  қолданбаудың  ерекше  
жағдайларын  қарастырады.

Егер  сот  айыптау  үкімінің  ескіруін  қолдану  
мүмкін  деп  таппаса,  онда  өлім  жазасын  өмір  
бойы  бас  бастандығынан  айырумен  ауыстыра-
ды.  Егер  сот  ескіру  мерзімі  өтіп  кетуіне  бай-
ланысты  тұлғаны  қылмыстық  жауаптылықтан  
босату  мүмкін  деп  таппаса,  онда  өлім  жазасы  
жиырма  бес  жыл  мерзімге  бас  бостандығынан  
айырумен  алмастырылады.  Өлім  жазасы  
тағайындалуы  мүмкін  тұлғалар  қатарына:  
әйелдер,  18  жасқа  толмай  қылмыс  жасағандар,  
сот  үкімін  шығарар  сәтте  65  жасқа  толған  ер-
кектер  кірмейді.

ҚК-тің  49-бабының  4-ші  бөлігіне  сәйкес,  
өлім  жазасы  туралы  үкім  ерте  дегенде  ол  
күшіне  енген  сәттен  бастап  бір  жылдан  кейін  
орындалады,  бұл  сотталған  адамға  кешірім  
жасау  туралы  өтінішке  өзінің  конституциялық  
құқығын  пайдалануына  мүмкіндік  береді.  
Өлім  жазасын  қолданудың  ерекшелігі  сол,  
бұл  тұрғыдағы  қылмыстарды  қарау  облыстық  
соттардың  құзіретіне  жатады  және  мұндай  
істерді  қарау  үш  судьяның  қатысуымен  
жүргізіледі.  ҚК-тің  49-бабына  сәйкес  өлім  
жазасы - ату  мына  төмендегідей  қылмыстарды  
істегені  үшін  қолданылуы  мүмкін:

-  ауырлататын  жағдайда  адам  өлтіру  (96 б., 
2 б.);

- геноцид  (160 б.);
- соғыс  уақытында  немесе  ұрыс  жағдайында  

болған  мемлекетке  опасыздық  (165 б.); 
- мемлекет немесе қоғамдық қайраткерлердің 

өміріне қастандық жасау  (167 б.);
- сот төрелігін немесе алдын-ала тергеуді 

жүзеге асырушы адамның  өміріне  қол  сұғу  
(340 б.);

- соғыс  уақытында, ұрыс жағдайында бастыққа 
қарсылық көрсету немесе оны қызметтік мін-
деттерін бұзуға мәжбүр ету (368 б.);

- соғыс уақытында немесе ұрыс жағдайында 
бұйрыққа бағынбау немесе  өзгедей  орындамау  
(367 б.,  3 б.);

- соғыс  уақытында  немесе  ұрыс  жағдайында  

бастыққа  қатысты  күш  қолдану  әрекеттері  
(369 б.,  3 б.);

- соғыс  уақытында  немесе  ұрыс  жағдайында  
қашқындық  (373 б..,  3 б.);

- соғыс  уақытында  немесе  ұрыс  жағдайында  
билікті  теріс  пайдалану,  биліктің  асыра  
қолданылуы  немесе  әрекетсіздік  (380 б., 3 б.);

- жауға  соғыс  жүргізу  құралдарын  беру  не-
месе  тастап  кету  (383 б.);

Қазақ  ұғымында  кек  қайтару  ғұрпы  
айыпталған  емес,  керісінше  әлдеқалай  
бұзыққа,  не  келімсекке  қандас  туысының  
өшін  жіберсе,  не  өз  басының  намысын  қорғай  
алмаса,  ондай  азаматты  халық  қор  санаған.  
Туысқан  өлтірген  қылмыскердің  өз  қанын,  не  
ағайынның  қанын  ішпей  жіберу  кешірілмес  
күнә  саналып,  ондай  еркектер  жұрттың  көзіне  
шыққан  сүйелдей  болып,  онымен  бір  дастар-
ханда  отыруға  өзгелер  арланған.
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ПрестУПная небрежность и ее Критерии

Н.Ж. АПАхАЕВ
кандидат юридических наук,

Алматы, Казахстан 

УДК 343.222.3

Аннотация
Статья раскрывает понятие, виды и признаки неосторожной вины, сущность небрежности, её пси-

хологическое содержание. Отражает специфику легкомыслия: интеллектуальные и волевые моменты, 
проводит отграничение легкомыслия от косвенного умысла, определяет критерии оценки степени пре-
ступной небрежности.

Ключевые слова: уголовное право, наказание, вина, закон, преступление.

Аңдатпа
Қылмыстық немқұрайдылықтың белгілері келесідей көрініс табады: біріншіден, өзінің әрекеті мен 

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

Түйінді сөздер: қылмыстық құқық, жаза, кінә, заң, қылмыс.

Annotation
Negligence is characterized by the following signs: (a) the prediction face of the possibility of the onset of socially 

dangerous consequences of his action or omission; (b) the duty of a person to foresee these consequences; с) the 
possibility of their faces anticipate.

Key words: criminal law, punishment, guilt, law, crime.

Небрежность характеризуется следу-
ющими признаками: а) непредвиде-
ние лицом возможности наступле-

ния общественно опасных последствий своего 
действия или бездействия; б) обязанность лица 
предвидеть эти последствия; в) возможность 
лица их предвидеть.

При определении общего понятия вины было 
установлено, что вина – это психическое отно-
шение лица к общественно опасному деянию, 
оцениваемое нравственностью и правом как 
порицаемое и осуждаемое. Следовательно, для 
того чтобы обосновать в понятии преступной 
небрежности момент вины, необходимо указать 
на наличие в ней психического отношения к 
общественно опасному деянию, которое заслу-
живает неодобрительной морально-правовой 
оценки. Характеристика психического отноше-
ния виновного к своему деянию при небреж-
ности может быть различной:

- Субъект может сознавать, что он нарушает 
определенные  правила предосторожности, не 

предвидя, однако, возможности наступления 
общественно опасных последствий. Этот вид 
небрежности возможен. Этот вид небрежности 
возможен, очевидно, лишь в материальных со-
ставах;

- субъект, совершая деяние, носящее созна-
тельный волевой характер, может не сознавать, 
что этим деянием он нарушает определенные 
правила предосторожности;

- само деяние субъекта может быть  лишено 
сознательного волевого контроля, при условии, 
что субъект мог и должен был не допустить со-
стояния, вызвавшего отсутствие сознательного 
волевого  контроля, либо принять меры, чтобы 
в таком состоянии не допустить нарушения ох-
раняемых законом интересов.

В любом из этих случаев субъект не сознает, 
но имеет возможность и обязан сознавать об-
щественно опасный характер совершаемого 
деяния. В первых двух случаях эта обязанность 
и возможность сознания существовала во вре-
мя совершения деяния, в третьем случае она 
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имелась у субъекта в период, предшествовав-
ший возникновению состояния, лишившего 
субъекта сознательного волевого контроля. Это 
отношение к общественной опасности отграни-
чивает небрежность в формальных составах от 
умысла [1, с. 104].

Интеллектуальное содержание преступной 
небрежности характеризуется двумя признака-
ми: отрицательным и положительным.  

Отрицательный признак небрежности  - не-
предвидение лицом возможности наступления 
общественно опасных последствий – включает 
в себя, во-первых, отсутствие сознания обще-
ственной опасности совершаемого действия 
или бездействия,  а, во-вторых, отсутствие пред-
видения преступных последствий.

В соответствии с законом лицо, действующее 
по небрежности, не предвидит возможности на-
ступления общественно опасных последствий 
своего действия или бездействия. Небрежность 
– это единственная разновидность вины, при 
которой лицо не предвидит последствий ни в 
форме неизбежности, ни в форме возможности 
их наступления. Здесь вообще отсутствует пози-
тивная психологическая связь между субъектом 
преступления и причиненными им преступны-
ми последствиями.

Положительный признак интеллектуального 
элемента небрежности состоит в том, что ви-
новный должен был и мог предвидеть наступ-
ление фактически причиненных общественно 
опасных последствий.

Предметное содержание небрежности опре-
деляется, во-первых, теми обстоятельствами, 
которые сознавал субъект и сознание которых 
давало ему возможность предвидеть последс-
твия, и, во-вторых, теми обстоятельствами, 
соответствующими признаками состава пре-
ступления, которые субъект мог и должен был 
сознавать (предвидеть). Эти две группы обсто-
ятельств взаимосвязаны: осознание первых со-
здает возможность осознания вторых, и лишь в 
совокупности они составляют предметное со-
держание небрежности.

Волевое содержание небрежности означает:
- волевое решение о выборе способа обще-

ственно значимого поведения;
- волевой характер совершаемого виновным 

действия или бездействия;
- отсутствие волевых актов поведения, на-

правленных на предотвращение общественно 
опасных последствий.

Во всех своих компонентах волевое содержа-
ние небрежности обусловлено негативным ха-
рактером ее интеллектуального элемента, тем, 
что виновный не предвидит возможности на-

ступления общественно опасных последствий.
Поскольку воля субъекта непосредственно не 

связана с наступившими общественно опасны-
ми последствиями (они не являются ее продук-
том), то практически преступная небрежность 
устанавливается с помощью интеллектуального 
ее элемента. Она является единственной разно-
видностью вины, характеризующейся непред-
видением общественно опасных последствий, и 
только при отсутствии такого предвидения воз-
никает вопрос о наличии вины в форме преступ-
ной небрежности. Этот вид неосторожности оп-
ределяется тем, должен ли был и мог ли субъект 
предвидеть наступление общественно опасных 
последствий своего деяния. Долженствование 
означает объективный критерий, а возможность 
предвидения – субъективный критерий небреж-
ности [2, с. 90].

Установление психического отношения к 
общественно опасному последствию при пре-
ступной небрежности представляет известные 
затруднения благодаря тому, что при ней у лица 
отсутствует всякое предвидение наступления та-
кого последствия. Этой особенностью преступ-
ная небрежность отличается как от умысла, так 
и от другого вида неосторожности – преступной 
самонадеянности. Наоборот, тот же признак 
является общим для преступной небрежности 
и невиновным причинением вреда. Вследствие 
этого установление вины при преступной не-
брежности приобретает особенно важное значе-
ние: оно должно не только определить границу, 
которая проходит между преступной небреж-
ностью и случаем, но вообще отграничить всю 
область виновного поведения от невиновного 
[3, с. 64].

Непредвидение возможности наступления 
общественно опасных последствий сближа-
ет небрежность со случайным, невиновным 
причинением вреда, которое в литературе рас-
сматривается как самостоятельный вид пси-
хического отношения к общественно опасным 
последствиям. В отличие от небрежности ‘’слу-
чай’’ характеризуется отсутствием объективного 
или субъективного критериев, определяющих 
небрежность как вид вины. В литературе, как 
и в судебной практике, ‘’случай’’ как невинов-
ное причинение вреда обычно обосновывается 
отсутствием возможности предвидеть и предо-
твратить общественно опасные последствия. К 
тому же статья 10 ч.2 Уголовного  Закона  ЛР 
предусматривает отсутствие уголовного наказа-
ния, ‘’если лицо не предвидело, ему не нужно 
было предвидеть или оно не могло предвидеть 
возможность наступления последствий своего 
действия или бездействия.’’
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Случайное причинение общественно опасных 
последствий может быть обусловлено отсутстви-
ем объективного критерия небрежности, то есть 
обязанности предвидеть вредные последствия. 
Примером такого ‘’случая’’ может служить уго-
ловное дело  по обвинению лица, который заку-
рив, бросил горящую спичку, которая попала в 
лежавшую у дороги бочку из-под бензина и вы-
звала взрыв паров бензина. При взрыве дно боч-
ки вылетело и, попав в прохожего, причинило 
ему смертельное ранение. Суд пришел к выво-
ду, что смерть прохожего наступила в результате 
несчастного случая, поскольку в обязанности 
лица не входило предвидение и предупрежде-
ние фактически наступивших последствий, сле-
довательно, он причинил тяжкие последствия 
без вины.

Невиновное причинение общественно опас-
ных последствий может быть обусловлено од-
новременным отсутствием и объективного и 
субъективного критерием небрежности. Так, 
Пленум Верховного Суда признал необосно-
ванным осуждение за неосторожное убийство 
лица, который, заготавливая траву для скота, 

не уследил ребенка, пришедшего вместе с ним, 
который упал в реку с обрыва и утонул. Когда 
ребенок упал в реку, он бросился в реку чтобы 
спасти его, но безуспешно. При таких обстоя-
тельствах, он не должен был и не мог предвидеть 
возможности наступления смерти кого-либо и 
поэтому происшедшее следует считать несчас-
тным случаем.

В рассмотренных разновидностях ‘’случая’’ 
отсутствует ‘’момент вины’’, то есть основание 
для уголовно-правового упрека, а следователь-
но, и для уголовной ответственности.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы взаимодействия личности с опасной ситуацией и опасными в ней 

орудиями (средствами) деяния.  Проанализированы характерные особенности преступлений, связанных с пре-
ступлениями порожденными невнимательностью и повлекших причинение вреда охраняемым уголовным правом 
интересам общества. Формулирует основную характеристику  техники неосторожного преступления.

Ключевые слова: взятка, ценные бумаги, преступление, наказание, посредничество.

Аңдатпа
Абайсыздық қылмыстардың артында негізінде тұлғаның алаңғасарлығы іс-әрекеті болып келеді 

қылмыстық заңмен қорғалатын қоғам мүддесінің объектісіне зардап салдар әкелумен көрініс табады. Ал 
кей жағдайда заңмен қорғалған объектіге зиянды қауіп туғызады. Бұл қателіктерден субъект алдын ала 
қамданған жағдайда тосу мүмкін болатын. Жағдаятқа дұрыс баға беру арқылы себеп салдар мен зи-
яннан құтылу мүмкіндігі қарастыру арқылы абайсыздық қылмыстың алдын алу әбден мүмкін болатын. 
Абайсыздық қылмысының қасақаналыққа қарағанда осындай арнайы себептердің алын алу айырмашылығы 
осында.

Түйінді сөздер: пара, бағалы қағаздар, қылмыс, жаза, делдалдық.

Annotation
In the basis of negligent crime is always generated by the error, negligence of a person, which has involved the 

infliction of harm to the protected legal interests of the society, and in some cases envisaged by the law has created 
the danger of causing such harm. This error, which the subject could and should avoid, prevent, is неизвинитель-
ной mistake. It concerns the assessment of the situation, causing properties perpetrated the acts, the forces of the 
factors opposing the occurrence of the harmful consequences and etc. In this first of all is the specificity of the reasons 
for the unwary crimes in contrast to the crimes of intentional.

Key words: bribery, securities, crime, punishment, mediation.

В основе неосторожного преступления 
всегда лежит порожденная невнима-
тельностью ошибка лица, повлекшая, а 

в некоторых предусмотренных законом случаях 
– создавшая опасность причинения такого вре-
да. Причем эта ошибка, которую субъект мог и 
должен был избежать, предотвратить, является 
неизвинительной ошибкой. Она касается оцен-
ки ситуации, причиняющих свойств совершае-
мого деяния, силы факторов, противодействую-
щих наступлению вредных последствий и т.д. В 
этом  прежде всего состоит специфика причин 
неосторожных преступлений в отличии от пре-
ступлений умышленных.

Источником такой ошибки является взаимо-
действие личности с орудиями или средствами 
деяния в определенной ситуации. Чтобы ошибка 
могла быть признана виновной (и, таким обра-

зом, была констатирована неосторожность), не-
обходимо:

во-первых, чтобы ситуация или орудие (средс-
тво) давали лицу информацию, сигнализировали 
о возможности причинения вреда обществу, об 
опасности совершаемого деяния; 

во-вторых, необходимо, чтобы ситуация или 
орудие создавали для лица объективную возмож-
ность избежать этого вреда;

в-третьих, необходимо, чтобы само лицо по 
своим индивидуальным качествам было способно 
воспринять и осознать эту информацию, принять 
на ее основе правильное решение и осуществить 
его, избежав тем самым причинения вреда обще-
ству. При совершении неосторожного преступле-
ния эта способность оказывается нереализован-
ной и обществу причиняется вред.

Под ситуацией понимаются предметы и про-
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цессы внешнего мира, с которыми субъект стал-
кивается, соприкасается в своей повседневной 
жизни и профессиональный деятельности. Под 
орудиями и средствами понимаются те предметы и 
процессы, которые лицо использует в практичес-
кой деятельности ради достижения своих целей. 

Конкретная причина неосторожного пре-
ступления – это взаимодействие личности с 
опасной ситуацией и опасными в ней орудиями 
(средствами) деяния. В этом заключается су-
щественная особенность причин неосторожных 
преступлений в отличие от причин умышленных 
преступлений. В умышленных преступлениях 
орудие сознательно избирается субъектом для 
причинения вреда обществу,  а при совершении 
неосторожных преступлений орудие приобрета-
ет известную самостоятельность. Использование 
его во вред обществу не входит в сферу созна-
тельной деятельности личности.

Взаимодействие личности с ситуацией и оруди-
ем деяния есть взаимодействие субъективного и 
объективного. Неосторожное причинение вреда 
является результатом противоречия между тре-
бованиями, предъявляемыми лицу объективной 
ситуацией и орудием, и субъективным моментом 
– поведением человека. Личность в этих случаях 
оказывается ‘’несостоятельной’’ перед требова-
ниями ситуации. Орудие (средство) выходит из-
под контроля человека, а он либо не достигает 
поставленных им целей, либо ‘’перевыполняет’’ 
их, и наступает непредвиденный им обществен-
но опасный результат [1, с. 31].

Объективные элементы неосторожного пре-
ступления – ситуация и орудие (средство) – со-
здают лишь возможность причинения вреда 
обществу. Эта возможность реализуется в ре-
зультате поведения виновного, т.е. действия 
субъективного (личностного) фактора. Почему 
же лицо, не желающее причинения вреда об-
ществу и не допускающее его сознательно, т.е. 
стремящееся избежать этого вреда, не использу-
ет возможности, сохраняющиеся для этого в си-
туации и орудии? Ведь предполагается, что лицо 
было способно, могло избежать причинения 
вреда в данной ситуации. Это объясняется опре-
деленными психологическими дефектами неос-
торожно действующего лица, приводящими его 
к нарушению правил предосторожности. Они ус-
ловно могут быть разделены на три группы, что, 
впрочем, не исключает их переплетения:

- дефекты восприятия и переработки инфор-
мации (субъект не воспринял имеющуюся ин-
формацию о необходимости соблюдения правил 
предосторожности, не осознал воспринятую им 
информацию, неправильно оценил ее, сделав 
ошибочные выводы);

- дефекты решения (субъект не нашел реше-
ния, которое исключило бы причинение вреда 
обществу, принял неправильное решение);

- дефекты действия (субъект не смог правиль-
но осуществить действие, необходимое для пре-
дотвращения вредного результата).

Такие дефекты, приводящие к неосторожному 
причинению вреда могут корениться и в интел-
лектуальной, и в волевой, и в эмоциональной, 
и в других сферах личности. Психологическими 
корнями неосторожности, т.е. отрицательными 
чертами личности, порождающими в определен-
ной ситуации неосторожные преступления, яв-
ляются, как правило, легкомыслие, беспечность, 
пренебрежительное отношение к правилам пре-
досторожности, несосредоточенность на выпол-
няемой работе, недостаточность прилагаемых 
волевых усилий и т.д. Все они могут быть объеди-
нены общим понятием невнимательность.

Неосторожность, как форма вины, возможна 
не только в материальных составах, но и в фор-
мальных. Единственно, что при формальных де-
ликтах логически исключается самонадеянность. 
Если субъект совершает общественно опасное 
деяние и сознает это, он не может, хотя бы и 
легкомысленно, рассчитывать, что предотвратит 
такое деяние, или рассчитывать, что его деяние 
перестанет быть опасным. При формальных со-
ставах опасность представляет наиболее общий, 
абстрактный признак деяния в различных прояв-
лениях. Она выступает как имманентное свойс-
тво деяния. Поэтому сознание ее не оставляет 
места для какого-либо предположения, что при 
наличии определенных обстоятельств (на кото-
рые можно было рассчитывать в результативных 
преступлениях) фактическая сторона деяния в 
какой-то момент лишится своего неотъемлемого 
социального свойства.

Иначе дело обстоит с небрежностью. В зако-
нодательных терминах небрежность означает не-
предвидение последствий деяния при долженс-
твовании и возможности их предвидения. Но с 
психологической точки зрения непредвидение 
какого-либо ожидаемого изменения во внешнем 
мире – это то же самое, что предварительное не-
осознание фактов, относящихся к будущему. В 
этом смысле ‘’непредвидение’’ и ‘’неосознание’’ 
– суть термины однопорядковые, и разница 
между ними заключается разве в том, что первый 
из этих терминов употребляется применительно 
к будущему (ожидаемому), а второй – примени-
тельно к настоящему (уже происходящему).

Следовательно, если вообще можно говорить 
о неосторожности в формальных составах, то 
придется оперировать понятием осознания. В 
частности, поскольку объективная сторона та-
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ких составов не предполагает ни последствий, 
ни причинной связи, то неосторожность, види-
мо, придется характеризовать как неосознание 
самого общественно опасного деяния при воз-
можности и долженствовании его осознавать[2, 
с. 104].

К формальным составам, допускающим в 
принципе ответственность за неосторожность, 
приложимы все психологические и социально-
нормативные элементы, из которых слагается 
законодательная формула неосторожной вины. 
Ими являются: неосознание (непредвидение), 
обязанность осознания (предвидения) и субъек-
тивная возможность осознания (предвидения). 
Специфика заключается разве в том, что в своей 
совокупности все эти элементы относятся ис-
ключительно к общественно опасному деянию. 
В формальных составах объективная сторона 
преступления представлена в виде одного единс-
твенного признака – общественно опасного де-
яния. Поэтому в них содержание неосторожной 
вины могут составить фактические и социальные 
элементы только этого деяния.

При совершении неосторожных преступлений 
невозможны приготовление, покушение и со-
участие. Соучастие представляет собой участие 
нескольких лиц  в совершении одного единого 
преступления. Это единство преступления,  со-
вершаемого соучастниками, выражается, во-пер-
вых, в том, что действия всех соучастников стоят 
в причинной связи с общественно-опасным ре-
зультатом, который наступает в результате сово-
купных действий. Это единство выражается, во-
вторых, в том, что все соучастники сознательно 
направляют свою деятельность к достижению 
одного и того же преступного результата. Но, 
конечно же, нельзя говорить об одном едином 
преступном деянии там, где одни лица действуют 
умышленно, а другие по неосторожности. Совпа-
дение таких различных форм вины, какими яв-
ляются умысел и неосторожность, не может дать 
единства преступного деяния. Неосторожность 
более легкая форма вины и по существу своему 
отличается от умысла.

Не может быть соучастия и в тех случаях, когда 
все участники совершенного преступления дейс-
твуют по неосторожности. Единство преступле-
ния при соучастии создается сознательным на-
правлением воли всех совместно действующих 
лиц на выполнение одного деяния, а этого со-
знательного направления воли к одному едино-
му преступному последствию нет в тех  случаях, 
когда все участники деяния действуют по неос-
торожности[3, с. 104].

Таким образом, состав преступления как 
средство для отграничения преступных деяний 

от непреступных и как средство для установле-
ния различной степени общественной опасности 
запрещенных Уголовным Законом деяний имеет 
решающее значение для осуществления борь-
бы с общественно-опасными посягательствами 
на основе единой законности. Уголовное право 
считает обоснованным применение наказания 
лишь в том случае, если поведение лица угро-
жает существованию и целостности охраняемых 
правопорядком объектов. Не все то, что обще-
ственно опасно,  является в то же время противо-
правным в уголовно-правовом  смысле. Только 
определенная степень общественной опасности 
придает деянию преступный характер. Поэтому, 
неосторожность в преступлениях имеет сущест-
венное значение и является основанием для при-
влечения к уголовной ответственности.
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Аннотация
В статье рассматриваются такие вопросы как: понятие, виды взятки, стороны участвующие в процессе 

получения взятки. Дается краткий анализ особенностей взяточничества. 
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In my article on bribery addresses issues such as the tupes of bribes, the concept of a bribe, the parties involved in 

the bribery. The brief analysis of the characteristics of bribery. 
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Взятка - наиболее типичное и в то же 
время самое опасное средство, которое 
используется в целях приобретения пре-

ступным путем неправомерных благ и преиму-
ществ.

Как свидетельствуют практика, в большинстве 
случаев и другие коррупционные преступления 
против собственности, преступления в сфере 
экономической деятельности, против интересов 
службы в коммерческих и иных организаци-
ях, против интересов государственной службы 
(должностные преступления) и преступления 
против правосудия и порядка исполнения нака-
зания связаны со взяточничеством.

Если должностное лицо в интересах взятко-
дателя совершает деяние, являющееся уголовно 
наказуемым, то оно должно нести ответствен-
ность по совокупности преступлений за полу-
чение взятки (ч.2 ст.311 УК РК) и по статье УК 
РК, предусматривающей ответственность за со-
вершенное в интересах взяткодателя преступле-
ние. Изучение судебной практики показало, что 
судами неоднозначно квалифицируется признак 
получения взятки за незаконные действия. Суды 
нередко полагают, что незаконными действиями 
должностного лица будут лишь в том случае, если 
они выходят за рамки его служебных полномо-

чий. На наш взгляд, незаконными следует при-
знавать получение взятки и за действия, которые 
хотя и входят в служебные полномочия лица, но 
совершаются вопреки интересам службы.

Из анализа практики вытекают две основные 
формы получения взяток-открытая и завуали-
рованная. Первая состоит в непосредственном 
получении должностным лицом взятки. Вторая 
облекается во внешне законные формы - совмес-
тительство, разовые либо постоянные выплаты 
по договору, соглашению, премии (если работа 
не выполняется или для получений премий либо 
иных выплат нет оснований). В УК РК объектив-
ная сторона данного преступления описывается 
как получение взятки за действия (бездействия) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц.

Вторая форма означает использование служебно-
го положения в широком смысле слова, т.е. связей с 
другими должностными лицами, не находящимися 
в его подчинении, возможность воздействовать, на 
них своим должностным авторитетом. Одним из 
состава взяточничества является непосредствен-
ный объект, о котором говорилось при рассмотре-
нии общей характеристике преступлений против 
интересов государственной службы.

Дополнительным объектом взяточничества яв-
ляется его предмет-взятка. Взяткой могут быть 
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«деньги, ценные бумаги, материальные ценнос-
ти, оказываемые безвозмездно, но подлежащие 
оплате услугу, а также льготы, дающие право 
на имущество (производство строительных, ре-
монтных работ; предоставление санаторных 
или туристических путевок, проездных билетов; 
предоставление на льготных условиях ссуд или 
кредитов и т.п.)».

Деньгами в качестве предмета взятки могут вы-
ступать денежные знаки (валюта) как Республи-
ки Казахстан, так и других государств. Под иным 
имуществом понимаются любое предметы, обла-
дающие материальной ценностью (ювелирные 
изделия, мебель, автомобили, бытовая и другая 
техника, одежда, продукты питания и др.).

Под ценными бумагами следует понимать доку-
менты, удостоверяющие имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны 
при их предъявлении (облигации, акции, вексе-
ля, чеки, депозитные сертификаты и др.)

В настоящий период в условиях перехода к 
рыночной экономике выявились новые формы 
взяточничества, например, за приобретение в 
аренду или собственность помещений, офисов, 
квартир, земельных участков, за перевод денеж-
ных средств со счетов в наличные, за приватиза-
цию предприятий, в частности в сфере торговли 
обслуживания населения. Изменились и формы 
дачи взяток. За совершение должностными лица-
ми действий в пользу взяткодателей им открыва-
ют счет в зарубежных банках, приобретают на их 
имя или на имя близких им людей недвижимость 
как в Казахстане, так и за рубежом, организуют 
престижные выезды за рубеж в качестве «специ-
алистов», «консультантов» с выдачей крупных 
сумм в валюте и т.п.

Существует два вида взяток - подкуп (до совер-
шения обусловленных взяткой действий) и воз-
награждение (после совершения обусловленных 
взяткой действий).

Получение взятки, как и любое другое пре-
ступление, посягает на охраняемые уголовным 
законом общественные отношения, которые яв-
ляются общим объектом посягательства для всех 
преступлений.

Родовой объект преступления представляет 
собой совокупность общественных отношений, 
регулирующих определенную сферу жизни обще-
ства и объединенных по этому признаку в главы 
Особенной части уголовного кодекса РК.

Непосредственным объектом получения взят-
ки следует считать общественные отношения, 
которые составляют содержание нормальной де-
ятельности государственного аппарата и аппарата 
местного самоуправления в отдельных его струк-
турных подразделениях, а также аппарата управ-

ления в Вооруженных Силах РК, войсках и воин-
ских формированиях Республики Казахстан.

Объективная сторона получения взятки выра-
жается в получении должностным лицом лично 
или через посредника взятки в виде денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, права на имущество 
или выгод имущественного характера за действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие действия (без-
действие) входят в служебные полномочия долж-
ностного лица, либо оно в силу должностного 
поведения может способствовать таким действи-
ям (бездействию), а равно за общее покровитель-
ство или попустительство по службе.

Получение взятки совершается только умыш-
ленно и с корыстной целью. Косвенный умысел 
и неосторожность при получении взятки вообще 
исключены. Должностное лицо в момент получе-
ния вознаграждения осознает, что оно носит не-
законный характер, а совершение действий (без-
действия) в интересах взяткодателя возможно 
только посредством использования своего слу-
жебного положения. Для наличия субъективной 
стороны важно, чтобы взяткодатель имел намере-
ние за взятку побудить должностное лицо дейс-
твовать (бездействовать) в его интересах, желал 
наступления последствий действия (бездействия), 
а должностное лицо, принимающее имуществен-
ную выгоду должно осознавать, что имуществен-
ная выгода передается ему в качестве взятки, за 
его лояльное поведение и желать этого. При этом 
необходимо установить наличие у должностного 
лица воли на принятие взятки.

Обязательным признаком субъективной сторо-
ны получения взятки признается корыстная цель 
- извлечение незаконной выгоды имуществен-
ного характера. Корыстной цели соответствует и 
корыстный мотив, то есть  стремление к извлече-
нию этой выгоды.

Принятия должностным лицом взятки яв-
ляется обязательным условием для признания 
дачи взятки оконченным преступлением. Если 
должностное лицо не приняло взятку (отвергло 
ее, либо не успело принять), то содеянное квали-
фицируется как покушение на дачу взятки, либо 
при соответствующих обстоятельствах как прово-
кация взятки ст.349 УК РК «Провокация взятки 
либо коммерческий подкуп».

Дача взятки считается оконченной с момента 
принятия ее в полном объеме или в части долж-
ностным лицом независимо от того выполнило 
ли должностное лицо какие-либо действия (без-
действие) в интересах взяткодателя или представ-
ляемых им лиц или нет. Объектом данного пре-
ступления являются интересы государственной 
службы и государственного управления. Предмет 

ҚЫЛмЫСТЫҚ, ҚЫЛмЫСТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

�0

дачи взятки совпадает с предметом преступления, 
предусмотренного ст. 131 УК РК.

Объективная сторона дачи взятки (ч.1 ст.312 
УК) выражается в даче взятки лицу, уполномо-
ченному на выполнение государственных функ-
ций либо приравненному к нему лицу лично или 
через посредника.

Данный состав преступления является фор-
мальный. Дача взятки считается оконченной с 
момента принятия ее в полном объеме или в час-
ти взяткополучателем независимо от того, вы-
полнило оно какие-либо действия (бездействие) 
в интересах взяткодателя или представляемых им 
лиц или нет.

Субъективная сторона преступления харак-
теризуется только умышленной виной в форме 
прямого умысла - склонить взяткополучателя к 
совершению в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц действий (бездействия), указан-
ных в ч.1 ст.3 УК РК. Субъект должен сознавать, 
что дает взятку должностному лицу за соверше-
ние в свою пользу или пользу представляемых им 
лиц действий (бездействия) либо за общее пок-
ровительство или попустительство по службе.

Ст.313 УК РК «Посредничество во взяточни-
честве» определяет это преступление как спо-
собствование взяткополучателю и взяткодателю 
в достижении или реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки.

Объект и предмет рассматриваемого преступ-
ления полностью совпадают с объектом и пред-
метом получения взятки (ст.311 УК РК).

Объективная сторона преступления выражает-
ся в двух формах.

а) способствование взяткополучателя и взят-
кодателя в достижении соглашения между ними 
о получении и даче взятки;

б) способствование взяткополучателя и взят-
кодателю в реализации соглашения между ними 
о получении и даче взятки.

Посредничество во взяточничестве может вы-
ражаться как в обеих формах, так и в одной из 
них. Способствование взяткополучателю и взят-
кодателю в достижении соглашения между ними 
о получении и даче взятки выражается в:

• ведение соответствующих переговоров меж-
ду указанными субъектами;

• организации встречи между взяткополучате-
лем и взяткодателем;

• участие в обсуждении условий соглашения о 
даче - получении взятки и пр.

Субъективная сторона посредничества во взя-
точничестве характеризуется только умышлен-
ной виной в форме прямого умысла: виновный 
сознает, что способствует взяткополучателю и 
взяткодателю в достижении или реализации со-

глашения между ними в получении и даче взятке, 
и желает этого.

Субъектом рассматриваемого преступления 
может быть любое лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста.

Организационные аспекты борьбы со взяточ-
ничеством имеют исключительное значение в 
деле практической реализации антикорупцион-
ной деятельности. Одним из наиболее сложных 
вопросов организации борьбы со взяточничест-
вом является вопрос о том, в каком соотношении 
должны находиться между собой профилактичес-
кие и карательные меры.
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Аннотация
В статье приводится  анализ деятельности суда при осуществлении уголовного судопроизводства  как 

субъекта  собирания доказательств. Кроме того автор устанавливает, что суд является активным 
участником уголовного судопроизводства, целью которой является стремление в установлении объек-
тивной истины по делу.

Ключевые слова: уголовное право, правонарушение, уголовная ответственность, терроризм, экстре-
мизм. 
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Мақалада терроризм және экстремизм үшін қылмыстық жауаптылыққа байланысты басшылыққа 
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Annotation
The article analyses the activities of the court in criminal procedures as a subject of collecting evidences. Besides, 

the author ascertains that the court is an active member of criminal legal procedures aimed at establishing objective 
truth in the case.

Key words: criminal law, tort and criminal liability, terrorism and extremism.

Во многих законодательствах стран СНГ 
главной и центральной стадией уголов-
ного процесса называют судебное раз-

бирательство [1, с. 3-7]. Одним из особенностей 
уголовно-процессуального законодательства 
Кыргызской Республики является то, что данная 
стадия именуется «судебное заседание». Мы на-
звать судебным разбирательством эту стадию не 
можем, поскольку такое название носит второй 
этап самой стадии, вместо прежнего судебного 
следствия. Тем не менее, как бы оно ни называ-
лось эта стадия является главной, ибо здесь может 
быть решен такой важнейший вопрос уголовно-
го процесса, как наличие события преступления, 
виновность или невиновность лица совершив-
шего преступление, и конечно привлечение или 
освобождение его от уголовной ответственности 
и наказания. О значимости данной стадии В. Ф. 
Попов, пишет, что собственно такой стадии как 
судебное разбирательство законодатель сосре-
дотачивает максимум гарантий для правильного 

осуществления правосудия, обеспечивает гаран-
тии прав личности, а все это должно служить га-
рантией нормального функционирования госу-
дарства и общества. Более того, правосудие и его 
средства должны быть предельно заинтересова-
ны, в обеспечении прогрессивного развития лич-
ности, общества и государства в целом[2, с. 24].

Значит, судебное заседание является эпи-
центром уголовного процесса, а судебное раз-
бирательство, урегулированное гл. 35 УПК КР, 
- главной частью судебного процесса, поскольку 
закладывает костяк для постановления итогово-
го судебного решения по уголовному делу.

Такое же мнение имеют и другие исследова-
тели. Так, В. М. Бозров, определяя значимость 
судебного следствия как важной и основной 
части судебного заседания, заостряет внимание 
на том, что на данном этапе возникает фактичес-
кая платформа будущего приговора, потому, что 
уголовно-процессуальный закон категорически 
налагает запрет мотивировать его данными, не 

ҚЫЛмЫСТЫҚ, ҚЫЛмЫСТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

�2

исследованными в судебном разбирательстве; 
именно в судебном разбирательстве должны 
подлинно и в пределах требований уголовно-
процессуального закона подтверждаться факты, 
имевшие место в прошлом [3, с. 200-201].

Судебное разбирательство — этап судебного 
заседания, где подключаются все участники уго-
ловного процесса. Именно там, как, ни где  ре-
ально действует важнейший демократический 
принцип уголовного судопроизводства – состя-
зательность и равноправие сторон (ст. 18 УПК 
КР). Ч. 7 ст. 18 УПК, гласит, что «стороны, учас-
твующие в уголовном судопроизводстве, равно-
правны». В соответствии со ст. 256 обвинитель, 
подсудимый, защитник, а также потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик и их 
представители пользуются равными правами на 
заявление отводов и ходатайств, представление 
доказательств, участие в их исследовании, вы-
ступление в судебных прениях, а также на учас-
тие в рассмотрении всех вопросов, возникающих 
при судебном разбирательстве дела. 

В этой связи можно утверждать, что процесс 
организации и проведения судебного разби-
рательства - узловое звено правосудия по уго-
ловным делам. Эффективность судебного раз-
бирательства – фактор, влияющий в целом на 
эффективность правосудия по уголовным делам.

Практика показывает, что существует комп-
лекс мер, необходимых для повышения эффек-
тивности судебного разбирательства:

Одним из мер является осуществление полно-
мочий суда при доказывании (собирании, про-
верки и оценки доказательств) фактов и обстоя-
тельств уголовного дела; 

Согласно ст. 93 Конституции КР правосудие в 
Кыргызской Республике осуществляется толь-
ко судом. В уголовном процессе задействовано 
достаточно большое число субъектов. Но доми-
нирующую роль в организации проведения су-
дебного разбирательства выполняет  суд (судья). 
В соответствии со ст. 94 Конституции КР судьи 
независимы и подчиняются только Конституции 
и законом, а также в ч. 5 ст. 18 УПК КР, где го-
ворится о том, что суд не выступает на стороне 
обвинения или защиты и не выражает каких бы 
то ни было интересов, помимо интересов права. 
А ч.6 гласит: «суд, сохраняя объективность и бес-
пристрастность, создает необходимые условия 
для осуществления сторонами их процессуаль-
ных прав и обязанностей». 

Ряд авторов полагают, что суд при осуществле-
нии уголовного судопроизводства должен высту-
пать пассивным арбитром в правовом споре сто-
рон обвинения и защиты. По нашему мнению, 
возложение функции пассивного арбитра на суд 

не является оправданным. Заметим, что в России 
соответствии со ст. 17 УПК РФ судья, присяж-
ные заседатели, а также прокурор, следователь, 
дознаватель оценивают доказательства по свое-
му внутреннему убеждению, основанному на 
совокупности имеющихся в уголовном деле до-
казательств, руководствуясь при этом законом и 
совестью. То есть принцип всесторонности, пол-
ноты и объективности исключен из российского 
УПК. Но в законодательстве Кыргызстана такая 
норма закреплена в ст. 19 УПК. 

Отсутствие такого важного положения в Рос-
сии породило множество проблем. На самом 
деле точку в деле ставит суд, а для принятия 
обоснованного, законного и справедливого ре-
шения должен всесторонне, полно и объективно 
исследовать обстоятельства уголовного дела. 

В связи с этим полагаем, что суд не может быть 
пассивным в процессе судебного разбирательс-
тва. 

По мнению А. В. Кудрявцева и В. Л. Сыско-
ва активность необходима для компенсации 
пассивности сторон [4, с. 41]. В какой-то мере 
с данными авторами можно согласится, так как 
на практике, так и происходит. Но дело совсем 
не в этом. На наш взгляд, суд осуществляет пра-
восудие, и он только несет ответственность за 
окончательное решение. Поэтому признание его 
субъектом возмещающим пробелы в действиях 
сторон не совсем корректно. 

Более того, как правильно считает Ю. К. Ор-
лов, «слишком велик риск ставить правосудие в 
зависимость от компетентности лишь обвините-
ля и защитника, профессиональная квалифика-
ция которых нередко оставляет желать лучшего. 
Нельзя сбрасывать со счета и высокую крими-
нализированность нашего общества»[5, с. 19]. 
К тому же если в ходе судебного разбирательс-
тва выясняется, что есть пробелы следствия, а 
их можно устранить здесь же, тогда, почему бы 
суду их не восполнить путем проведения судеб-
ных действий с занесением в протокол судебного 
заседания. Аналогичное мнение высказано Л. А. 
Воскобитовой, предлагающей «При отсутствии 
ходатайств, но выявлении судом существенной 
неполноты исследования обстоятельств дела, 
препятствующей вынесению законного, обос-
нованного и справедливого решения, в целях 
устранения сомнений суд вправе потребовать от 
сторон представления дополнительных материа-
лов, указав, какие обстоятельства дела он считает 
недостаточно исследованными» [6, с. 344-345].

Мы считаем, что такая активность не может 
признаваться обвинительной или защититель-
ной ролью суда, ибо такая помощь суда может 
быть оказана обеим сторонам. 
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Таким образом, судья должен быть заинтере-
сован не только в активном исследовании, но и 
собирании, проверке и оценке доказательств. ч. 2 
ст. 91 УПК КР гласит: «Собирание доказательств 
производится в процессе следствия и судебного 
разбирательства дела путем допросов, очных ста-
вок, предъявления для опознания, выемок, обыс-
ков и осмотров, экспериментов, производства 
ревизий, экспертиз, истребования документов 
и других следственных оперативно-розыскных и 
судебных действий, предусмотренных законом». 

А в соответствии с ч. 3 ст. 91 УПК КР «Следова-
тель, суд вправе по находящимся в их производс-
тве делам вызывать в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, любое лицо для допроса 
или в качестве эксперта для дачи заключения; 
производить осмотры, обыски и другие следс-
твенные действия; требовать от организаций, 
их объединений, должностных лиц и граждан, а 
также органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность, представления докумен-
тов и предметов, имеющих значение для дела; 
требовать от уполномоченных органов и долж-
ностных лиц производства ревизий и проверок». 
Исходя из вышестоящих положений можно ут-
верждать, что суд является полноправным субъ-
ектом собирания доказательств. 

С. А. Шейфер пишет, что в уголовном процес-
се «собирание доказательств» является как прак-
тической деятельностью сторон или суда, так и 
восприятием доказательственной базы всем со-
ставом суда [7, с.52-54].

Что касается проверки то ст. 92 УПК предус-
матривает, что «Собранные по делу доказатель-
ства подлежат всесторонней и объективной про-
верке. Проверка состоит в анализе полученного 
доказательства, его сопоставлении с другими до-
казательствами, собирании новых доказательств, 
проверке источников их получения». Бесспорно, 
что именно суд должен выполнить всю состав-
ную, содержательную часть проверки доказа-
тельств. 

Завершающим этапом процесса доказывания 
является оценка доказательств. По этому пово-
ду в ст. 93 УПК говорится: «Следователь, про-
курор, суд, присяжные заседатели оценивают 
доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, полном и 
объективном рассмотрении всех обстоятельств 
дела в их совокупности, при этом руководствуясь 
законом». Значит, суд в числе субъектов и оцен-
ки доказательств. То есть, именно суд в итоге 
должен оценить доказательства с учетом таких 
критериев, как относимость, допустимость, до-
стоверность и их достаточность. Такие авторы 
как, В. Д. Спасович [8,с.66], В.А. Азаров [9,с.9] 

считают, что такое необходимо для подтвержде-
ния предъявленного обвинения или, напротив, 
его опровержения.

Таким образом, положения УПК КР позволяет 
констатировать об активности судьи в процессе 
доказывания. Мы полностью разделяем мнение 
К.М. Сманалиева, который считает, что «Сужде-
ние о том, что суд рассматривается не как участ-
ник уголовного процесса, а как некий абстрак-
тный орган, призванный лишь констатировать 
определенные юридические факты по совокуп-
ности формально характеризующих признаков, 
без выяснения их сущности, причин и условий 
возникновения, на представляется не вполне 
правильным» [10, с. 174]. 

На наш взгляд, активность суда должна прояв-
ляться с учетом следующих условий:

1) Проявление активности при пассивности 
стороны защиты, обвинения и других участни-
ков процесса;

2) Не допущение обвинительного или иного 
уклона;

3) Целью такой активности должно быть – 
стремление в установлении объективной истины 
по делу;

4) Проявление активности судьи в пределах 
разумного и в пределах предъявленного обвине-
ния. 
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В научной статье рассмотрены вопросы квалификации и завладение чужим имуществом путем разбоя 

с целью приобретения выгоды, также  некоторые  аспекты объекта преступления, и вопросы причинения 
вреда от которого зависит уголовная ответственность.
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Аңдатпа
Ғылыми мақалада қылмыстық құқықтағы қарақшылықтын қылмысы,  қарақшылықтың талан-та-

раж түсініктерінің ара қатынасы туралы, және қарақшылық қылмысы үшін қылмыстық жауаптылық 
қарастырылған.

Түйінді сөздер: талан-тараж, құқық, қымқыру, ұрлау, алу, меншік, мүлік,мақсат, пайдакүнемдік, зиян, 
қарақшылық.

Annotation
In the scientific article considered questions of qualification and engaging of another person’s property by a robbery 

with the purpose of benefit’s acquisition.
Key words: robberu, motive, harm, subject, theft, peculation, law, propertu, enormous offence.

Талан-тараждың субъективтік жағын 
қарастырғанда, кінәлінің басшылыққа 
алатын мотивін де ажыратып алу 

қажет. Мотив – бұл адамның ойындағы, оны 
қылмыс жасауға итермелейтін нәрсе [1]. Мо-
тив пен мақсат бір-бірімен тығыз байланысты 
болғанымен, бұлар екі түрлі түсініктер. Мо-
тив адамды не итермелейді, не жүргізеді деген 
сұраққа жауап берсе, мақсат – бұл адамның бел-
гілі бір қажеттілігін қанағаттандыру үшін тілей-
тін, күтетін және іс-әрекеттің нәтижесін алдын-
ала тосу әрекеті [2]. Сондықтан мотив адамның 
белгілі бір мақсаттарға жетуіне ықпал етеді. Та-
лан-тараждың барлық нысандары пайдакүнемдік 
мотивпен, сол арқылы пайдакүнемдік мақсат 
арқылы жүзеге асырылады. 

Пайдакүнемдік мотивтің түсінігі пайдакүнемдік 
мақсаттың түсінігінен бірталай ауқымдырақ. 
Пайдакүнемдік мотив субъектінің алдында түрі 
мақсаттар қоюы мүмкін. Ал пайдакүнемдік мақсат 
пайдакүнемдік мотивтің нақты бір көрінісі. 

Қылмыс жасағандағы мотив – бұл қылмыстық 
әрекеттің қоғамға қауіпті сатысы бола тұра, оны 

орындаушы, яғни қылмысты іс-әрекетті жаса-
ушы адамның да мінезін көрсетеді. Сондықтан 
қылмыс жасау мотиві сотпен жаза тағайындау ал-
дында ескерілуге тиіс. Мотив заң шығарушымен 
мүлікті талан-тараждау құрамының міндетті 
белгісіне енгізілмеген. Бірақ, сот талан-тараж 
жасаудың мотивін анықтап, оны жаза тағайындау 
алдында қолдануы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық ко-
дексінде талан-тараждың 5 нысаны бекітілген: 
ұрлық, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті ием-
деніп алу немесе ысырап ету, алаяқтық, тонау, 
қарақшылық. Қызмет бабын пайдалану жолы-
мен мүлікті алуды талан-тараждың жеке фор-
масы ретінде танудан заң шығарушы бас тарт-
ты, оны талан-тараждың екі формасының сеніп 
тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе 
ысырап етудің және алаяқтықтың саралаушы 
нышаны ретінде қарастырады. 

Қастандық жасаудың осы түрінің заты талан-
тараж құрамының сындарлы нышандарының 
бірі болып табылады. Қылмыстық заң тео-
риясында қылмыс затының шын мәніндегі 

ҚЫЛмЫСТЫҚ, ҚЫЛмЫСТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ
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мазмұнының екі бірдей анықтамасы кең 
таралған. Бірінші анықтама бойынша: “Қылмыс 
затына өзінің қылмыстық әрекетін жүзеге асыра 
отырып, қылмыскер тікелей ықпал жасайтын 
сыртқы әлемнің материалдық заттары жатады” 
[3]. Екінші анықтамасы бойынша – қылмыс за-
тына сол қылмыстың жасалуына себеп болған 
материалдық әлемдегі заттар жатады [4]. 

Заң әдебиеттерінде талан-тараж затының 
түісінігі онша да мағыналы баяндалмаған. Та-
лан-тараж заттары ақша және бағалы қағаздар 
болуы мүмкін екендігі туралы пікірге ешкімнің 
қарсылығы жоқ. Сонымен қатар, әдебиеттерде де, 
сот тәжірибесінде осы уақытқа дейін дау туғызып 
келе жатқан бір мәселе: мүлікті алуға құқық бе-
ретін құжаттар, сондай-ақ көлік кәсіпорындары, 
спорттық және басқа ұйымдар көрсеткен қызмет 
үшін есеп айыруға қажетті билеттер, талондар, 
абоненттер және басқа белгілер талан-тараж заты 
бола ала ма, жоқ па?

Г.А. Кригердің пікірінше, ақшалай-заттай және 
басқадай лоторея билеттері, пошта төлемдерінің 
белгілері, көлікте жүру билеттері, бензинге та-
лондар және сол сияқтылар талан-тараж заты 
бола алады [5]. Кейбір авторлар онымен толықтай 
келіспейді, олар көлікте жүру билеті мүлікті алуға 
емес, тек көлікте жүруге ғана құқық беретіндік-
тен, талан-тараж заты бола алмайды деп санайды. 
Л.А. Андреева мен Б.В. Волжинский талан-та-
раж заты ретінде қарастырылуы мүмкін басқа да 
бағалы қағаздарға, жанар-жағар май талондарын 
жатқызады. Лоторея билеттері, пошта маркала-
рын өзге бағалы қағаздар қатарына жатқызбаса 
да, бұл авторлар олардың талан-тараж заты бола 
алатындығымен келіседі. 

Сонымен қатар, сот тәжірибесі көлікте жүру 
билеттерін, почта маркаларын көлік қызметіне 
төленгендігін растайтын, өзін ұсынған адамға ти-
есілі қағаздар екенін ескеріп, талан-тараж затына 
жатқызады, сондықтан оларды алуды талан-та-
раж деп қарастырады. Мәтінін толтырып, мөрмен 
бекіткеннен кейін, оларды компостирленген 
соң ғана пайдалануға болатын билеттерді неме-
се басқа белгілерді талан-тараждау сол әрекетке 
дайындық болып саналады, егер бұл жерде та-
лан-тараждалған заттарды кейін сатып, ақша табу 
мақсаты болса. 

Сонымен, “өздеріне көрсетілген құнның неме-
се қызметтің төленгендігін растайтын, ұйымның, 
оның қызметкерлерінің, азаматтардың қолында 
болғанда сол тауарлар мен қызметтерді, олардың 
пайдалануына мүмкіндік беретін талондар, көлікте 
жүру билеттері немесе өзге белгілер ғана талан-та-
раж заты бола алады” деген пікірмен келісу қажет 
[6].  

Сондықтан лигимитациялық құжаттар мен бел-

гілер (аккредитивтер, чектер, жинақ кітапшалары, 
жетондар, сенім қағаздары, квитанциялар және 
сол сияқтылар) өздерін иеленушілердің белгілі бір 
мүліктерге ғана құқығын растайтын болғандықтан, 
талан-тараж заты болып табылмайды. 

Мүліктік емес сипаттағы фактілерді растайтын 
құжаттар мен өзге заттар талан-тараж заты бола 
алмайды. Оларды талан-тараждау заң шығарушы 
басқару тәртібіне қарсы жасалған қылмыс 
ретінде қарастырады, себебі бұл жағдайда 
құжат айналымының заңда белгіленген тәртібі 
бұзылады. Егер құжатты, мөртаңбаны, мөрді, 
мөрқағазды иелену бөтен мүлікті кейін өз пай-
данысна немесе үшінші адамдардың пайдасына 
қайтарымсыз айналдыру мақсатында жүзеге асы-
рылса, бұл жағдайда Қазақстан Республикасының 
ҚК-нің 325-бабында, 24-бабының 1-бөлігінде 
және 117-бабында (құжаттарды, мөртаңбаларды, 
мөрлерді, мөрқағаздарды ұрлау және алаяқтыққа 
дайындау) көзделген екі қылмыстың жиынтығы 
орын алады. Егер айыпты ойластырғанын іске 
асыра алса, яғни ұрланған құжатты пайдалда-
нып, ол мүлік немесе мүліктік сипаттағы қызмет 
алса, онда аяқталған екі қылмыстың жиынтығы 
шығады (ҚК-тің 325 және 177-баптары). 

Сонымен, мүлікті алуға құқық беретін 
құжаттар, сондай-ақ көлік кәсіпорындары, те-
атр-сауықтыру, спорттық және басқа ұйымдар 
көрсеткен қызмет үшін халық есеп айыратын 
билеттер, талондар, абоненттер және басқа бел-
гілер талан-тараж заты болмайтындығы туралы 
мәселені шешу үшін: 

1) көрсетілген тауарлардың немесе қызметтің 
құны төленгендігін растайтын мәліметтердің бар 
екендігін; 

2) оларға заңда белгіленген реквизиттер мен 
белгілердің бар екендігін анықтау қажет. 

Талан-тараж затына қатысты даулы мәселелерді 
қарастырып, енді көпшілік түгелдей талан-тараж 
затына жатқызған түсінікті талдауға көшелік. 
Мысалы, ҚР Жоғарғы Сотының “Ұрлау істері 
жөніндегі сот тәжірибесі туралы” 11 шілде 2003 
жылғы №8 нормативтік қаулысында ұрлау заты 
дегеніміз – бөтен, яғни айыптының меншігіне 
жатпайтын мүлік деп анықтама береді. 

ҚР Азаматтық кодексінің 115-бабына сәйкес 
мүліктік иеліктер мен құқықтарға (мүлікке): 
заттар, ақша, соның ішінде, шетел валютасы, 
құнды қағаздар, жұмыс, қызмет, шығармашылық 
интеллектуалдық қызметтің объектіге айналған 
нәтижелері, фирмалық тауарлар, атаулар, та-
уарлық белгілер және бұйымды дараландырудың 
өзге де құралдары, мүліктік құқықтар мен басқа да 
мүлік жатады. Талан-тараждың мәніне жүгінсек, 
оның заты деп ақшаларды, құнды қағаздарды, 
заттарды, мүліктік құқықтарды тану қажет. 
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ҚР Азаматтық кодексінің 127-бабына сәйкес 
ақша дегеніміз - Қазақстан Республикасының 
бүкіл аумағында өз құны бойынша қабылдануға 
міндетті заңды төлем құралы болып табылады. 

Мүлік талан-тараж заты ретінде белгілі 
бір экономикалық, заңдық, нақтылай бар 
қасиеттерге ие. 

Нақтылай бар болу дегеніміз – оның кеңістікте 
орналасқан сыртқы әлемде материалдық зат 
ретінде бейнеленуі. Ол қоғамдық процесін-
де алынған материалдық нәрсе. Осы талданып 
отырған қасиет болғандықтан идеяны, ойды 
иелену, мүлікті иеленбей, мүлдіктік сипаттағы 
құқықтарды, әртүрлі иеліктерді алу - талан-тараж 
деп танылмайды.

Мүлікті талан-тараждау заты ретінде 
экономикалық қасиет сол – онда қандай да 
бір экономикалық құндылық бар. Құндылық 
ақшамен бағаланып, өлшенеді. Сондықтан да, 
өзінің шаруашылыққа керектігін жоғалтқан зат-
тар талан-тараж заты бола алмайды. Меншік 
иесінің қажетсіз деп тастаған мүлкін иелену та-
лан-таражға жатпайды.

Құнды анықтаудағы критерий – мүліктің 
нақты түрін дайындауға, өндіруге, шығаруға не-
месе өсіруге жұмсалатын адам еңбегі болып та-
былады. Экономикалық сипат болмағандықтан, 
табиғи жағдайды, яғни өсімдік немесе жануар-
лар әлеміндегі объектілерді өз пайдасына неме-
се үшінші адамдардың пайдасына айналдыру 
талан-тараж деп танылмайды. Мұндай табиғи 
объектілер бағалана алмайды, себебі оларға адам 
еңбегі жұмсалмаған. Егер өсімдік немесе жану-
арлар әлеміндегі объектілерді өсіруге адам еңбегі 
жұмсалған болса, онда оларды заңсыз иелену та-
лан-тараж құрамын береді [7]. Мысалы, қандай да 
бір шаруашылықтың меншігі болып табылатын 
вольердегі түлкіні, жасанды су қоймасындағы 
балықтарды ұрлау, паркке отырғызылған шыр-
шаны, сәнді бұталарды иелену. 

Талан-тараж затының енді бір сипаты, ол 
– оның заңдық қасиеті. Ол дегеніміз - талан-
тараждалған зат айыпты үшін әрқашанда бөтен 
болуға тиіс. 

Айыптының ол алынған затқа тікелей де, жа-
нама да құқығы болуға тиіс емес. Адамның өз 
мүлкін талан-тараждау, талан-тараж заты бола 
алмайды, сондықтан өз мүлкін заңсыз алу талан-
таражға жатпайды. 

Материалдық құндылығы жоқ зат немесе 
бұйым талан-тараж заты бола алмайды, себебі 
оны алу меншік иесіне материалдық залал кел-
тірмейді. Сондықтан да, жасау үшін қоғамға пай-
далы еңбек жұмсалған табиғи байлықтарды (ор-
манды, балықты, жануарларды және т.б.) заңсыз 
иелену меншікке қарсы қылмыстар қатарына 

жатпайды, олар экологиялық қылмыстарға жата-
ды [24]. Негізгі біле білсек, жануарлар азаматтық 
құқықта заттың құрамына кіреді. Сондықтан, 
адамның қолымен өсірілген жеке адамның мен-
шігіндегі жануарларды заңсыз иелену меншікке 
қарсы қылмыстарға жатуы тиіс. 

Қарақшылық қылмысының Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 179-
бабының 1-бөлігінде мынадай анықтама беріл-
ген: “қарақшылық, яғни бөтен мүлікті ұрлау 
мақсатында шабуыл жасауға ұшыраған адамның 
өмірі мен денсаулығына қауіпті күш көрсетумен 
немесе тікелей осындай күш қолданамын деп 
қорқытумен ұштасқан шабуыл жасау”.

Қарақшылықтың заңдық конструкциясы 
өзінің күрделілігімен ажыратылады. Өйткені, 
ғылымда және сот тәжірибесында бұрынғы 
кеңес заманынан бері әртүрлі тұрғыда талданып 
келді. Кейбір кеңестік авторлар қарақшылықты 
бөтеннің мүлкін күш қолданып, ұрлаудың бір 
түріне жатқызған. Мысалы, В.Д. Меньшагин 
былай деп айтты: “қарақшылық пен ұрлықты 
ажыратудың басты және негізгі белгісі, ол яғни 
ұрлықта адамның жеке басына күш қолданбай 
ұрлық жасалады. Ал қарақшылықта адамның 
жеке мүлкіне күш қолдану арқылы ұрлық жаса-
лады” [8].

Ал Б.С. Никифоров және В.Д. Филимоно-
ва қарақшылыққа В.Д. Меньшагиннің берген 
анықтамасын дұрыс емес дейді. Олардың ойын-
ша, қарақшылық – ол мүлікті ұрлау емес, ең 
бастысы мүлікті иеленіп алу мақсатында ша-
буыл жасау [9]. Мұнда қарақшылық ең басты-
сы жәбірленушінің жеке басына бағытталған, 
сондықтан да ол қоғамға қауіпті болып санала-
ды. 

Кейбір авторлар мұнымен келіспей, басқа 
тұжырымды ұстанған. Мысалы, М.М. Исаевтың 
айтуы бойынша, қарақшылықты шабуыл жасаған 
сәттен бастап аяқталған қылмыс деп санау дұрыс 
емес. Өйткені, бұл қылмыстың объектісі жеке 
адам емес, бөтен мүлік болып табылады және 
қарақшылық талан-тараждың бір түрі болып та-
былады [10].

Аталған көрнекті ғалымдардың ойлары 
жан-жақтан қысымға алына берді. Көптеген 
авторлар мына позицияны ұстанды, яғни 
қарақшылық көптеген мүліктік қылмыстардан 
айырмашылығы, ең бірінші меншікке қарсы 
бағытталған. Сонымен қатар жәбірленушінің 
жеке басына да қарсы бағытталған. Сондықтан 
заң шығарушы бұл қылмысты шабуыл жасаған 
сәттен бастап аяқталғын қылмыс ретінде 
саралағанды жөн көрген. Бұл жерде шабуыл 
жасап отырған адамның жәбірленушіден бел-
гілі бір мүлікті, затты алды ма, алған жоқ па? 
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Маңызы жоқ. Тек шабуыл жасаса болды, қылмыс 
аяқталған болып есептеледі. 

Қарақшылықтың объектісі – күрделі қылмыстар 
қатарына жатады. Онда бөтен мүлікке ғана емес, 
жәбірленушінің өз басына қастандық жасалады, 
бұл жағдайда қарақшылықтың құрамы үшін фа-
культативтік емес, міндетті екі объектінің болуы 
қажет. Қарақшылықтың қауіптілігі меншікке 
қастандық жасауда ғана емес, сол қастандықты 
жасау тәсілінде – шабуылға ұшыраған адамның 
өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті күш 
қолданылады. Адамның өз басы, денсаулығы, 
бұл жерде, қарақшылықтың екінші маңызды 
объектісі болып табылады. 

Тікелей объектіні және оның қылмыс заты-
мен ара қатынасын анықтауда криминалистер 
арасында бірдей көзқарастар жоқ. Екі әртүрлі 
концепциялар бар: кейбір заңгерлер қоғамдық 
қатынастарды қылмыстың жалпы объектісі 
ретінде қабылдап, оны нақты құрамдағы ті-
келей объекті ретінде қабылдаудан бас тарта-
ды. Социалистік және жеке меншікке қарсы 
қылмыстардың тікелей объектісі қоғамдық 
қатынас ретіндегі меншік емес, ол материалдық 
заттар, мүлік жатады деді [11]. 

Қарама қарсы концепцияны жықтаушылардың 
ойынша, қылмыстың тікелей объектісі ретінде 
жалпылама немесе оның бір бөлігінде қоғамдық 
қатынастар жатады. 

Қарақшылықтың құрамында жәбірленушінің 
өмірі мен денсаулығына қауіпті күші көрсету 
белгісінің бар болуына байланысты, көптеген 
авторлар қарақшылықтың объектісі тек 
денсаулық қана емес, сонымен қатар адамның 
өмірі деп тұжырымдауды жан көрді [12]. Бірақ 
мұндай қорытынды жасау үшін жеткілікті не-
гіз жоқ. Қарақшылық шабуылы кезіндегі күш 
қолдану жәбірленушінің денсаулығына зардап 
әкелуі мүмкін және бұл күш қолдану толығымен 
қарақшылық құрамын қамтиды және басқалай 
саралауды қажет етпейді. Ал қасақана адам 
өлтіру, болмаса, абайсызда қаза келтіру бұл басқа 
жағдай. Адам өміріне қарсы күш қолдану, яғни 
адам өлтіру қарақшылықтың құрамын бермейді. 
Өйткені жәбірленушінің өлімі қарақшылықтың 
негізгі және саралаушы құрамында көрініс 
таппаған. Адам өмірі қарақшылықтың объектісі 
бола алмайды, адам өлтіру (болмаса оған оқталу) 
оның құрамынан тысқары жатыр және өзіндік, 
бөлек саралауды қажет етеді. 

ҚР Жоғарғы Сотының “Ұрлау істері жөніндегі 
сот тәжірибесі туралы” 11 шілде 2003 жылғы №8 
нормативтік қаулысына сәйкес қарақшылық 
шабуылы кезіндегі жәбірленушіні өлтіру 
қылмыстардың жиынтығы бойынша, яғни 
Қылмыстық кодекстің 179 және 96 баптарындағы 

тиісті бөлімдері бойынша саралауды қажет 
етеді. 

Егер қарақшылық шабуылы кезінде 
денсаулыққа ауыр зиян келтірумен, абайсызда 
жәбірленушінің өліміне әкеп соқса, айыптының 
әрекеті толығымен Қылмыстық кодекстің 179-
бабының 3-бөлімімен сараланады. Бұл ретте 
Қылмыстық кодекстің 103-бабымен қосымша 
саралауды қажет етпейді. 

Қарақшылық объектісінің құрамына адам 
өмірін жатқызу, бұл адам өлтіруді, соның ішін-
де пайдакүнемдік мақсатпен адам өлтіруді тек 
қарақшылықпен шабуыл жасау белгісін беретін 
еді. Бұл орайда адам өлтіру, жеке адамға қарсы 
бағытталған ауыр қылмыс ретінде, одан жеңіл 
қылмыстың (қарақшылық сияқты) бір бөлігі 
бола алмайды. Сондықтан бөтеннің мүлкін алу 
мақсатында жасалған адам өлтіру, қасақана адам 
өлтірудің сараланған құрамын береді және қандай 
бір жағдайларға байланысты қарақшылықтың 
құрамымен сіңірілмейді [13].
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қылмыстық құқықтағы 
қарақшылықтың объеКтісі
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Аннотация
В научной статье рассмотревается объект разбоя в уголовном праве, а также некоторые  

аспекты объекта преступления, и вопросы приченения вреда от которого зависит уголовная 
ответственность.  

Ключевые слова: разбой, имушества, мотив, хищение, воровать, украсть, вред, стащить, 
объект, субъект, прав, растранжировать. 

Аңдатпа
Ғылыми мақалада қылмыстық құқықтағы қарақшылықтың объектісі және қарақшылық 

қылмысы үшін қылмыстық жауаптылық қарастырылған.
Түйінді сөздер: талан-тараж, қымқыру, ұрлау, алу, меншік, мүлік, мақсат ,пайдакүнемдік, 

зиян, құқық, объект, субъект.

Annotation
In the scientific article considered some aspects of the object of a crime and questions of a injurious 

action which leads to criminal responsibility.
Key words: robberu, motive, harm, subject, theft, peculation, law, propertu, enormous offence.

Қарақшылық қылмысы меншікке 
қарсы қылмыстардың ішіндегі талан-
тараждың бір түрі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы 
бойынша Қазақстан Республикасында мемле-
кеттік меншік пен жеке меншік танылады және 
бірдей қорғалады (6-баптың 1-тармағы). Меншік 
субъектілері мен объектілері, меншік иелерінің 
өз құқықтарын жүзеге асыру көлемі мен шектер-
ді, оларды қорғау кепілдіктері заңмен белгіленеді 
(6-баптың 2-тармағы). 

Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 188-бабына сәйкес меншік құқығы 
дегеніміз субъектінің заң құжаттары арқылы та-
нылатын және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті 
өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік 
ету құқығы болып табылады. 

Осыған байланысты меншік иелерінің заңды 
құқықтары азаматтық құқықтық нормалармен, 
сондай-ақ меншік құқығына қоғамға қауіпті іс-
әрекет арқылы қиянат жасалғанда қылмыстық 
құқық нормасы арқылы да қорғалады. 

Меншікке қарсы қылмыстардың топтық объ-

ектісі – меншік иесінің иелену, пайдалану және 
оған билік ету құқығын құрайтын меншікке 
98байланысты қоғамдық қатынастар болып та-
былады. 

Осы топқа кіретін қылмыстардың тіке-
лей объектісі – меншіктің нақты бір ныса-
ны – мемлекеттің, қоғамдық ұйымдардың, 
бірлестіктердің немесе басқа ұйымдардың, жеке 
тұлғалардың меншігіне қол сұғу болып табыла-
ды. 

Меншікке қарсы қылмыстардың затына адам 
еңбегі арқылы жасалған кез-келген материалдық 
дүниелер, заттар жатады. Осыған байланыс-
ты адамның ақыл-ойы, идеясы, заттық белгісі 
болмағандықтан осы қылмыстардың заты болып 
табылмайды. 

“Меншікке қарсы қылмыстардың ішіндегі 
ең көп таралған және қоғамға едәуір  қауіптісі 
– ұрлау”[1].

Қылмыстық заң ұрлағандық үшін, оның жа-
салу тәсілдеріне қарай нақты жауаптылық 
қарастырған. Қылмыстық кодекстің тиісті бап-
тарына бөліп, нормативтік тұрғыдан бекіткен, 
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оларға ұрлаудың мына формалары жатады: ұрлық, 
иемденіп алу немесе ысырап ету, алаяқтық, тонау 
және қарақшылық. 

Осы ретте “ұрлау” сөзі орыс тіліндегі “хище-
ние” сөзінің аудармасын беріп тұрған жоқ, яғни 
бұл сөз өз орнында тұрған жоқ деп айтуға болады. 
“Ұрлаудың” орысша аудармасы “воровать, ук-
расть, похитить, расхищение” болса, “хищение” 
сөзінің қазақша аудармасы – қымқыру, ұрлық. 
Ал “расхищение” сөзінің қазақша аудармасы 
– талан-тараж, ұрлау, ұрлаушылық. “Қымқыру” 
сөзінің орысша аудармасына келсек, “стащить, 
хищение, утаивать, украсть” – деген сөздерді 
береді. Ал талан-тараждың орыс тіліндегі аудар-
масы “грабеж, погром, расхищение, растранжи-
ровать” – деген сөздерді білдіреді”[2].

Сонымен қатар бір ғана орыс тіліндегі “хище-
ние” сөзі, Қазақстан Республикасының “Ұрлау 
істері жөніндегі сот тәжірибесі туралы” 11-шіл-
де 2003 жылғы №8 Жоғарғы Соттың норматив-
тік қаулысында екі түрлі атаумен айтылған, ол 
біріншіден “ұрлау”, екіншіден – “ұрлық”. Мы-
салы, осы қаулының 8-тармағында ұрлық жа-
сау жөнінде алдын ала келісіп, оған екі немесе 
одан да көп адамдар қатысса, ондай ұрлық адам-
дар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша 
жасалған ұрлыққа жатады делінген.

Осы барлық негіздерді басшылыққа ала оты-
рып, “хищение” сөзінің аудармасын “талан-
тараж” деп алу керек деп ойлаймын. Өйткені 
“ұрлау” сөзі “ұрлық” сөзімен сабақтасып жатыр. 
Ал ұрлықтың орысша аудармасы – “воровство, 
хищение, кража”. Ал “қымқыру” сөзіне ке-
лер болсақ, қымқыруды тек жасырын жасалған 
қылмыстарда ғана қолдануға болады. Ал ашық 
жасалған қылмыстарда “қымқырып кетті” деп 
айту мүмкін емес. Сондықтан  ең қолайлысы 
және жақыны, сонымен қатар мазмұны жағынан 
жақын тұрған талан-тараж сөзі. Оған қоса, талан-
тараж сөзі барлығына таныс, өйткені ҚазКСР 
Қылмыстық кодексінде қазіргі “ұрлау” сөзінің 
орнына “талан-тараж” деген сөз қолданылған. 

Талан-тараж түсінігін анықтаудың және оның 
негізгі элементтеріне сипаттама берудің та-
лан-тараждың барлық формаларына тән ны-
сандарды айқындауға және бекітуге мүмкіндік 
беретіндігі, нақты формаларына талдау жа-
сауды жеңілдететіндігі, оларды меншікке 
қарсы басқа қылмыстардан, басқа объекті-
ге қол сұғушылықтан, сондай-ақ қылмыстық 
заңмен жазаланбайтын әрекеттерден шектеуге 
көмектесетіндігі қылмыстық заң ғылымында 
құптау тапқан. Қазіргі кезде талан-тараждың 
түсінігі Қазақстан Республикасының жаңа 
Қлымыстық кодексінде өзінің заңдық бекімін 
тапты. Мысалы, Қылмыстық кодекстің 175-

бабының ескертуінде былай делінген: “Осы 
Кодекстің баптарында ұрлау деп пайдакүнемдік 
мақсатта бөтен мүлікті осы мүліктің меншік иесіне 
залал келтіре отырып, айыптының немесе басқа 
адамдардың пайдасына заңсыз, қайтарымсыз 
алып қою және (немесе) айналдыру танылады”. 
Талан-тараж түсінігіне берілген бұл анықтамадан 
көретініміз, ғалым-заңгерлер ұсынған заң талап-
тарына жауап беретін топтама түсініктер ішінен 
заң шығарушы “алу” терминін мойындаған. 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 
“Ұрлау істері жөніндегі сот тәжірибесі туралы” 11 
шілде 2003 жылғы №8 нормативтік қаулысында 
да талан-таражға бірқатар ауытқулармен, осы 
тектес анықтама берілген: “Бөтен мүлікті ұрлау 
дегеніміз – меншік иесінің мүлкін пайдакүнемдік 
мақсатта заңсыз, қайтарымсыз алу және оны өз 
пайдасына немесе басқа адамдардың пайдасына 
айналдыру”.

Заңмен берілген анықтамадан талан-тараждың 
объективтік жағынан сипаттайтын мына нышан-
дарды бөліп алуға болады: 

а) мүлікті алу;
б) алудың заңға қайшылығы; 
в) алудың қайтарымсыз болуы; 
г) пайдакүнемдік мақсат. 
“Алу” түсінігі талан-тараждың қарақшылықтан 

басқа барлық мүмкін болатын жеке тәсілдерін 
қамтиды. Ал қарақшылықты алатын болсақ, заң 
шығарушы оның аяқталу сәтін мүлікті иелену 
мақсатында шабуыл жасау кезеңіне аударған. 
Бұл нышан қылмыс затына заңға қайшы ықпал 
жасаудың сыртқы процесін неғұрлым дәл бей-
нелейді және белгілі бір шамада қылмыстық-
құқықтық қорғау объектісіне зиян келтіру 
тетігін сипаттайды, себебі алу әрқашанда заңсыз 
қылмыспен, талан-тараждалған мүліктің меншік 
қатынастарына қатысушылардың (жақтардың) 
әлеуметтік байланыстарындағы құрылымында 
орнын өзгертумен ұштасқан, ол байланысты 
қалай да бұзады, оның қалыпты дамуына нұқсан 
келтіреді. 

Талан-тараж арқылы мүлікті алғанда айыпты 
оны өз пайдасына немесе басқа адамдардың пай-
дасына айналдырады. Талан-тараждаған адам 
мүлікке өз меншігіндей билік жасайды, бірақ 
заң жүзінде ол меншік иесі бола алмайды, себебі 
меншік құқығын қылмыстық жолмен алу мүмкін 
емес. Сондықтан да жәбірленушінің талан-
тараждалған затқа меншік құқығын талан-тараж 
жоғалта алмайды. Талан-таражға заң тұрғысынан 
анықтама бергенде бөтен мүлікті айыптының 
меншігіне емес, оның пайдасына немесе басқа 
адамдардың пайдасына айналдыру дегенді, 
бәлкім осы тұрғыдан түсіндіру қажет. 

“Талан-тараждау кезінде жалпы тәртіп бойын-
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ша мүлік басқа біреудің, яғни меншік иесінің 
немесе меншік иесі өкілеттік берген адамның 
заңдық иелігінен айырылады” [3]. Бірақ мүлікті, 
затты заңсыз иелігінде ұстаушылардан да бұл зат-
тар талан-таражға ұшырауы ғажап емес. Мысалы, 
ұрлаған адамнан қарақшылық жасау арқылы, 
алаяқтық жасаған адамнан тонау арқылы және т.б. 
затты алып қою. Затты немесе мүлікті оны заңсыз 
иеленген адамнан талан-таражға ұшыратқан кез-
де ұрлықты немесе тонауды жасаушы адам, бұл 
заттың меншік құқығы кімде және ол меншік 
иесіне ме, әлде ұрлаған адамға зиян келтіреді ме? 
Білмейді. Бұл жерде жәбірленуші тек шын мен-
шік иесі болып табылады. Өйткені, ең соңында 
мүліктік зиянды тек жәбірленуші шегеді. 

Алып қою нәтижесінде меншік иесіне не 
басқа иемденушіге материалдық залал ке-
леді. Талан-тараждағы материалдық залал ті-
келей нақты зала түрінде көрініс табуға тиіс. 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 
“Ұрлау істері жөніндегі сот тәжірибесі тура-
лы” 11 шілде 2003 жылғы №8 нормативтік 
қаулысында былай делінген: “қылмыс объектісі 
болған мүліктің құнын анықтағанда, оның мен-
шік иесінің қалай иемденгеніне байланысты, 
қылмыс жасаған кездегі мемлекеттік, жеке са-
уда, нарықтық немесе комиссиондық бағаларға 
сүйену қажет. Бағасы болмаған жағдайда мүліктің 
құны сараптаманың қорытындысы негізінде 
анықталады”. Талан-тараждың салдарынан кел-
ген залалдың орнын толтырғанда оның мөлшері 
сот шешімі қабылдаған кездегі бағаларға сүйеніп 
анықталады. Меншік иесіне немесе заңды иеле-
нушіге материалдық залал келтірмейтін мүлікті 
алу талан-тараж ретінде саралануға тиіс емес. 

Осыған байланысты заң шығарушы Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 175-
бабының 5-ескертуінде мынаны айтты: мен-
шік құқығында ұйымға тиесілі немесе оның 
қарамағындағы бөтен біреудің мүлкін ұрлау, 
алаяқтық жасау, иемденіп алу немесе ысырап 
ету жолымен жасалған ұсақ-түйек талан-та-
раж қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқпайды. 
Оны жасауға кінәлі адам заңға сәйкес әкімшілік 
жауапқа тартылады. Егер талан-таражданған 
мүліктің құны әрекет жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген 
он (10) еселенген айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінен аспайтын болса, талан-тараж ұсақ-
түйек талан-тараж деп танылады. Тонау және 
қарақшылық қылмыс жасағандық үшін мүліктің 
иелігіне және құнына қарамастан қылмыстық 
жауаптылық туындайды. Сонымен қатар мен-
шік құқығында ұйымға тиесілі емес және оның 
қарамағындағы бөтен біреудің мүлкін (ұрлау, 
алаяқтық жасау, иемденіп алу немесе ысырап ету 

жолымен жасалған ұсақ-түйек талан-таражды са-
ралау кезінде талан-таражданған заттың бағасына 
еш әсері болмайды. Мысалы, жеке адамның жеке 
меншігіндегі мүлік [4].

Талан-таражды сипаттайтын келесі нышан 
– оның заңға қайшылығы. Заңға қайшы нышан 
дегеніміз, шындығында да, болжаммен де оған 
өзінің құқығы жоқ бөтен мүлікті айыптының 
алуы. Шындығындағы құқық дегеніміз – сол 
мүлікті алуға мүмкіндік беретін, заңға негіз-
делген құқықтың болуы. Оның заңда белгіленген 
тәртіпте рәсімделген, рәсімделмегенінің маңызы 
жоқ. Бұл жерде назар ол құқықтың формасына 
емес, түп мәніне аударылады. 

Бұдан жасалынатын тұжырым – егер адам 
мүлікті алуға заңды негіздемелері бола тұрып, 
оны алу үшін белгіленген тәртіптерді ғана бұзса, 
онда бұл жағдайда талан-тараж болмайды. 

Талан-тараждың негізгі белгісі ретінде мүлікті 
заңды иелігінен оның еркінсіз алуды, яғни 
құқыққа қайшы әрекеттер жасау арқылы алуды 
айтамыз. Сондықтан құқыққа қайшы бөтеннің 
мүлкін иелену орын алмаса, онда ол талан-
таражға жатпайды [5]. Бұл жерде талан-тараждың 
белгісін табу үшін оның жәбірленушіден құқыққа 
қайшы және еркінен тыс алды ма, әлде меншік 
иесінің келісімімен және заңды түрде уақытша 
иеленуге алды ма? Осы жағдайларды анықтап 
алу қажет. 

Меншік иесінің рұқсатымен заңды және 
уақытша иемденуімен бөтен мүлікті жай уақытша 
ұстауды ажыратып алу қажет. Егер осы затты ие-
леніп алатын болса, онда ол талан-тараж болып 
табылады. Мысалы, жолаушылар мен тасымал-
даушы арасында, жеке киім сатушы мен сатып 
алушы арасында. Сатып алушы киімді киіп көріп, 
онымен жүруі мүмкін. Сондықтан сатып жатқан 
зат әлі оған құқықтық қатынастарда бөтен біре-
удікі болып табылады, яғни оған сатушы өзінің 
иелену, пайдалану, билік ету құқығын берген 
жоқ. 

Мүліктің меншік иесінен басқа адамға ауысуы 
мына жағдайда да талан-тараждың элементін 
құрай алмайды: 

1) Ол меншік иесінің еркімен жүзеге асырылса; 
2) Заттарды алу меншік иесінің келісімімен, 

бірақ оның қатысуынсыз жүзеге асырылса. 
Егер әрекетке қабілетсіз адам мүлкін беру 

туралы келісім білдіретін болса, онда ол шын 
мәніндегі ерік білдіруге жатпайды. Сондықтан 
жас баланың, ішкі жан-дүниесімен ауыратын-
дардан, ақылы аздан, ал кейбір жағдайларда 
қатты мас болу салдарынан өзінің іс-әрекеттерін 
түсініп, баға бере алмайтын адамдардан олардың 
мүлкін иемденуге келісім алу - талан-тараждың 
барлық белгілерін құрайды. 
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Қылмыс аяқталғаннан кейін, мүліктік залалдың 
орнын толтыру немесе талан-тараждалған мүлікті 
қайтару айыптыны жауаптылықтан босатпайды, 
бірақ ол жазаны жеңілдетуге негіздеме бола алады.   

Айыпты мүлікті алып, оған өз қалауы бойынша 
билік жасай алатын кезден бастап, талан-тараж 
аяқталған болып саналады. Әңгіме нақты билік 
жасағандықта емес, сол билікті жасау мүмкіндігін 
алғандықта. 

Сондықтан да талан-таражды аяқталған деп тану 
үшін айыптының затты іс жүзінде пайдаланғаны, 
оның пайда көргені қажет емес. Оның сондай 
мүмкіндікті алғаны жеткілікті. Егер айыпты бөтен 
мүлікті алуға бағытталған белгілі бір әрекеттер 
жасаса, бірақ ол мүлікке билік жасау мүмкіндігіне 
қолын жеткізе алмаса, онда ол әрекет талан-та-
раж жасауға оқталу ретінде сараланады. 

Қарақшылық бұлардың қатарына кірмейді. 
Талан-тараждың аяқталуына байланысты 

әртүрлі пікірлер бар. Сондықтан оны жетіп тек-
серу қажет. Бұл мәселенің теориялық маңызымен 
қоса, тәжірибелық маңызы да аз емес. Осыған 
байланысты бұл қылмыс аяғына дейін жет-
ті ме, әлде оқталу сатысында үзіліп қалды ма? 
Осылардың барлығы саралауда және жазаны же-
келендіріп тағайындауда маңызы зор. 

Оқулықтарда бірнеше көзқарастар көрініс 
тапқан. Солардың бірі талан-таражды кінәлі 
мүлікті иеленбей-ақ, мүлікті бөтеннің иелігі-
нен алғанда талан-тараж бітеді дейді. Мысалы, 
С.И. Сирота былай деп жазады: “Талан-тараж 
– бұл кінәлінің мүлікті алуы жөніндегі көрінетін 
әрекеті. Иелену – бұл кінәлі сондай алуды 
жүргізу барысында алдына қоятын мақсаты” 
[6]. Сондықтан талан-тараж қылмысын жасап, 
алу кезінде қылмыс аяқталады. Ал иелену бұл 
құрамнан тысқары жатыр дейді. 

Ал қарама-қарсы жақта екінші бір көзқарас 
бар. Оған сәйкес талан-тараж мүлікті кінәлі ие-
ленген кезден ғана емес, оның осы мүлікті өз 
бетінше билік етуге нақты жағдайы болған кезде 
қылмыс аяқталған деп санау керек. 

Талан-тараж күш қолданып немесе күш 
қолданбай және ашық немесе жасырын түрде 
жасалады. 

Қарақшылық күш қолданып жасалатын 
қылмыстарға жатады. 

Талан-тараждың елеулі белгісі бөтеннің мүлкін 
қайтарымсыз және тегін алу болып табылады. 
Тегін алуға мүліктің ешқандай құнын төлемей 
алу немесе болмашы құнын төлеу арқылы, құны 
бағалы мүлікті әдейі құнсыз мүлікке алмастыру 
арқылы алулар жатады. 

Осыған байланысты Г.А. Кригер мүліктің 
қайтарымсыз болуы ол мүлікті тегін алу, сонымен 
қатар оның бағасын төмендетіп алуды айтады [7]. 

Бұл жағдайлар көбінесе колхоздар мен совхоздар-
да, сауда ұйымдарында малды, бидайды және т.б. 
ауылшаруашылық тауарларды тегін деп те айтуға 
болатын арзан бағаға беруде кездеседі. 

Кінәлі бөтеннің мүлкін арамтамақтық (пара-
зиттік) жолмен талан-тараждау арқылы, яғни 
қоғамға пайдалы еңбек етпеуі және осы мүліктің 
ақшалай немесе басқа да материалдық эквива-
лентін қайтармауы арқылы өзіне осы мүліктен 
материалдық пайда алу мақсатын көздейді. А.А. 
Пионтковскийдің айтуы бойынша “Кінәлі келтірген 
залалдың орнына сондай мүліктік эквивалент тастап 
кетсе де, ол талан-тараж болып табылады” [8].
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Аннотация
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Конституция Кыргызской Республики 
закрепила разделение государственной 
власти на три самостоятельные ветви 

и провозгласила, что человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью, а государство 
обязано гарантировать их защиту. С этой точки 
зрения законодательная, исполнительная и су-
дебная власти должны быть одинаково открыты 
для граждан, поскольку они осуществляют свою 
деятельность, в первую очередь, в интересах своих 
граждан [1].

Становление независимой и суверенной судеб-
ной власти - это качественный скачок, означаю-
щий результат самоограничения государства и 
высокий уровень человеческого сознания, учи-
тывающего необходимость обеспечения защиты 
каждого индивида от произвола и беззакония. 

Таким образом, стремление Кыргызстана к иде-
алам правового государства закономерно привело 
к закреплению в её Конституции положения о 
приоритете прав и свобод человека и гражданина, 
неотъемлемость которых означает невозможность 
их нарушения или ограничения самим государс-
твом.

Образ Фемиды – богини правосудия, внуша-
ющей мысль о том, что охраняемый ею порядок 
обязателен для всех, защита предоставляется каж-
дому, чьи права нарушены, а наказание за такие на-
рушения – неотвратимо, должен стоять у истоков 
государства, воспринимаемый как символ спра-
ведливости не только суда, но и демократического 
государства в целом. Доступное правосудие – это 
одно из серьезнейших достижений цивилизации, 
основополагающее благо, обеспечивающее своим 
гражданам правовое государство. Данте Алигьери 
писал: «Всюду, где может возникнуть раздор, там 
должен быть и суд, иначе несовершенное сущест-
вовало бы без того, что придает ему совершенство, 
а это невозможно». [2.,с.8]. 

Следует также отметить, что оживление соци-
альной жизни, ее интенсивность, экономический 
подъем, усиление деловых контактов и связей 
повлекли большую обращаемость граждан в суды 
для регулирования их правоотношений.

Трудно представить, что в советский период 
граждане могли бы обжаловать незаконное реше-
ние в суд. Партийный работник мог обратиться 
«за правдой» только в вышестоящие партийные 

ҚЫЛмЫСТЫҚ, ҚЫЛмЫСТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

��

учреждения, руководители и сотрудники могли 
обжаловать вопрос об увольнении не в судебном, 
а в административном порядке, обратившись к 
более высокому начальству [3.,с.27]. Несомнен-
но, прогрессом можно назвать тот факт, что сей-
час фактически любой правовой спор может быть 
рассмотрен в суде и любой гражданин имеет пра-
во на доступ к правосудию.

 Правосудие как высшая мера справедливости 
ставит перед собой условие своего существова-
ния - обеспечение беспрепятственного доступа к 
правосудию всех без исключения граждан, а так-
же потребность в доступе к правосудию связана с 
реформами, происходящими в Кыргызской Рес-
публике в последнее десятилетие. Становление 
правового государства и гражданского общества 
невозможно без эффективного и справедливого 
правосудия. Среди множества проблем органи-
зации и функционирования судебной власти в 
Кыргызской Республике главное место сегодня 
занимает проблема доступа граждан к правосу-
дию, включающая в себя множество различных 
аспектов. Даже те из них, которые имеют доволь-
но давнюю историю, с принятием современного 
законодательства приобрели иное содержание. 
Возможность беспрепятственно обращаться в суд 
за защитой от любых незаконных посягательств 
на права и свободы граждан - важнейшее условие 
свободы. Уровень защищенности личности со 
стороны судебной власти определяет степень гу-
манности, терпимости и самосознания общества. 

Государство обеспечивает потерпевшим до-
ступ к правосудию и компенсация причиненного 
ущерба в случаях и порядке установленных зако-
ном [4.,с.26]. В целях реализации данной конс-
титуционной нормы Уголовно-процессуальный 
кодекс (далее – УПК) Кыргызской Республики 
при определении назначения уголовного судо-
производства на первое место поставил защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, и принятые на его 
основе законы также призваны решить проблему 
доступности правосудия по уголовным делам, так 
как это соответствует и международным подходам 
к определению задач правосудия по уголовным 
делам.

Проблемы обеспечения прав и законных инте-
ресов потерпевшего, совершенствование деятель-
ности органов следствия, прокуратуры, суда и ад-
вокатуры являются актуальными. Нельзя бороться 
с преступностью, не уделяя должного внимания 
правам личности и изучение проблем доступа к 
правосудию в большинстве случаев сводят к га-
рантиям участников уголовного судопроизводс-
тва, в частности, потерпевшего. Но доступ к пра-
восудию – это право не только пострадавших от 

преступлений, но и обвиняемых, считающих себя 
невиновными, гражданских истцов, гражданских 
ответчиков и других лиц [5.,с.1].

На основании ст. 24 УПК Кыргызской Респуб-
лики следователь и прокурор обязаны в каждом 
случае обнаружения признаков преступления в 
пределах своей компетенции возбудить уголов-
ное дело, принять все предусмотренные законом 
меры  к установлению события преступления, 
лица, совершившего преступление. Тем самым, 
следователь и прокурор обязаны обеспечить по-
терпевшим от преступления доступ к правосудию 
[6.,с.34],  так как реальное обеспечение прав лич-
ности, в первую очередь потерпевшего, является 
критерием оценки демократизма, гуманизма уго-
ловного процесса.

Основу гарантий прав личности в сфере уголов-
ного процесса составляют закрепленные и обес-
печиваемые Конституцией права и свободы граж-
дан и принципы правосудия, которые в целом 
обеспечивают достижение цели и задач уголов-
ного судопроизводства и соблюдение требований 
законности и в расследовании и рассмотрении 
уголовных дел [7.,с.100]. 

Так как, доступ к правосудию, относящийся 
к числу приоритетных проблем, находится под 
пристальным вниманием не только ученых-про-
цессуалистов, практических работников, но и по-
литических деятелей. 

В связи с произошедшими в последнее время 
изменениями уголовно-процессуального законо-
дательства возникает необходимость нового на-
учного осмысления факторов, обусловливающих 
содержание права на доступ к правосудию для 
достижения доступного, эффективного и свобод-
ного для граждан правосудия с тем, чтобы защита 
прав личности стала востребованной, надежной и 
легальной.

В сложившейся структуре правосознания до-
ступ к правосудию в основном ассоциируется с 
наличием организационно-правовых и матери-
ально-технических проблем в сфере гражданско-
го судопроизводства, которым правовая литера-
тура уделяет повышенное внимание. Но не менее 
серьезные проблемы, влияющие на доступность 
правосудия, существуют и в уголовном судопро-
изводстве. Они требуют незамедлительного раз-
решения ввиду возможности ограничения конс-
титуционных прав и свобод граждан.

Таким образом, крупномасштабность постав-
ленной перед государством задачи обеспечить 
доступ граждан к правосудию, наличие серьезных 
препятствий, стоящих на пути её разрешения.

Тем самым, доступ к правосудию является 
сложным понятием, включающим в себя ряд ас-
пектов. Основными являются процессуальный и 
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организационно-обеспечительный. Они охваты-
вают все стадии уголовного процесса и правовые 
ситуации, начиная от возможности обращения 
в суды за восстановлением нарушенных прав на 
всем протяжении производства следствия, до 
возможности участия в судебном разбирательс-
тве уголовного дела, последующего обращения за 
правосудием в вышестоящие судебные инстанции 
(вплоть до международного правосудия), получе-
ния правосудного решения и его качественного 
исполнения.

Следовательно, обеспечению доступа к право-
судию на первоначальном этапе уголовного су-
допроизводства как наиболее важному этапу, от 
правильности и оперативности проведения ко-
торого зависит судьба многих лиц, оказавшихся 
участниками судопроизводства и желающих до-
биться правосудия.

Возрастание гарантий прав и законных инте-
ресов лиц, участвующих в уголовном процессе 
соответствует как интересам личности, так и ин-
тересам общества в целом. Только при условии 
гарантированности прав и законных интересов 
лиц, участвующих в уголовном процессе и пре-
жде всего потерпевшего, возможно выполнение 
задач уголовного судопроизводства. Именно суд 
олицетворяет истинное право, истинную спра-
ведливость [8., с.78]. Не случайно в некоторых 
иностранных языках понятия «правосудие» и 
«справедливость» обозначают одним и тем же 
словом. Чем выше роль, авторитет суда и правосу-
дия в целом, чем большей самостоятельностью и 
независимостью пользуется суд по отношению к 
государственным органам и органам управления, 
тем выше уровень законности и демократии, тем 
надежнее защищены от возможных посягательств 
права и свободы граждан.

Конечно,  в целях создания благоприятных ус-
ловий доступа граждан к правосудию нужно по-
высить эффективность и качества осуществления 
правосудия; совершенствование судебной защи-
ты прав и законных интересов граждан и органи-
заций, а основными задачами – обеспечение от-
крытости и прозрачности правосудия; повышение 
доверия  к правосудию, в том числе за счет повы-
шения эффективности, оперативности и качества 
рассмотрения дел; создание необходимых условий 
для осуществления правосудия, обеспечение его 
доступности; обеспечение независимости судей; 
повышение исполнения судебных актов.

Таким образом, современное состояние су-
дебной системы до сих пор позволяет говорить о 
затрудненности доступа граждан к правосудию. 
Действующая в стране система судов и судебные 
процедуры нуждаются в обеспечении доступа к 
правосудию как пострадавших от преступлений 

и должностных злоупотреблений, так и обвиня-
емых, считающих себя невиновными. Судебная 
система далеко не всегда позволяет этим лицам 
в полной мере использовать предоставленное им 
Конституцией право на обращение в суд для от-
стаивания своих прав.

До сих пор не преодолено непонимание того, 
что в суверенном, демократическом и правовом 
государстве судебная власть в состоянии выпол-
нять свою общественную миссию только при ус-
ловии сохранения в обществе очень высокой сте-
пени доверия как к суду в целом, так и к судьям в 
частности. Резюмируя, можно отметить, что сов-
ременное законодательство  предоставляет всем 
равные возможности обращения в суд и с  точки 
зрения всеобщего доступа к правосудию можно 
считаться доступным для каждого гражданина. 
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қазақстан ресПУблиКасының 
жӘне қиыр шетел елДерінің заңнамасы 

бойынша эКономиКалық қызмет 
саласынДағы қылмыстар жүйесінің 

салыстырмалы талДаУы 

ӘӨж 343.37(574)

Аннотация
В данной статье рассмотрено теоретико-правовое построение системы преступлений в сфере эко-

номической деятельности по законодательству стран дальнего зарубежья. Произведен сравнительный 
анализ зарубежного уголовного законодательства, регламентирующего уголовную ответственность за 
экономические преступления. 

Ключевые слова: законодательство, экономическое преступление, ответственность, банк, контра-
банда, страхование.

 
Аңдатпа

Осы мақалада қиыр шетел елдер заңнамасының экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар 
жүйесінiң теория - құқықтық құрылысы қаралған. Экономикалық қылмыстар үшін қылмыстық 
жауапкершіліктің регламентін белгiлейтiн шетелдiк қылмыстық заңнамасының салыстырмалы талда-
уы жасалған. 

Түйінді сөздер: заңнама, экономикалық қылмыс, жауапкершілік, банк, контрабанда, сақтандыру.

Annotation
Тhis article is about theoretical-legal creation of system of crimes in the sphere of economics by the legislation 

of foreign countries. The comparative analysis of the foreign criminal legislation regulating criminal liability for 
economic crimes is made. 

Key words: legislation, economic prestpulenie, responsibility, bank, traffic, insurance.

Шетел елдерiнiң көпшiлiгi 
экономикалық қылмыстарды 
реттемелеу бойынша үлкен заң 

шығарушылық тәжiрибелер жинады.
М. Ансельдің пiкiрiнше, «Шетел тәжiрибесiнiң 

зерттеуi, заңгердiң алдында жаңа көкжиектер 
ашады, оған өз елiнiң құқығын тануға мүмкiндiк 
бередi» [1]. 

Шетел елдерiнiң қылмыстық қол 
сұғушылықтарын зерттеу келесi мақсаттарда 
көретілетінін атап өту керек:

1. Шетел елдерiнiң қылмыстық қол сұғушылық-
ты қазiргi заңнамалық қадағалауды зерттеу не-
гiзiнде, Қазақстан Республикасының қылмыстық 
заңына жеке қылмыс құрамдарын кiргізу 
қолайлылығына баға беру;

2. Шетел елдерінің экономикалық қызмет 
саласындағы қылмыстарды реттемелеу ерекшелік-
теріне талдау жасау.

Қоғамдық - қауiптi әрекеттер сияқты қылмыстар 
барлық елдерде болатынын айқын. Дегенмен, не 
бiр құқықтық жүйенің ерекшелiгiн анықтайтын 
экономикалық қызметке қол сұғушылық контин-
генттi болып табылады.

Осылай, қылмыстық заң бiр кодифици-
кацияланған акте емес бола алады (РФҚК, ҚР ҚК), 
яғни, заң шығару ғана емес, сонымен қатар атқа-
рушы орган қабылдаған басқа да заң актерiнде де 
(АҚШ, Англия). Бiр елдегi норманың бар болуы жә-
не басқа мемлекеттегi ұқсас қылмыстық-құқықтық 
норманың жоқтығы экономика-құқықтық 
қатынастардың даму деңгейiмен, әлеуметтiк-
экономикалық формация түрiмен шартталған, 
осының барлығы уақыт призмасы арқылы ұлттық 
заңды зерттеу барысында дәлелденген.

Англияның Қылмыстық заңнамасы елдiң 
қаржы институтын қорғаудағы биiк тиiмдiлiгiмен 
ерекшеленеді, соның iшiнде банктік жүйесімен. 

А.Д. ҚИЛыБАЕВА 
“Заңтану” мамандығының магистранты

Каспий қоғамдық университеті

ҚЫЛмЫСТЫҚ, ҚЫЛмЫСТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

��

Мысалы, қаржы қызметтерi және нарық туралы 
Актпен бекiтуді немесе әрекетті адасушылыққа 
келтірген үшін, қылмыстық жауапкершiлiк 
қоятын арнайы норма ескерiлген [2]. Осы 
нормаға орай, қылмысты жасаған кінәлі болып 
кез-келген тұлға саналады, егер ол:

маңызды толықтыруларға қарағанда, біре-
уді адастыру, жалғандық немесе алдау болып бекi-
тетін, сөз беретін немесе болжам жасайтын болса;

өзімен немесе басқа түрмен жасалған 
қандай болмасын маңызды айғақтарды бекiтуден, 
сөз беруден немесе болжам жасаудан  абыройсыз 
қашыртатын болса;

шатасқан, алданған және жалған болған 
маңызды бөлшектерді абайсыз (абыройсыз немесе 
әйтпесе) бекiтіп, сөз беріп немесе болжамдап iстей-
тін болса.

Осы норма ағылшын аналогіне қарағанда, бел-
сендi әрекеттердi iске асыруда бейнеленген ҚР 
ҚК 219 б. диспозициямен «Банктiк операциялар 
туралы жалған мәлiметтер беру» ұқсас:

- банктік жұмысшыларымен заңды және жеке 
тұлғалардың банктік шот бойынша операциялар 
туралы жалған мәліметтер беру; 

- осы банктің нақты қаржы күйiмен 
жабдықталмай мәліметтер беру.

Банктiк қызметкердiң қызметтік мiндетi-
не кiретiн банктiк есептер бойынша заңсыз 
өткiзiлген операциялар туралы кiдiрiссiз ескертуі 
жайлы әрекетсiздiгiнен, азаматқа, ұйымға немесе 
мемлекетке iрi залалдың келтiруi анық.

Заңды тұлғалардың қылмыстық жауапкершiлiк 
институтының бар болуы, Англия, АҚШ, Фран-
ция тәжiрибесiне қатысты болып табылатыны 
естен кетпес.

Осыдан, жалпы құқық бұрын корпорациядағы 
қылмыстық жауапкершiлiгiн орнатуға қарсы 
болды. Алайда, уақыт өткен соң, өнеркәсiптiк 
өндiрiс және бiрлескен қызметтiң өсуi, соны-
мен бiрге қажеттiлiкпен, қоғам қысымымен оған 
тиімді бақылауды орнатуымен, осы мәселеге 
көзқарас өзгерiске ұшыра бастады.

1909 жылы АҚШ Жоғарғы соты «агенттің (өкiл) 
өкiлеттiктi табыстауды жүзеге асыратын әрекеті, 
жұмыс берушiсi кесірінен осындай әрекетке ду-
шар болғанын және оған корпорация мүддесіне 
әрекет ететін жаза тағайындауды жария саясат 
мүдделерiнде бақылана алады» конституциялық 
деп мақұлдады. Кейінен, штаттық сотта және 
федералды деңгейде де қарау кезінде бұл айтқан 
сөзге арқа сүйедi. Сонымен бірге, кейінгі бiр 
соттық шешiмде атап өткендей «өз өкiлеттiгі 
шеңберiнде қызметшiсiмен жасалған әрекетiн 
оның корпорациясының жазығына ерiксiз беру 
жай құқық (ереже)» болды. Ең алдымен, корпора-
ция - өз өкiлдерiнiң әрекеттері үшін қылмыстық 

•

•

•

қудалау субъектісі болғандықтан, «регулятивтік 
қылмыстар» үшін шығаратын емес, керiсiнше 
қатал жауапкершiлiктiң қою мүмкiндiгіне тиес-
iлi болатын, субститутивтік жауапкершiлiктiң 
(vicarious liability) алуан түрлілігі туралы айтуға 
болады. Бiрақ, У. Лафейв және О. Скотт атап 
кеткендей, бiрiншiнің салдарынан екiншiсі 
«әрдайым автоматты болып табылғанын» бiл-
дiрмейдi. Сонымен бiрге, субститутивті жауап-
кершiлiк корпорациямен «жасалатын» барлық 
қылмыстарға қатынаста бар болатынын ойлау 
керек емес [3].

Заңды тұлғаларды қылмыстық жауапкер-
шілікке тарту, біздің көзқарасымыз бойынша 
қажеттілік тудырып отыр, өйткені бұл сұрақ 
болымды нәтижені көрсетеді, ал біз болсақ 
сәйкесінше заңды қазіргі уақытта қабылдауына 
жақтаушымыз.

Швеция тәжірибесі үлкен қызығушылық ту-
дырып отыр, бухгалтерлік есепті бұрыс жүргізу 
және ресми билік органдарына есеп мәліметтерін 
бұрыс беру саласындағы әрекеттерді салықтық 
қылмыстар санатына теңестіреді.

Хандықтың заң шығару базасының ерекшелiк-
теріне байланысты Швед парламентариясы осы 
норманың бланкеттік конструкциясынан құтыла 
алмады. Өз қызметiндегi заңшығарушы ҚК 
заңының баптарында көрcетiлген үш нормаға 
жөнелтетінің атап өту керек. Баптың диспози-
циясында бухгалтерлiк есептi жүргiзу тәртібін 
бұзуға қатысты қылмыстардың объективтік 
жағын толық сипаттауы бар. Қылмыстық әрекет 
келесі түрде көрсетілуі мүмкін:

– қасақана немесе дөрекi байқаусыздықтан 
жасалған өз мiндеттерiн жаратпау бойынша 
Бухгалтерлiк Есеп туралы Заңға (SFS 1976: 125) 
сәйкес есепке алу, Қорлар туралы Заңмен (SFS 
1994: 1220) немесе Зейнетақы Мiндеттемелерiн 
Қорғау туралы Заңмен (SFS 1967: 531) және есеп-
ке коммерциялық мәмiлелердiң қосылмауы;

– тіркеу жазбасын жүргізбеу;
– есепке жалған мәліметті енгізу; 
– осыны басқа тәсілмен жүзеге асыру.
Аталған әрекеттерден қылмыстық 

жауапкершiлiктiң туындауы үшiн кодекспен 
көзделгендігі сөзсiз шарт - осы әрекеттердің 
нәтижесінен кәсiпорынның қызметi немесе 
оның қаржы нәтижесі немесе оның мәртебесi 
көрсетiлген есепке алу құжаттарға сүйене оты-
рып негізделе анықталмайды [4].

Қытай Халық Республикасының Қылмыстық 
кодексi «Социалистiк нарықтық экономикалық 
ретке қарсы қылмыс» атты жеке 3 тарауы бар. 
Осы тарау мемлекеттiң экономикалық ретке қол 
сұғушылық 93 қылмыс құрамы бар ең көлемді 
болып табылады.
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Қытай заң шығарушысы өзінің экономикалық 
қызмет саласындағы қылмыстарды саралауды 
берді. Қылмыс және нақты тәптіштенгені ес-
тен кетпес. Сонымен бірге, саралаудың белгісі 
қылмысты жасау тәсілі болып табылатынын ес-
керу қажет. 4 Параграф қаржылық институттар-
ды жалған жасаумен және түзетумен байланысты 
әрекеттерді, 5 Параграф алаяқтық қызметпен 
байланысты әрекеттері мінездейді. Мысалға, 1 
Параграфта жалған және сапасыз тауар ретін-
де келесі баптар болады: дәрі-дәрмек (ҚХР ҚК 
141–142 б.б.), тамақ өнімдері (ҚХР ҚК 143 б.), 
медициналық дәрмектер және құрал-саймандар 
(ҚХР ҚК 145 б.), электроприборлар және пнев-
мотехника, от–жарылысқа қауіпті өнім (ҚХР ҚК 
146 б.), улыхимикаттар (ҚХР ҚК 147 б.), парфю-
мерлі–косметикалық өнім (ҚХР ҚК 148 б.).

2 параграфта «Контрабанда» қазақстандық 
қылмыстық заңнамамен 2 ұқсас құрам бар - 
экономикалық контрабанда (ҚР ҚК 209 б.), айна-
лыстан алынған заттардың немесе айналысы шек-
телген заттардың контрабандысы (ҚР ҚК 250 б.). 

Зерттелетiн тараудың 3 параграфы қызығушылық 
танытады, онда қылмыстардың келесі белгілері 
бар: компанияның қызметкеріне пара беру (ҚХР 
164-шi бап) және компания қызметкерімен пара-
ны алу (ҚХР 163-шi бап), кәсiпкерлiк қызметте 
заңсыз қатысуы (ҚХР ҚК 165-166 б.б.), мемле-
кеттік компанияны басқаруға тiкелей жауапты 
тұлғалардың салақтығы (ҚХР 167 б.).

ҚХР ҚК 3 тараудың 5 параграфының маңызды 
ерекшелiгi болып, сақтандыру компанияларының 
қызметкерлерімен қызметтік бабын асыра пай-
даланып, жалған орнын толтыру арқылы әдейі 
фабрикатталған сақтандыру инцидентін алдау 
жолымен сақтандыру сый ақыны меншікке алу-
мен байланысты қылмыс әрекеті табылады (183 
бап). Одан басқа, ҚХР ҚК 198 бабы (параграф 6) 
бар, онда үлкен соммаға сақтандыру саласындағы 
алаяқтық қызмет үшін жауапкершілікті көздейтін 
келесі әрекеттер бар:

1) алдау жолымен сақтандыру сый ақына алу 
үшін сақтандырушымен жалған сақтандыру 
мәліметтермен қасақан арызы;

2) алдау жолымен сақтандыру сый ақыны алу 
үшін, сақтандырушымен, сақтанған тұлғамен не-
месе пайда алушымен сақтану инциденті болған 
себептері және олар бойынша жоғалған мөлшерді 
көбейту туралы мәліметтерді фабрикаттау;

3) алдау жолымен сақтандыру сый ақына алу 
үшін, сақтандырушымен, сақтанған тұлғамен не-
месе пайда алушымен сақтану фабрикаттау [5].

Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы 
азаматқа, ұйымға, мемлекетке залал келтіретін, 
өзінде көп әрекетті жасыратын сәйкесінше жаңа 
саланың тармағы болып табылады. Сол себептен, 

сақтандыру қызмет саласындағы қылмыстармен 
күресті ҚХР тәжірибесінен алу қажет.

Өткiзiлген талдау негiзінде, шетел елдерiнiң 
жаңалығынан және тәжiрибесінен үлгi алып, ҚР 
қолданыстағы заңына бейiмдеп, ҚР ҚК 219 бабына 
өзгерiсiн енгiзiп келесi редакциясында ұсынамыз:

1. «219 бап. Банктік операциялар туралы 
мәліметтерді бұрмалау.

Банк қызметкерлерімен заңды және жеке 
тұлғалардың банктік шот операциялары туралы 
көрінеу жалған мәліметтерді беру, осы банктің 
нақты қаржы күйін бiле тұра жабдықталмағандығы 
туралы кепiлгерлік, кепiлдiктер және басқа мiн-
деттемелердi берумен тең, банк қызметкерлерімен 
заңды және жеке тұлғалардың банктік шот опе-
рациялары туралы мәліметтерді жасыру, егер ол 
азаматқа, ұйымға немесе мемлекетке ірі залал кел-
тірсе немесе келтіруге мүмкіндігі болса».

2. ҚР ҚК 220–1 бабымен көзделген қылмыс 
құрамын келесi редакциясында ұсынамыз:

«220–1 б. Сақтандыру бойынша заңсыз 
әрекеттер. 

1. Сақтандыру төлемді алу мақсатымен 
сақтандыру оқиғасын болуды еліктірген, ұйымға, 
мемлекетке ірі залал келтірген, сақтандырушымен 
қасақана шартты құру; 

2. Сол әрекет, алдын-ала сөз байласқан топ адам-
дармен жасалса.

Ескерту. Осы бапта iрi залал деп қылмыс жасалу 
сәтінде Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгiленген айлық есептiк көрсеткiштен мың есе 
асатын соммада азаматқа келтiрiлген залал неме-
се айлық есептiк көрсеткiштен он мың есе асатын 
соммада мемлекетке немесе ұйымға келтiрiлген за-
лал танылады».
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қылмыстық жӘне қылмыстық іс жүргізУ 
нормаларына берілетін түсініКтемелер берУ

УДК 343.13(574)

Аннотация
В статье рассматриваются особенности и проблемы толкования уголовного и уголовно-процессуально-

го законондательства.
Ключевые слова: законодательство, право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. 

Аңдатпа
Мақалада қылмыстық және қылмыстық іс-жүргізу мәселелерімен ерекшеліктері қарастырылған. 
Түйінді сөздер: заңнама, құқық, қылмыстық құқық, қылмыстық іс-жүргізу.

Annotation
In article features and problems of interpretation of a criminal and criminal procedure zakonondatelstvo are 

considered. 
Key words: legislation, law, criminal law, criminal procedure.

М. АЛИМБАЕВА
«Әділет» академиясының

заңтану мамандығының магистранты
Каспий қоғамдық университеті

Алматы, Қазақстан Республикасы

Т
үсініктеме (толкование) деп, бір нәрсенің 
мазмұны туралы айту, түсіндіру және ашу. 
Бір нәрсеге қатысты өз көзқарасыңды біл-

діруді айтамыз. Түсіндірмемен қатар түсініктеме де-
ген термин де қолданылады. Ол дегеніміз  сөйлеген 
сөз, мәтін т.б. нәрсе жайлы деректер, анықтама, 
түсіндірмелер. «Түсіндірме» ұғымы түсініктемеге 
қарағанда кеңірек ауқымды қамтиды. Түсіндірме 
«объяснение» деп аударылады. 

Ал, заң терминдерінің сөздігі «толкование» 
ұғымын екі түрде береді: түсіндірме, түсіндіру. Ал, 
«толкование закона» ұғымын — заңға түсінік беру» 
- деп, «түсініктеме деген баламаны — разьяснение» 
деп көрсетеді.

Біздің пайымдауымызша, толкование мен 
разъяснениені бірқатарда  қабылдап, олардың 
мағынасын «түсініктеме» және «түсіндіру» деп бір-
дей қолданғаны бұрынғы қалыптасқан тәжірибені 
жалғастырар еді.

Құқықтық түсіндірме құқықтық нормалардың 
мағынасын танытады және қолдануды жеңілдетеді. 
Түсіндірме, түсінік беру құқыққа, нормативтік ак-
тілерге және заң актілеріне қатысты жүзеге асыры-
лады.

Құқық қолдану тәжірибесіне түсініктеме берудің 

мақсаты құқықтық нормаларды дұрыс түсіну және 
қолдану, сонымен қатар, жеке істерді шешу бары-
сында құқық нормаларына қатысты берілген әр-
жақты түсініктемелерді бір жүйеге келтіру. 

Е.В. Березовскаяның пікірінше: «Түсініктеме 
беру – сот билігінің тәжірибеде қарастырылуын 
және шешілуін өзінше қарайтын көмекші құрал». 
Құқық түсіндірмесі - құқыққа түсіндірме беру және 
құқықтық нормаларға түсіндірме беру теориясы 
болып екіге бөлінеді. Бұл екі ғылыми бағытты син-
тездеу нәтижесінде пайда болған. Мұндай пайым-
дау толықтай құқық қолдану қызметін қамтамасыз 
етеді [1].

Құқықтық нормаларға түсіндірме беру – заң 
шығарушыдан тыс, құқықтық нормалардың 
мазмұндарын анықтауға бағытталған мемлекеттік 
органдардың қызметі. Құқыққа түсініктеме берудің 
теориясы мен тәжірибесі өткен мыңжылдықтардан 
бастау алады. Мысалы, Қоғам мен мемлекет, адам-
дар арасындағы өзара қарым-қатынастарды реттеп 
отырды. Мысалы, Ежелгі Үндістанда смриттерде 
– салттық, ғылыми құқықтық трактаттарда бекітіл-
ді. Смрит дегеніміз үнділік құқықтық қайнар көзі 
болып табылды. Брахмандар осы аталған құқықтың 
қайнар көзіне түсініктемелер беріп отырды. Одан 
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кейінгі кездерде, құқыққа түсіндірмелер беру Ежел-
гі Римде өз жалғасын тапты[2]. 

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 
тұсында да заңдарға түсініктеме берудің көлемі 
мен сапасы артып, құқық тәжірибесін өз деңгейіне 
көтерді. 

Бірақ, түсіндірмелер қолданыстағы нормаларға 
түзетулер мен толықтырулар ендіре алмайды, 
норманың мағынасын тереңірек білуге және норманың 
мазмұнын ұғынуға мүмкіндік береді. Түсіндірмелер 
мәтіндік, жүйелік, тарихи-саяси, буындық, кеңірек 
ашу, шектелген, ресми, заңды болып бөлінеді [3]. 

Нормаға түсініктеме – мемлекеттің шешімімен 
қабылданатын түсіндірудің арнайы тәсілі. Түсініктеме 
- нормативтік актінің мағынасын түсіндіру болып та-
былады.

Ал, қылмыстық іс жүргізу нормасына түсініктеме 
беру арқылы қылмыстық істі қозғаудың, тергеудің, 
қылмыстық істерді қарастыру мен шешудің іс жүргізу 
тәртібі ретінде қарауға болады.

А.С. Пиголкиннің пікірінше, қылмыстық іс 
жүргізу құқығы нормасына берілетін түсініктеменің 
арнайы ерекшелігіне келесілерді жатқызуға болады: 
қылмыстық іс жүргізу құқығы нормасын қолдану басқа 
да құқықтық нормалармен тығыз байланысты, соның 
ішінде қылмыстық құқықпен байланысты. Бұл байла-
ныс, қылмыстық іс жүргізу құқығы мен қылмыстық 
құқықтың және басқа да құқық нормаларының дұрыс 
қолдануын қамтамасыз етеді[4]. 

Тәжірибеде, қылмыстық іс жүргізу құқығы норма-
сын  дұрыс қолданбау, қылмыстық құқық нормасына 
қате түсініктеме беруден және оны қолданудан туын-
дап отырады, ал оған керісінше,  қылмыстық құқық 
нормасын дұрыс қолданбау, қылмыстық іс жүргізу 
нормасына қате түсініктеме беруден және қолданудан 
туындайды. 

Қылмыстық іс жүргізуде түсіндірме берудің екінші 
ерекшілігі: түсіндірме беру тек мемлекеттік құзыреті 
бар органдармен жүргізіледі және қолданылады 
(анықтау, тергеу органдары, прокурор, сот). Сонымен 
қатар, қылмыстық іс жүргізу нормасын дұрыс түсіндіру 
басқа да іске қатысушылардың заңды дұрыс сақтауына 
әсер етеді.

Заңды дұрыс білу және оның мағынасын  дұрыс 
ұғыну құқықтық тәрбиенің құрамдас бөлігі болып 
есептелінеді.

Құқық нормаларына түсініктеме берудің үшінші ере-
кшелігі: қылмыстық іс жүргізу нормасына түсініктеме 
беру арқылы заңның маңыздылығы толық және дұрыс 
түсіндіріледі, оның біркелкі орындалуын қамтамасыз 
етеді. 

Түсініктеме мен қылмыстық іс жүргізу норма-

сын қолданудың ара қатынасына саралама жүргізу 
арқылы, біз түсініктемені нормаларды қолданудың 
бір кезеңі деп айта алмаймыз, - деп өз пікірін араға 
салған А.С. Шляпочников, себебі ол норманы 
қолдану барысына да, оны қолданғаннан кейін де өз 
әсерін тигізе алады. Өйткені, біріншіден құқықтық 
нормалардағы жазбаларды қолданбай тұрып, олардың 
мағынасын, олардың заңи мазмұнын түсіну керек, ал 
қажет болғанда оған түсіндірме беруге болады. Соны-
мен қатар норманы қолдануға дейін ғана түсініктеме 
беріледі деген ұғыммен шектелмеу керек, сонымен 
қатар түсініктемені қылмыстық іс жүргізу нормаларын 
қолданудың барлық кезеңдерінде қолдануға болады. 
Яғни, қылмыстық іс жүргізудің кез келген кезеңіне, 
кез келген уақытта заңға түсініктеме беруге болады, 
оны қолданғаннан кейін де және қолданғанға дейін-
гі кезеңде де айтуға болады. Қылмыстық іс жүргізу 
нормаларына берілген түсініктеме, нормаларды 
қолданудың тасымалдаушысы, негізгі шарты болып 
табылады [5].

Құқықтық нормаларға түсініктеме беру нақты бір 
мән-жағдайға байланысты болу қажет. Мысалы, 
тергеушінің шақыруы бойынша айыпталушының 
келмеуі дәлелді себептерге байланысты болуы мүмкін, 
ал екінші жағдайда ол ешбір себепсіз шақыру бары-
сында келмейді, бұл мән-жайдың өзгеруіне себеп бо-
лып табылуы мүмкін, яғни оны мәжбүрлі түрде алып 
келуге болады немесе оған қатысты бұлтартпау шара-
сы өзгереді. 

Құқық нормаларды қолдану және оған түсініктеме 
беру нақты бір тұлғаның құқықтық ішкі сеніміне 
байланысты болады. Мысалы, Қазақстан Респуб-
ликасы ҚІЖК-нің 271-бабына сәйкес, басты сот 
талқылауының дайындық бөлімінде, төрағалық 
етуші сотталушыға айыптау қорытындысының, 
айыпты өзгерту туралы қаулының немесе айып-
тау хаттамасының көшірмелерінің тапсырылғанын 
және қашан тапсырылғандығын анықтайды. Егер 
көрсетілген құжаттар сотталушыға тапсырылмаған 
болса, онда сот процессі басқа уақытқа шегеріледі. 
Себебі, аталған айыптау қорытындысы басты сот 
талқылауы басталғанға дейінгі 3 тәулікте берілуі тиіс. 

Қазақстан Республикасы ҚІЖК-нің 284-бабына 
сай, айыптау қорытындысының көшірмесін беру-
де, оған қосымша басқа да іске қатысты материалдар 
берілуі тиіс. Ал, заңда басқа іске қатысты құжаттар 
төңірегінде көрсетілмеген.

Айыпталушыға іс жүргізу құжаттарын беру арқылы 
оның құқықтарының дұрыс қамтамасыз етілуіне және 
сақталуына мүмкіндік туады. Айыптау қорытындысы 
берілмегенде іс бойынша келетін залал көрсетілер еді.

Жалпы кез келген нормаға, немесе қылмыстық 
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іс жүргізу нормасына дұрыс түсініктеме беру 
арқылы заңның дұрыс қолданылуына және іске 
қатысушылардың құқықтарының дұрыс сақталуына 
мүмкіншілік туады. Егер заңға дұрыс түсініктеме 
берілмесе, керісінше, ол заңның бұзылуына әкеп 
соғады.  

Қылмыстық іс жүргізу құқығының нормаларын 
қолдану процесінде түсініктеме берудің барлық түрлері 
мен тәсілдері қолданылады, олар жалпы тәртіп бойын-
ша, өзара байланыса отырып қолданылады.

Түсініктеме берілген құқықтық нормалардың субъ-
ектісіне қарай олар легалдық, жекелей алғанда аутен-
титтік, соттық және доктриналдық болып бөлінеді.

Легалдық түсініктеме – бұл аталған актіні 
қабылдайтын билік органынан шығатын, немесе оның 
тапсырмасымен басқа билік органынан шығатын 
түсініктеме. Легалдық түсініктеме де, нормативтік акті 
сияқты заңдық күшке ие болады. Аталған түсініктеме 
нормативтік актіде заңға қатысты жағдайлар мен кем-
шіліктер анықтаған жағдайда қабылданады. 

Оған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
нормативтік қаулыларын жатқызуға болады. Біз 
тәжірибеде легалдық түсініктіме мен аутентиттік 
түсініктеме жиі кездеседі. 

Құқықтық әдебиеттерде аутентиттік түсініктеме 
құқықтық норманы қабылдаушы орган арқылы 
жүргізіледі деп көрсетіледі. 

Ол туралы А.С. Шляпочников: «Заңға қатысты 
берілген кез-келген түсініктеме, ешбір шек-
тен шықпаса, жаңа нормаларды құрмаса және 
нормошығармашылық болмаса нағыз түсініктеме бо-
лып табылады»[65] - деп көрсетеді.  

Легалдық түсініктеме құқықтық әдебиетте жалпыға 
міндетті түсініктеме болып табылады, оны барлық 
органдар мен лауазымды тұлғалар басшылыққа ала-
ды. Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы нормаларға 
түсініктеме саласындағы жалпыға міндеттілік 
қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларын сақтай 
отырып, қолдануды міндеттеуге құқылы бірқатар 
тұлғалармен шеңберленген. Оларға қылмыстық істі 
қозғауды, тергеуді, қарастыруды және шешуді  жүзеге 
асыратын тұлғалар жатқызылған.

Бұл аталған түсініктемелер ресми деп те аталады, 
себебі, оны қолданушы органдардың өзі жүзеге асыра 
алады. 

Қылмыстық іс жүргізу нормасында көп таралған 
түсініктеме – соттық түсініктеме, себебі аталған 
түсініктеме қылмыстық сот ісін жүргізу үшін сот 
арқылы жүзеге асырылады. 

Бұл туралы әдебиетте бірқатар пікірталастар 
кездеседі. Кейбір авторлар, соттар заңды қолдану 
барысында оны тек түсіндіреді, оған түсініктеме 

бере алмайды деп көрсетеді. Сот арқылы заңның 
маңызын түсіндіру түсініктеме болып табылмай-
ды, сонымен қатар жалпыға міндетті маңызды 
болып табылмайды және қылмыстық істерді 
қарастыру мен шешумен байланысты емес.

Жалпы, құқықтық нормаларға түсініктеме, 
олардың қолданылуы сияқты эпизодтық акт бо-
лып табылады, ол белгілі бір процесс, ал, құқықтық 
нормалардың мазмұны мен мағынасын  ұғыну мен 
түсіндіру аталған процесті жүзеге асырудың кезеңі 
болып табылады. 
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қатысПаУына байланысты

іс жүргізУДі тоқтата тұрУ негізДері
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности и процессуальные последствия приостановления пред-

варительного следствия. 
Ключевые слова: расследование, преступление, обвиняемый, уголовный процесс. 

Аңдатпа
Мақалада айыпталушының іске қатыспауына байланысты іс жүргізуді тоқтата тұру негіздері 

қарастырылған.
Түйінді сөздер: тергеу, қылмыс, айыпкер, қылмыстық іс.  

Annotation
In this article features and procedural consequences of stay of preliminary investigation are considered.
Key words: investigation, the crime, the defendant, the criminal proceedings.

Айыпталуышы ретінде жауапқа тартуға жа-
татын адамның анықталмауымен байла-
нысты іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру 

[1].
Бұл негіз бойынша алдын ала тергеуді тоқтата 

тұру қылмыс оқиғасы анықталып, бірақ қоғамдық 
қауіпті әрекетті жасаған тұлға анықталмаған 
жағдайларда жүзеге асады. Басқа сөзбен айтқанда 
қылмыс белгілері анықтағанда, қылмыс әрекеттің 
болуы дәлелденген, ал кім жасағандығы, 
анықталмаған. Оқымыстылардың мәліметтері 
бойынша тоқтатылған істердің жалпы санының 72 
пайызы айыпталушы ретінде жауапқа тартылуға 
жататын адамның анықталмауымен байланысты 
тоқтатылады [2].

Берілген негіздер бойынша іс бойынша тоқтата 
тұру, тергеу тұйыққа тірелгендігін және қылмысты 
заң мен белгіленген мерзімде ашуға мүмкіншілік 
жоқ болуын білдіреді.

Қылмыстың тез және толық ашылуын қылмыс-
тық процестің негізгі міндеттерінің бірі болып та-
былады [3].

Өкінішке орай не қылмыстың процессуалдық 
құқықта, не оны қолдану практикасында, не 
қылмыстық процесс теориясыңда қылмысты 
ашудың бірыңғай түсінігі өндірілмеген. Осы 

сұрақтың практикалық түсінігі туралы айта отырып 
А.М.Ларин “Ашылу - жекелеген қылмысқа қатысты 
қолданылатын, берілген қылмыстың жағдайларын 
және оны жасаған тұлғаны анықтауды білдіретін 
түсінік” - деп жазады [4].

Бұл түсініктің әртүрлі аспектілері мен деңгейлері 
бар. Жедел іздестіру қызметінің көзқарасы бойын-
ша қылмыстық істе сезікті немесе айыпталушы 
ретінде тұлғаның қатысуына тартатын негіздер бел-
гіленгенде қылмыс ашылған деп тану үшін қажетті, 
бірақ жеткіліксіз алғышарт болып табылады. 
Айыптау қорытындысын жасау үшін жинақталған 
дәлелдемелер жеткілікті деп есептегеңде терге-
уші қылмыс ашылды деп есептейді. Прокурор 
тергеушінің ойымен келіссе істі сотқа береді.

Қылмысты ашылған деп соттың тануы айыптау 
үкімімен көрініс табады.

Қылмыстарды ашпау қиыншылықтарды тексеру 
процесінде пайда болган салдар ретінде объективті 
және субъективті себептерге байланысты болады. 
Объективті себептер ретінде жасалынған қылмыс 
туралы мәлімет қылмыстық тергеу органдарын кеш 
түсуін айтады, сақталған қылмыспен қылмыстық 
іс қорғау арасындағы үлкен интервал, осының 
салдарынан дәлелдемелік материалдың болма-
уы және жоғалуы, іс жағдайларының күрделілігі,    
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тергеушінің жұмысының көп болуы және т.б. Осы-
лар және басқа да объективті дәлелдемелерді таппай 
қалу мүмкіншіліктері сонымен қылмыстың ашыл-
май қалулары көптеген теоретиктермен аталынады 
[5].

Қылмыстың ашылмауының субъективті себеп-
теріне оны жасаған адамының анықталынбаған-
дығы мен байланысты бірқатар жағдайларда 
анықтау және алдын ала тергеу органдарының 
қызметкерлерінің кәсіптілігінің болмауы, жұмысты 
нашар жоспарлау немесе мүлдем болмауы, 
тергеудің алғашқы кезеңдеріндегі қателіктер, тер-
геу әрекеттерін сапасыз өткізу және т.б. көптеген. 
Оларға: тергеушілердің маңызды бөлігінің бұл 
әрекеттің оң аяқталуына сенбеуі, тергеу жүргізуді 
тоқтатқаннан кейінгі өз міндеттерін тергеушілердің 
дұрыс білмеуі, сонымен қатар жалпы тергеуді 
ұйымдастыру жеткіліксіздігімен байланысты [6].

Қылмыстың ашылмай қалу себептері туралы со-
нымен қатар қылмысты жөнінде тергеушілердің 
жұмысын ұйымдастыруды жетілдірудің шаралары 
туралы тек теоретиктер ғана емес сонымен қатар 
практиктерде айтады.

Егер айыпталушы тергеуден және соттан қашып 
жүрсе ңемесе кейбір себептерге байланысты оның 
тұрғылықты жері белгісіз болғанда істі тоқтата тұру 
[7].

Жоғарыда көрсетілген істі тоқтата тұру негіз-
дерінен бұл негіздің айырмашылығы, бұл жағдайда 
тергеу орындарына және сотқа жауапкершілік-
ке тартылуға тиіс тұлға белгілі, бірақ оның қайда 
жүргендігі белгісіз. Істі осы негізге сәйкес тоқтата 
тұрған жағдайда, қылмыстық тергеу органдарының 
күші тұлғаның жеке басын анықтауға емес, айыпкер-
ді іздеп тауып, оның алдын ала тергеу жұмыстарына 
және істің сотта қаралуына қатысуын қамтамасыз 
етуге бағытталады. ҚР ҚІЖК-ң 50 бабының 2 
тармағының 1 бөліміне сай істер барлық тоқтата 
тұрған істердің бестен бір бөлігін құрайды.

Осы қарастырылған негізге сәйкес іс жүргізуді тек 
айыпкерге қатысты ғана қолданылады. ҚР ҚІЖК-
не сәйкес айыпкер деп алдын ала тергеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқан іске сәйкес айыпкер ретінде жау-
апкершілікке тартылуға тиіс екендігі туралы шешім 
шыққан немесе айыптама хаттамасы құрастырылып 
жауап алу органының бастығының қолымен бекітіл-
ген болса (алғашқы тергеу жұмыстары қажетті емес 
істерге қатысты жауап алынғанда), сондай-ақ сот-
та соған қатысты жеке айыптау ісі қозғалған (жеке 
айып ісі) тұлғаны айтады. Айыпкердің істе пайда 
болуын заң қылмысты осы тұлғаның жасағанын 
негіздейтін айғақтардың жеткілікті болуымен ба-
ланыстырады. Сондықтан егер айғақтар жеткілікті 
болмаса, бұл негіздемеге сай іс жүргізілуі уақытша 
тоқтала алмайды.

Теоретиктердің арасында қылмысты іздесті-

ру органдарының айыптауға дейінгі және айып 
тағылғаннан кейін де айыпкердің тұрғылықты 
жері туралы толық мәліметтер болмаған жағдайда 
істі тоқтатыла алады деген пайымға қарсы кері 
тартушылық жоқ.

Мұндай келісімшілік түсінікті де, өйткені заңға 
сәйкес тұлғаны айыпкер деп тану үшін айып тағу 
міндетті емес айыпкер ретінде жауапқа тарту тура-
лы шешім болса жеткілікті. Тұлға мұндай шешім 
сырттай қабылданғанда да айыпкер ретінде таны-
ла береді. Сондықтан тұлғаны айыпкер деп танып, 
оны жауапкершілікке тартуға барлық айғақтар бар 
болып, айыпкердің тұрғылықты жері ғана белгісіз 
болса, тергеуші тұлғаны айыпкер ретінде жауап-
кершілікке тарту жөнінде шешім шығарып, арты-
нан заңның қажетті талаптарын сақтай отырып істі 
тоқтата алады.

ҚР ҚІЖК-ң 50 бабының 1 тармағының 2 
бөліміндегі көрсетілген негіздеме екі шартпен 
біріктірілген істі тоқтата тұрудың екі жеке мәнін 
қарастырады. Бұл шарт - айыпкердің тұрған жерінің 
белгісіздігі. Бұл мән мына кездерде көрінеді: 
егер айыпкердің жауапкершіліктен қашып оның 
тұрғылықты жері белгісіз болса, қылмыстық жа-
уапкершілікке тарту уақыты тоқтатыла тұрады 
(мерзімнің тоқтатыла тұруы деген сөз, қылмыскердің 
өз қылмысын мойындап келуінен кейін неме-
се оның қолға түсуінен кейін қайта жалғастыруға 
дейінгі істің мүлде тоқтатылуы. Мұндай жағдайда 
уақыт тұлғаның жауапкершіліктен қашып кеткенге 
дейін уақыт пен оның өз кінәсін мойнына алып ке-
луі немесе қолға түсу уақыты қосылып есептелінеді, 
егер айыпкердің тұрғылықты жері анықталмаса, істі 
тоқтата тұру мерзімі шектелмейді.

ҚР ҚІЖК 50-бабының 2-тармағының 1-бөлімінде 
көрсетілген негіздердің жеке мәні істі тоқтата тұруға 
айыпкердің жауапкершіліктен қашып жүргендігіне 
немесе оның тұрғылықты жері басқа жағдайларға 
байланысты анықталмағанына қатысты іс 
уақытша тоқтатылғандығына тікелей байланысты. 
Сондықтан бұл жағдайлар алдын алу шаралары 
туралы, бұрынғы алдын-алу шараларын өзгертуде 
немесе басқа түрін қабылдау туралы шешім 
қабылдауда басшылыққа алынады. Бұл жағдайларға 
ары қарай тергеу шаралары да тәуелді: егер айыпкер 
жауапкершіліктен қашып кетсе, оны іздестіру ша-
ралары ҚР ҚІЖК 69 бабының 1 бөліміне сәйкес 
шектеулі уақыттың ішінде емес, кылмыс жасаған 
күннен бастап 25 жыл ішінде жүреді. Егер айыпкер 
жауапкершіліктен қашпай, тек оның тұрғылықты 
жері ғана белгісіз болса, іздеу жұмыстары шектеулі 
мерзім ішінде жүргізіледі.

Айыпкердің қашып кеткеніне немесе оның 
тұрғылықты жерінің кейбір жағдайларға байланыс-
ты болғандығына істі тоқтата тұру мерзімі немесе 
оның тоқтатылуы байланысты.
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Айыптаушыны қылмыстық ізге түсу имму-
нитетінен айыру оны шетелдік мемлекеттердің 
беруі туралы мәселелердің шешуіне байланыс-
ты айыпталушының іске қатысуының нақты 
мүмкіншіліктері болмаған кезде іс бойынша іс 
жүргізуді тоқтата тұру.

Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұрудың берілген 
негізгі тоқтата тұрудың екі жекелеген жағдайларын 
қамтиды; а) қылмыстық қудалау иммунитетінен 
тұлғаны айыру туралы сұрақтың шешілуімен бай-
ланысты және б) тұлғаны шетелдің беруі туралы 
сұрақтың шешілуімен байланысты. Екі жағдайда да 
істі тоқтата тұру туралы сұрақ істе айыпталушының 
қатысуының шынайы мүмкіншілігінің болмауымен 
байланысты болады.

Кейбір оқымыстылардың пікірі бойынша 
айыптаушының психикалық немесе басқа да ауыр 
аурулар істі тоқтата тұру үшін негіз болады, егер 
ауру өз сипаты бойынша - 1) ауыр; 2) уақытша; 3) 
емделетін болса.

Біздің көзқарасымызша, психикалық ауру 
және басқа ауыр ауру туралы бір мезгілде айтыл-
са, оңда ондай жалпылау орынсыз, өйткені: бірін-
шіден істі тоқтата тұрудың негізі болып өз сипаты 
бойынша ауыр болып табылмайтын психикалық 
бұзылыс (психопатиялық күй, неврастения) болуы 
мүмкін, сондықтан “Тергеушінің қойын кітапша-
сы” кітабының авторлары кез келген психикалық 
бұзылыстар істі уақытша тоқтата тұруға негіз болып 
табылады.

Екіншіден тоқтата тұру көбінесе уақытша 
психикалық бұзылыстар кезінде мүмкін болса, 
онда өзгеде ауыр науқастар созылмалы болуы 
мүмкін болады (қантты диабет, бір қатар басқада 
соматикалық аурулар). Соңдықтан бір немесе өзге 
де аурулар, іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұруға 
негіз болуы мүмкін жағдайларды, психикалық 
бұзылыстарға және басқа да ауыр ауруларға қатысты 
жеке қарастыру керек.
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КӘмелетКе толмағанДарДың істері 
бойынша қылмыстық жаУаПКершіліК

УДК 343.137.5

Аннотация
Данная статья посвящяется преступлениям совершенные несовершеннолетними и проблемы ответс-

твенности за совершенные преступления. 
Ключевые слова: преступление, ответственность, расследование, несовершеннолетние, обвиняемый. 

Аңдатпа
Бұл мақалада кәмелетке толмағандардың істері бойынша қылмыстық жауапкершілік 

қарастырылған.
Түйінді сөздер: қылмыс, жауапкершілік, тергеу, кәмелет жасқа толмаған, айыпкер.

Annotation
This article is devoted to crimes made by minors and problems of responsibility for the committed crimes.
Keywords: crime, liability, investigation, juveniles accused.

Кәмелетке толмағандар қылмыстарын 
тергеудің сапасы мен тиімділігі 
көбіне қылмыстық істі дәл уақытында 

қозғауға тәуелді. Бұл шарттың маңызы мынадай 
қажеттіліктерге байланысты:

а) жасы үлкен арандатушының ықпалымен не-
месе бұған дейінгі істеген әрекеті ашылмауына 
байланысты бірнеше қылмысты қатар істейтін 
жасөспірімдердің қылмысты әрекетіне тез жауап 
беру және оның жолын кесу;

ә) азаматтардың және кәмелетке толмаған 
құқық бұзушылар мен баска да жасөспірімдердің 
бойында істелген қылмыс үшін жазасыз қалу ту-
ралы ой пайда болуының алдын алу;

б) жасы үлкен арандатушылармен 
ұйымдастырушылардың істелген қылмыс 
пен оған қатысқандығының ізін жасыру үшін 
жасөспірімді “икемге келтіруіне” жол бермеу;

в) жасөспірімге жағымды тәрбиелік әсер етуді 
неғұрлым ерте бастау [1]. ҚР Қылмыстық іс 
жүргізу кодекснің 174 бабына сәйкес қылмыстық 
іс қозғау негіздері мен сылтаулары ретінде 
кінәсін мойындап келу, азаматтардың арызы, 
ұйымда басқару қызметін атқаратын мемлекет-
тік органдағы лауазымды тұлғаның хабарлауы, 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлама-
лар, қылмыстық іс қозғауға құқық өкілеттігі бар 
лауазымды тұлғалар мен органдардың қылмыстар 

туралы мәліметтерге тікелей тап болуы есепте-
леді.

Қылмыстық іс істелген қылмыс фактісі 
бойынша қозғалады. Бастапқы материалдарда 
көбінесе қылмысты жасөспірімдердің істегенін 
куәландыратын мынадай мәліметтер болуы 
мүмкін: а) кәмелетке толмаған сезікті қылмыс 
орнында немесе ол істелгеннен кейін ұсталған, 
не кінәсін мойындап келген; ә) жәбірленушілер 
мен куәлар, қылмыскерлерді білмесе де, сырт 
түрі мен қылықтарына қарап жасөспірімдер 
деп есептейді; б) жәбірленушілер мен куәлар 
қылмыскерлердің жас шамасын біледі; в) оқиға 
болған жердің жағдайы, іздер және басқа да зат-
тай дәлелдемелер қылмысты жасөспірімдер істе-
генін куәландырады.

Кәмелетке толмағандар істері бойынша 
қылмыстық істі дәл уақытында қозғау өте 
маңызды екендігі атап өтілді. Бірақ ҚР ҚІЖК 
174 бабында тізіп көрсетілген сылтаудың біреуі 
ғана болуы қылмыстық іс қозғау үшін жеткілік-
сіз екендігіне назар аудару қажет. Қылмыстық 
іс қозғау үшін сылтаудан басқа алдын ала 
тексерудің негіздері мен материалдары болуы 
қажет [2].  Бастапқы мәліметтерді алдын ала тек-
серуден өткізудің мақсаты қылмыстық іс қозғау 
туралы негізделген шешім үшін қажетті, қылмыс 
белгілерінің бар болуы немесе болмауы туралы 
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қосымша, неғұрлым толық мәліметтерді алу бо-
лып табылады. Жасөспірімдер қылмысы тура-
лы түскен материалдарды, мәлімдемелер мен 
хабарламаларды алдын ала тексерудің негізгі 
міндеті қылмыстық іс қозғаудың заңдылығы 
мен негізділігін қамтамасыз етуде жатыр. Осы 
міндетті қылмыстық қудалау органдарының 
шешу қажеттігі оған (қылмыстық қудалау ор-
ганына) дайындалып жатқан немесе істелген 
қылмыс туралы белгілі болған әрбір нақты 
жағдайда туындап отырады. Бірақ, қылмыс 
туралы хабарлама қылмыстық заңда көзделген 
қоғамдық қауіпті іс-әрекет белгілерінің болуы 
туралы қорытындыға келу үшін жеткіліксіз не-
месе жалған болып шығуы мүмкін. Сондықтан, 
құзіретті органдарға қосымша мәліметтер 
жинау және қылмыстық іс қозғау туралы не-
гізгі шешім қабылдау үшін қылмыс туралы 
мәлімдемелер мен хабарламаларды алдын 
ала тексеру түріндегі іс-әрекеттің нақты түрі 
жүзеге асырылады. Бұл іс-әрекетті іске асыру 
Қылмыстық іс жүргізу кодексінде көрсетілген 
құралдар мен тәсілдерді қолданып жүргізіледі, 
олар: түсініктемелер алу, материалдар мен 
құжаттарды сұратып алу, сондай-ақ оқиға 
болған жерді қарау мен сараптама сияқты кей-
бір тергеу әркеттерін жүргізу.

Кәмелетке толмағандар қылмыстары туралы 
істер бойынша материалдар, хабарламаларды 
алдын ала тексеруден өткізу кезінде баланың 
жасын анықтау, жасөспірім құкық бұзушының 
өзінен, оның ата-анасынан, тәрбиешілерден, 
басқа да оның өмір сүруі мен тәрбие жағдайын 
білетін адамдардан түсініктемелер алу; сондай-
ақ жасөспірімнің отбасындағы, оқу орнындағы 
өмірі мен тәрбие жағдайларын тексеру қажет.

Осындай заңда реттелген алдын ала тек-
серу нәтижесінде қабылданған қылмыстық 
қудалау органының қылмыстық іс қозғау не-
месе қылмыстық іс қозғаудан бас тарту туралы 
шешімі осы қылмыстық іс жүргізу қызметінің 
мақсаты болып табылады [3].

Жасөспірмге қатысты қылмыстық іс 
қозғау туралы мәселені шешу үшін тексеру 
процесінде, алдын ала тергеу жүргізуді та-
лап ететін, қылмыс белгілерінің бар екен-
дігін білдіретін мәліметтерді жинау қажет. 
Жасөспірімдерге қарсы қылмыстық іс қозғауда 
негізсіз фактілердің жолын кесу мақсатында 
материалдарды ұқыпты және жан-жақты тек-
серу, қабылданған шаралардың уақыты мен 
іс-әрекетін қадағалау қажет, өйткені алдын 
ала тексерусіз қылмыстық іс қозғау негіз-
сіз қозғалған қылмыстық істердің көбеюіне, 
демек, азаматтарды қылмыстық процес-
ке тартып әурелеуге, жасөспірім психикасы 

жарақаттауға, дәлелденбеген фактілер бойын-
ша тергеу органдарының зая кеткен еңбегіне 
алып келер еді.

Кәмелетке толмағандар қылмыстары тура-
лы материалдар мен хабарламаларды алдын ала 
тексеруді жүргізу кезінде, егер де алынған ма-
териалдарда сөз болатын адам жасына байла-
нысты қылмыстық жауапкершілікке тартыла 
алмайтыны туралы анықталса, онда жасөспірім-
құқық бұзушының жасы құжаттармен дәлелденуі 
тиіс, жасөспірімді қоғамдық қауіпті іс-әрекет 
жасауға тартқан үлкен адамның қатысы бар ма, 
оны мұқият тексеру қажет, өйткені үлкендердің 
кәмелетке толмағандарды қылмыстық әрекетке 
тарту жағдайлары өте жиі кездеседі.

Қылмыстық жауапкершілік жасына жет-
кен жасөспірімдерге қатысты қылмыстық іс 
қозғаудың мақсатқа лайықтылығы туралы 
мәселені шеше отырып, тиісті шешім қабылдауға 
құзіретті тұлға мынадай мән-жайларды анықтауға 
міндетті:

1) жасөспірім істеген қылмыстың маңызы ша-
малы немесе қоғамға қауіпті емес;

2) қылмыс және оны істеген адам фактісі бел-
гілі;

3) жасөспірім оның тұлғалық ерекшеліктерін 
есепке алғанда коғамдык әсер ету щараларымен 
түзелуі мүмкін.

Сондықтан қылмыстық іс қозғаудан бас тар-
ту туралы қаулы кабылдау сәтіне дейін қылмыс 
фактісі туралы ақпараттардың үлкен көлемін 
жинақтау қажет (жәбірленушінің, куәлардың 
жазбаша түсініктемелері және т.б.). Бұл туралы 
тергеуші дәлелді қаулы шығаруы тиіс.

Кәмелетке толмағандар қылмыстары тура-
лы қылмыстық істерді тергеу педагогика, пси-
хология салаларындағы арнайы білімдер мен 
жасөспірімдермен жұмыс тәжірибесінің болуын 
қажет ететін бірқатар өзіндік мәселелерді шешу-
мен тығыз байланысты. Осыған орай, істі жүргізу 
аталган ғылым салаларынан арнайы білімі, бала-
лармен жұмыс тәжірибесі бар тергеушілерге тап-
сырылуы қажет [4].

Кәмелетке толмағандар қылмыстары туралы 
заңнамасында (ҚР ҚІЖК, 480-бап, 2-т) бекітіл-
ген жалпы ережелермен анықталады және 
жасөспірімдер істері бойынша алдын ала тергеу 
жүргізу міндетті.

Кәмелетке толмағандар қылмыстары тура-
лы істерді жүргізу тәртібі мына жағдайларда 
қолданылмайды:

1) осы тұлғаның бірнеше қылмысы, бұл 
қылмыстардың бір бөлігі ол 18 жасқа толғаннан 
кейін жасалған, бір іске біріктірілсе;

2)  айыпкер сот ісін жүргізу уақыты кезінде 
кәмелетке толса (ҚР ҚІЖК, 480-бап, 3-т).
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Тергеу әрекеттерін жүргізу тәртібі: ҚІЖК-
нің 201 бабында бекітілген ережелерге сәйкес 
жүргізіледі, яғни тергеу әрекеттерін жүргізу 
кезінде техникалық құралдар қолданылады 
және қылмыс іздері мен заттай дәлелдемелерді 
алу, бекітудің ғылыми негізділген тәсілдері 
қолданылады. Бірақ мұнда зорлық, қорқыту, 
заңсыз шараларды қолдану, оған қатысушы 
адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп 
төндіруге болмайды [5].
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эКономиКалық КонтрабанДаның 
объеКтивтіК белгілері

ӘӨж 343.359.3

Аннотация
В статье рассматривается что объектом преступления экономической контрабанды признаются «на-

иболее важные и ценные общественные отношения.
Ключевые слова: объект, контрабанда, уголовное право, преступление.

Аңдатпа
Мақалада экономикалық контрабанданың қылмыстың объективтілігі болып, үстем таптың ең 

маңызды қоғамдық қатынастар қарастырылған.
Түйінді сөздер: объект, контрабанда, қылмыстық құқық, айып.

Annotation
The paper considers that the object of the crime considered “the most important and valuable public relations.
Key words: object, smuggling, criminal law, crime.

Қылмыс объектісі болып, «соғұрлым 
маңызды және құнды (үстемдік етуші 
дәреже есебінен) қоғамдық қатынастар 

танылады. Соғұрлым маңызды болып, олардың 
бұзылуы мемлекет пен қоғамға айтарлықтай зиян 
келтіретін немесе келтіруі мүмкін қатынастар та-
былады, ал соғұрлым құнды болып, әлеуметтік 
пайдалы қоғамдық қатынастар табылады».

Қылмыстың объектісі әр қылмыстың мін-
детті белгісі. Қандай да бір объектіге қол 
сұғушылықсыз қылмыс болмайды. Қылмыстық 
қол сұғушылықтан қорғалатын шеңбер аясы-
на кірмейтін қоғамдық қатынастарды бұзатын 
әрекеттер қылмыстық әрекеттер болып таныла 
алмайды. Мысалы, себепті сылтаусыз жұмысқа 
келмеу кезінде еңбек құқықтық қатынастар 
бұзылады, олар қылмыстық құқықпен 
қорғалмайды.

Қылмыстық қол сұғушылықтың объек-
тісін дұрыс түсіну маңызды тәжірибелік мәнге 
ие, өйткені бұл қылмыстық мінез-құлықты 
қылмыстық емес мінез-құлықтан ажыратуға 
көмектеседі. Объект сипаты қылмыстың қоғамға 
қауіптілік деңгейін маңызды мөлшерде анықтауға 
мүмкіндік береді: объект неғұрлым маңызды бол-
са, қылмыс соғұрлым қауіпті болады.

Қылмыс құрамының объективтік жағы мы-

наларды құрайды: әрекет немесе әрекетсіздік, 
қоғамға қауіпті зардаптар, әрекет немесе 
әрекетсіздік пен қоғамға қауіпті зардаптардың 
арасындағы себепті байланыс, қылмыс жасау 
уақыты, жері, жағдайы, уақыты, тәсілі, құралы 
және заты.

Адамның әрекеті немесе әрекетсіздігі – әр 
қылмыс құрамының міндетті белгісі.

Қылмыс жасаудың қоғамға қауіпті зардаптары, 
себепті байланысы, уақыты, жері, жағдайы, тәсілі, 
құралы және заты қылмыс құрамының объектив-
тік жағының факультативті белгілері деп атала-
ды, өйткені олар қылмыстық-құқықтық норма 
диспозициясы ретінде көрсетілген жағдайда ғана 
міндетті роль түрінде беріле алады.

Контрабанданы жүзеге асыру кезінде 
қылмыс объектісі болып мемлекеттің сыртқы 
экономикалық қызметі табылады.

ҚР ҚК-ң 209-бабын, сонымен бірге ҚР-
ның Кеден кодексі және берілген баптың жеке 
ережелерін ашатын басқа да нормативтік-
құқықтық актілерді талдай отырып, Қазақстан 
Республикасының кеден шекарасы арқылы тау-
ар немесе өзге де заттарды өткізудің қалыптасқан 
тәртібін, дәлірек айтқында – қылмыстық 
заңмен қорғалатын Қазақстанның кеден ше-
карасы арқылы жүретін тауар айналымының 
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қалыптасқан тәртібін қамтамасыз ететін кеден-
дік істер аясындағы қоғамдық қатынастарды 
қарастыру қажет деген шешімге келуге бо-
лады. Бұл жайлы басқа да көзқарастар бар, 
оларға сәйкес, контрабанданың бірден бір 
объектісі болып сыртқы сауда қызметі мен ке-
ден төлемдері арқылы бюджетті қалыптастыру 
жағынан мемлекеттің экономикалық мүдделері 
мен сыртқы сауда монополиясының қызметі 
түсініледі.

Экономикалық контрабанданың объектив-
тік жағы тауарлар немесе ҚК-тің 209-бабында 
көрсетілген өзге де заттардың, берілген бап-
та көрсетілген белгілердің біреуі бар болғанда, 
Қазақстан Республикасының кеден шекарасы-
нан өтуімен сипатталады.

Контрабанда құрамы формальды: оның бар 
болуы үшін зиянды зардаптардың болуын бекіту, 
осы зардаптар және сәйкес әрекеттер арасындағы 
себепті байланысты дәлелдеу қажет емес

Контрабанданың объективтік жағының мін-
детті белгілеріне мыналар жатады:

1. Тауар немесе өзге де заттың орын алмасуы 
түріндегі әрекеттер (немесе экономикалық конт-
рабанда заттарын әкелу немесе шығару ниетімен 
өткізуге тікелей бағытталған әрекеттер, мысалы, 
жалған декларацияны беру);

2. Әрекет ету орны – Қазақстан 
Республикасының кеден шекарасы;

3. Тауар немесе өзге де заттарды кеден шекара-
сы арқылы орын ауыстыруының бір (немесе бір-
неше) ұқсас тәсілдері: кеден бақылауынан басқа, 
кеден бақылауынан жасырумен, декларацияла-
мау немесе жалған декларациялаумен түйіндес 
кедендік идентификация құжаттары немесе 
құралдарын жалған пайдаланумен байланысты.

Экономикалық контрабанда үшін объективтік 
жақ ірі мөлшердегі тауар немесе өзге де заттарды 
кеден шекарасы арқылы бес ұқсас тәсілдерінің 
біреуі немесе бірнешеуі арқылы орын ауысты-
руымен сипатталады: кеден бақылауынан басқа, 
кеден бақылауынан жасырумен, декларация-
ламаумен түйіндес, жалған декларациялаумен 
түйіндес кедендік идентификация құжаттары 
немесе құралдарын жалған пайдалану. Контра-
банданы жүзеге асырудың берілген тәсілдерін біз 
жоғарыда қарастырып өткенбіз.

Объективтік жақтың көрсетілген анықтамасы, 
тауар немесе өзге де заттар Қазақстан Республи-
касына кіргізілген кезде, ауырлық туғызбайды. 
Экономикалық контрабанда әрқашан біткен 
қылмыс ретінде қарастырылады, өйткені шека-
раны сырттан кезу мемлекетке кіруді жүзеге асы-
румен, демек, оның аумағына тауар немесе өзге 
де заттарды кіргізу біткен әрекетпен жеңіл ассо-
циацияланады. Қазақстаннан щетелге шығатын 

экономикалық контрабанда туралы айтсақ, беріл-
ген қылмыстың біткен сәтін анықтау өте қиын. 
Біткен қылмыс деңгейін анықтаудың жалпы ере-
желері бойынша шекара арқылы өту орындал-
ды деп, тек шекарадан фактілік өткеннен кейін 
мойындалу қажет, ал бұл фактіні, тек қылмыскер 
кеден бақылау кеңістігін кезгеннен және оның 
шегінен тыс немесе тіпті басқа мемлекеттің 
аумағына өткеннен кейін анықтауға болады.

Берілген көзқарасты, қылмыстық заң 
тұжырымына қатаң еріп, контрабанданы кеден 
шекарасынан фактілік өткеннен кейін ғана біткен 
қылмыс ретінде топтастыратын, көптеген кеден-
шілер мен жеке ғалымдар қолдайды. Демек, егер 
декларация берген тұлға, кеден тексерісі кезін-
де тауарларды заңсыз тәсілмен шығару әрекеті 
үстінде ұсталса, оның әрекеттері контрабандаға 
кезену ретінде қарастырылуы қажет. 

Кеден Кодексінің 6-бабы, Қазақстан 
Республикасының кеден аумағын оның құрлық 
аумағы, аумақтық және ішкі сулары мен олардың 
үстіндегі әуе кеңістігі құрайтынын белгілейді.

Үстінен Қазақстан Республикасы кеден ісі-
не байланысты ерекше юрисдикцияға ие, 
аймағында бар ерекше теңіздік экономикалық 
жасанды аралдар, қондырғылар мен құрылыстар 
Қазақстан Республикасының аумағына кіреді.

Алайда, Қазақстан Республикасының 
аумағында бос кедендік аймақтар да, сондай-ақ 
бос кедендік қоймалар да болуы мүмкін. Олардың 
аумақтары, Кеден кодексі мен кеден ісі бойынша 
өзге де заң актілерімен анықталатын жағдайларды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының кеден 
аумағынан тыс аумақтар ретінде қарастырылады.

Кедендік бақылаудан басқа, тауарларды кеден 
шекарасынан өткізу ретінде, олардың Қазақстан 
Республикасының кеден органдары анықтайтын 
орындардан тыс немесе кедендік рәсімдеуді 
шығарудың белгіленген уақытынан тыс жүзеге 
асырылатын өтулері түсініледі. Егер де тауарлар-
ды шекарадан өткізу кеден бақылауынан жасы-
румен бірге кездессе, онда ол жасырынды орын 
не тауарларды табуды ауырлату немесе бір тауар-
ларды басқа тауар түрінде берумен байланысты 
басқа да тәсілдерді пайдалануды білдіреді.

Осылайша, контрабанда заттарын Қазақстан 
Республикасының кеден аумағынан шығару 
кезінде, қылмыстың біткен сәті қасақана 
қылмыстық әрекеттің бірінші даму сатысына 
көшеді, ал тұлғаның тауарларды, кеден деклара-
циясын бергеннен кейін, заңсыз шығару ниетін 
жүзеге асыруына бағытталған әрекеттерін, біткен 
қылмыс ретінде қарастыруымыз қажет. «Кеден 
шекарасы арқылы өту» ұғымының анықтамасын 
қылмыстық-құқықтық қатынастарға қолданудың 
мұндай көзқарасына, бұл мәселені зертте-
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ген көптеген заңтанушылар арқа сүйеген. 
Бұл нәтиже, контрабанда тауарды кез келген 
тәсілмен, бос кеден аймақтары аумағына неме-
се бос қоймаларына шығару кезінде, сондай-
ақ бұл аймақтар мен қоймалардан Қазақстан 
Республикасының кеден аумағының қалған 
бөлігіне кіргізу кезінде жүзеге асырылған 
жағдайда, Қазақстан  Республикасының Кеден 
кодексінің ережелеріне қайшы келмейді. 

Қазақстан Республикасының кеден органы-
на, кеден мақсаттары үшін қажет құжат түрінде 
жалған, қолданысқа жарамайтын, заңсыз жол-
мен алынған және жалған мәліметі бар құжаттар 
ұсынылған жағдайда, алдау жолымен жүзеге 
асқан тауар қозғалысы орын алады. Ал декла-
рацияланбау немесе жалған декларациялану-
мен түйіндес тауарлардың қозғалысы, белгі-
ленген жазбаша, ауызша немесе басқа да нақты 
мәліметтер түрі немесе кеден мақсаттарына 
қажет тауарлар мен олардың кедендік тәртібі 
туралы жалған мәліметтері мен өзге де жалған 
мәліметтері бойынша мәлімдемеуді білдіреді.

Контрабанда заты (ҚК-тің 209-бабы) болып, 
ҚР-ның ҚК-нің 250-бабында көрсетілгендерден 
басқа (наркотикалық және басқа да қатты әсер 
етуші және уландырушы заттар мен т.б.), та-
уарлар (тамақ өнімдері, киім, аяқ-киім, көлік 
құралдары), ұлттық немесе шетел валютасы та-
былады.

Контрабанда заты – отандық және шетел 
өніміндегі тауарлар болуы мүмкін. ҚР-ның ҚК-
нің 250-бабында көрсетілгендерден басқа, кон-
трабанда заттары болып, кез келген, құндылығы 
бар заттар түсініледі. Дәлірек айтқанда, контра-
банда заты айналымнан алынбаған Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасы, сонымен 
қатар айналымнан алынған немесе алынып 
жатқан, бірақ ауыстырылуға жататын банк-
нота немесе тиын түріндегі теңге, Қазақстан 
Республикасының валютасы түріндегі бағалы 
қағаздар, сондай-ақ шетел валютасы, яғни банк-
нота, казначейлік билет түріндегі ақша белгілері 
мен шетел мемлекеттерінде немесе мемлекеттер 
тобында заңды төлем қаражаты болып табылатын 
тиындар (соның ішінде айналымнан алынған не-
месе алынып жатқан, бірақ ауыстырылуға жата-
тын тиындар), және де шетел валютасы түріндегі 
бағалы қағаздар; асыл металлдардан жасалған 
зергерлік және басқа да тұрмыстық бұйымдар бо-
луы мүмкін.

Құны ақшалай бағалана алмайтын заттар, 
берілген қылмыстың заты ретінде қарастырыла 
алмайды. Мысалы, интеллектуалды меншік 
өнімдері – әдеби шығармалардың қолжазбалары, 
өнертабыстар, хаттар және т.с.с. Сонымен бірге, 
тауар болып табылмайтын және сол себепті құнға 

ие бола алмайтын кейбір заттар, егер олардың 
ақшалай бағасы (құны) сәйкестендірілген эк-
спертиза арқылы анықталған болса, берілген 
қылмыстың заты болып санала алады. Мыса-
лы, мәдени құндылықтар қатарына жатпайтын, 
антикварлық заттар.
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Аңдатпа
Мақалада экономикалық контрабанданың субъективті жағы мен оның тікелей ниеттің тек 

айыптылық түрі ғана қарастырылған.
Түйінді сөздер: субъект, контрабанда, қылмыстық құқық, айып.

Аннотация
В статье рассматривается субъективная сторона экономической контрабанды характери-

зирующаяся виной лишь в форме прямого умысла.
Ключевые слова: субъект, контрабанда, уголовное право, преступление.

Annotation
The article deals with the subjective side of the economic smuggling wine characterized only in the form 

of direct intent.
Key words: subject, smuggling, criminal law, crime.

Қылмыстық құқық бойынша қылмыс субъ-
ектісі болып қылмыс жасау уақытында 
қылмыстық заңмен белгіленген жасқа 

толған жауапкершілікке қабілетті жеке тұлға болып 
табылады.

Қылмыс субъектісінің белгілері ҚК-нің 14-бабын-
да ашылады. ҚК-ні 14-бабының бірінші бөлімінде 
былай делінген: «Қылмыстық жауапкершілікке тек 
осы Кодекспен белгіленген жасқа толған, жауап-
кершілікке қабілетті жеке тұлға тартылады».

ҚК-нің 14-бабының 2 бөлімінде Қылмыстық 
құқықтың заңы тұжырымдалған маңызды 
принциптерінің бірі – азаматтардың заң алдын-
да теңдігі: «Қылмыс жасаған тұлғалар, олардың 
туу тегіне, әлеуметтік, қызметтік және мүліктік 
жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, 
діни көзқарасына, сеніміне, қоғамдық бірлестік-
терге тиістілігіне, тұрғылықты жеріне немесе кез 
келген басқа да жағдайларға қарамастан заң ал-
дында тең болып табылады». Бұл принцип ҚР 
Конституциясының 14-бабымен негізделгендіктен, 
конституциялық принцип болып табылады.

Қылмыс субъектісі тек қана жеке тұлға, яғни адам 
бола алады.

ҚК-нің 14-бабының 1-бөлімінде айтылған жеке 
тұлғалар болып Қазақстан Республикасының 
азаматтары, азаматтығы жоқ тұлғалар және ше-
тел азаматтары болып табылады, ол ҚК-нің 6 
және 7 баптарының мазмұнынан көрініс табады. 
Тек жеке тұлғаларды қылмыс субъектілері деп 
тану, қылмыс субъектілері заңды тұлғалар, яғни 
кәсіпорындар, ұйымдар, партиялар, қоғамдық 
бірлестіктер бола алмайтынын белгілейді.

Қылмыс субъектісінің қажетті белгілерінің бірі 
қылмыс жасаған жеке тұлғаның жауапкершілікке 
қабілеттілігі болып табылады.

Жауапкершілікке қабілеттілік – бұл өзінің іс-
әрекетінің іс жүзіндегі сипаты мен қоғамдық 
қауіптілігін ұғына алған немесе оған ие бола алған, 
қылмыстық заңмен белгіленген қоғамға қауіпті 
әрекетін жасау кезіндегі тұлғаның қабілеттілігі.

Жауапкершілікке қабілеттілік тұлғаны 
қылмыстық жауапкершілікке тарту және оны 
жазалаудың қажетті шарты болып табылады.

Қылмыстық заң нормалары қоршаған ортаға 
дұрыс бейімделе алатын, өзінің тәртібінің 
мәнділігін түсінетін және өзінің әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) жауап бере алатын сау 
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психикалық қабілеті бар тұлғаларға бағытталған.
Мұндай қабілетке ие бола алмайтын адамдар, 

психикалық ауру салдарынан өзінің іс-әрекетінің 
(әрекетсіздігінің) іс жүзіндегі сипаты мен 
қоғамдық қауіптілігін ұғына алмайды және оған 
ие бола алмайды, сондықтан қылмыстық жауап-
кершілікке тартыла алмайды (ҚК-ң 16-бабы).

Қылмыстың субъективтік жағы – бұл тұлғаның 
жасаған әрекеті мен оның салдарына деген 
психикалық қатысы.

Қылмыстың сыртқы бейнесін көрсететін объ-
ективтік жаққа қарағанда, субъективтік жақ 
қылмыстың сыртқы мәнін көрсетеді. Бірақ 
қылмыстың объективтік және субъективтік бел-
гілері өзара тығыз байланысты және белгілі бір 
бірлестікте болады. Сондықтан субъективтік 
жақты зерттеу, қылмыстың тиісті құрамының 
объективтік жағын талдаумен тығыз байланысты-
рып жасалуы тиіс.

Субъективтік жақты мыналар құрайды: кінә, се-
беп және қылмыстың мақсаты.

Осы белгілердің барлығы бірлесіп, қылмыс 
жасаған тұлғаның психикасында болып жатқан 
ішкі процессті сипаттайды және тұлғаның санасы 
мен еркінің оның жасаған әрекетімен байланы-
сын көрсетеді.

Аталған белгілердің әрқайсысының мәні бірдей 
емес.

Кінә – қылмыстың әр құрамының субъективтік 
жағының міндетті белгісі. Кінәсіз қылмыс құрамы 
және, сәйкесінше, қылмыстық жауаптылық та 
жоқ.

Кінәға қарағанда себеп пен мақсат құрамдардың 
біріне міндетті, ал басқаларына субъективтік 
жақтың факультативтік белгілер болып табылады.

Қылмыстың ссубъективтік жағын – кінә, себептер 
мен мақсаттар түрлерін дұрыс анықтау үлкен мәнге 
ие; қылмыстық мінез-құлықты қылмыстық емес-
тен айыру, қылмыстарды нақты анықтауға, объек-
тивтік жағы бойынша бірдей қылмыс құрамдарын 
бір бірінен ажыратуға, қылмыстық әрекет жасаған 
тұлғаның қауіптілік дәрежесін анықтауға және жа-
заны жекелеуге мүмкіндік береді.

Кінә – бұл қасақаналық немесе абайсыздық 
түрлерімен сипатталатын, тұлғаның жасаған 
қоғамға қауіпті әрекеті мен оның қоғамға қауіпті 
салдарына деген психикалық қатысы.

Кінә әрқашан қасақаналық немесе 
абайсыздықпен сипатталады.

ҚК-ң 19-бабының 3-бөлігі бойынша қасақана 
немесе абайсызда әрекет жасаған адам ғана 
қылмыста кінәлі деп танылады.

Қылмыс жасағандағы кінә – объективтік 

ақиқат фактісі. Сот субъектінің кінәсі туралы 
қорытындыны іс бойынша жиналған барлық 
дәлелдемелер негізінде белгілейді.

Кінә туралы, тек қылмыстық заңмен көзделген, 
зиян келтірілген немесе жеке адамға, қоғамға не-
месе мемлекетке қауіп туғызатын қоғамға қауіпті 
әрекет, яғни қылмыс жасалған кезде айтуымызға 
болады. Қылмыс жоқ жерде, қылмыстық-
құқықтық ұғым бойынша кінә да жоқ.

Қасақаналықтың мазмұны ҚК-ң 20-бабында 
көрініс табады: «Тікелей немесе жанама ниетпен 
жасалған әрекет қасақана жасалған қылмыс деп 
танылады.

Егер адам өз іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) 
қоғамға қауіпті екенін ұғынып, оның қоғамға 
қауіпті зардартары болуының мүмкін екенін не-
месе болмай қоймайтынын алдын ала білсе және 
осы зардаптардың болуын тілесе, қылмыс тікелей 
ниетпен жасалған қылмыс деп танылады.

Егер адам өз іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) 
қоғамға қауіпті екенін ұғынып, оның қоғамдық 
қауіпті зардаптары болуы мүмкін екенін алдын ала 
білсе, осы зардаптардың болуын тілемесе де, бұған 
саналы түрде жол берсе не бұған немқұрайлы 
қараса, қылмыс жанама ниетпен жасалған қылмыс 
деп танылады».

Өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғамға 
қауіпті сипатқа ие екенін ұғыну және қоғамдық 
қауіпті зардаптарды алдын ала білу, сана аясында 
ағып жатқан процесстер ретінде, ниеттің интел-
лектуалды сәтін құрайды.

Өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғамға 
қауәптә сипатқа ие екенін ұғыну ниеттің қажетті 
элементін құрайды, оның жоқ болуы қасақана 
кінәні жоққа шығарады.

Өз әрекетінің немесе әрекетсіздігінің қоғамға 
қауіпті сипатқа ие екенін ұғыну, кінәлі оның 
фактілік жағын ғана емес, олардың әлеуметтік 
маңызын да ұғынатынын болжайды, яғни оның 
қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық 
қатынастарға қарсы жасалған әрекеті немесе 
әрекетсіздігі арқылы келтірілген немесе келтіруі 
мүмкін зиян.

Қылмыс құрамының субъективтік жағы қылмыс 
жасаған адамның кінәлілігімен байланысты 
мәселелермен шектелмейді. Әрине, қылмыс жасау 
кезінде және қылмыс жасалғаннан кейін кінәлінің 
психикасында, кінә формасына ғана әкеле бер-
мейтін, күрделі ішкі процесс болып жатады.

Осыған байланысты қалыптастыру механизмін, 
сонымен қатар субъектінің жасалған қылмысына 
және оның зардаптарына деген психикалық 
қатынасы мазмұнының өзін түсіну үшін, оның 
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қылмыс жасау себебі мен мақсатының сипатын 
анықтау қажет.

Қылмыстың себебі – бұл субъектінің қылмыс 
жасау кезіндегі басшылыққа алған ішкі түрткілері. 
Себеп әрқашан бір немесе бірнеше себептердің 
ықпалы арқасында пайда болатын және бекітілетін 
ниеттің алдында болады. Оны анықтау адамның 
қылмыс жасап жатқан сәтіндегі психикалық күйін 
бағалау үшін ғана емес, сонымен қатар кінәлінің 
мінездемесі мен жеке өзінің моральдық бағасын 
анықтау үшін маңызды.

Сонымен бірге қылмыстың себебі жаслаған 
әрекет зияндылығының дәрежесін сипаттай-
ды. Қылмыс құрамының қажетті белгісі болып 
табылған кезде, ол қылмысты саралау үшін зор 
маңызға ие болады, соттың жаза тағайындаған 
кезінде жазаны жеңілдету немесе ауырлату 
жағдайы ретінде қолданылады.

Қылмыстың мақсаты – бұл субъектінің зиянды 
әрекет жасай тұрып, ұмтылатын, жүзеге асыратын 
межесі.

Сондай-ақ, қылмыстың мақсаты, себеп сияқты, 
адамның қылмыс жасауымен байланысты, оның 
санасындағы субъективті процессті сипаттайды. 
Сәйкесінше, мақсат қылмыскердің қоғамдық 
қауіптілікке бағасын көрсетеді, ол міндетті түрде 
жазаға әсер етуі қажет.

Жоғарыда көрсетілген қылмыс субъектісі және 
субъективтік жақ ұғымдарының талдануы негізін-
де экономикалық контрабанданың субъектісі мен 
субъективтік жағын айыру мүмкін болады.

Контрабанданың субъектісі 16 жасқа толған 
тұлғалар бола алады.

Контрабанда үшін ҚР Қылмыстық кодексімен 
қылмыстық жауапкершілікке дипломатиялық 
өкілдер мен олардың отбасылары, егер олар ай-
тылып кеткен өкілдерімен бірге тұрған жағдайда, 
сонымен қатар, қолданыстағы заңдар мен 
халықаралық келісім-шарттарға сәйкес Қазақстан 
Республикасындағы соттарда қылмыстық істер 
бойынша ісі сотта қарастырылмайтын басқа да 
тұлғалар тартылмайды. Бұл тұлғалардың контра-
банда үшін қылмыстық жауапкершілік мәселелері 
дипломатиялық жолмен шешіледі.

Контрабанда – тікелей ниет түріндегі кінәнің 
бар екендігін алдын ала жорамалдайды, яғни субъ-
ективтік жағы – тікелей ниет.

Анығында, ҚК-ң 209-бабында субъективтік 
жақ тауарды Қазақстан Республикасының кеден 
шекарасынан өткізуге байланысты тұлға жасаған 
әрекеттерінің қоғамға қауіптілігін сезе тұрып 
және нақты осы әрекеттерді жасауға ниет білдір-
генде кінә тікелей ниет түрінде ғана сипаттала-

ды. Осыған қарамастан, бұл пікірге байланысты 
басқа да көзқарастар бар: көптеген авторлардың 
пікірінше, «контрабанда – тауардың немесе өзге 
де заттардың кеден шекарасынан заңсыз өткізу 
ғана емес, сонымен қатар оларды сыртқы нарықта 
өткізу үшін шетел мемлекет аумағына міндетті 
түрде шығару немесе дәл сол сияқты шетел мем-
лекетінен Қазақстанның кеден аумағына олар-
ды ішкі нарықта өткізу үшін бағытталған, нақты 
анықталған және ашық көрінген мақсат. Мұндай 
мақсаттың жоқ болуы кезінде әрекет контрабан-
да құрамының субъективтік жағының белгілері-
не түспейді.». Бұл пікірмен келісуге болар ма 
екен. Экономикалық контрабанда – формальды 
құрамы бар қылмыс, оның объективтік жағына 
кеден шекарасы арқылы тауарлар мен өзге де 
заттардың өтуі бойынша әрекеттер ғана кіреді. 
Тікелей шекара арқылы өтуден басқа қандай 
да бір басқа қылмыстық нәтижеге қол жеткі-
зу, қылмыстың аяқталғанын және қылмыстық 
жазаны жариялау үшін қажет емес. Осылайша, 
экономикалық контрабанданың субъективтік 
жағы тікелей ниет түрінде ғана жаза деп сипат-
талады.

Қылмыстың себептері контрабанда құрамы 
үшін мүлдем ешқандай мағынаға ие болмайтын 
әртүрлі ниеттер болуы мүмкін.
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Аннотация
В настоящей статье рассматривается институт освобождения от уголовной ответственности, ко-

торый является одним из важнейших институтов уголовного права в Республике Казахстан. В част-
ности, в статье будут освещены следующие вопросы: основные цели и задачи и основания освобождения 
лица от уголовной ответственности, основные направления совершенствования норм освобождения от 
уголовной ответственности.

Ключевые слова: свобода, Уголовный кодекс, закон, адвокат, уголовное право.

Андапта
Осы мақалада Қазақстан Республикасындағы қылмыстық құқықтың ең маңызды институттарының 

бірi қылмыстық жауапкершілік институты болып табылатындығы анықталады. Әсіресе, негіз-
гі мақсаттары мен міндеттері және азаматтарды қылмыстық жауапкершіліктен босату түптері, 
қылмыстық жауапкершіліктен босатудың нормасын жетілдірудің негізгі бағыттары көрсетіледі.

Түйінді сөздер: бостандық, Қылмыстық кодекс, заң, қорғаушы, қылмыстық құқық.

Аnnotation
This article discusses the Institute of exemption from criminal responsibility, which is one of the most important 

institutions of the criminal law in the Republic of Kazakhstan. In particular, this article will cover the following 
issues: the main goals and objectives and the reasons the person’s release from criminal liability, the main directions 
of improving standards of exemption from criminal liability.

Key words: freedom, Criminal Code, the law, attorney, criminal law. 

Вопросы совершенствования и повыше-
ния эффективности норм освобождения 
от уголовной ответственности

Институт освобождения от уголовной ответс-
твенности является одним из важнейших инсти-
тутов уголовного права в Республике Казахстан. 
Он показывает гуманное и справедливое отно-
шение общества к лицам, оступившимся в жиз-
ни. Граждане, которые не деградировали мораль-
но и не полностью потеряны для общества, при 
определенных, указанных в законодательстве 
случаях, могут быть освобождены от уголовной 
ответственности и наказания. На мой взгляд, это 
очень правильно, т.к. цель правосудия не нака-
зать, а защитить общество, способствовать его 
улучшению, воспитывать законопослушание.

Ст. 67 УК РК говорит об освобождении от уго-

ловной ответственности в случаях,  когда лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой 
тяжести примирилось с потерпевшим и загла-
дило причиненный потерпевшему вред. Данное 
основание освобождения от уголовной ответс-
твенности подробно описано в  Нормативном 
Постановлении Верховного Суда РК от 21 июня 
2001 года – О судебной практике по применению 
ст.67 Уголовного кодекса Республики Казахс-
тан.

Примирение с потерпевшим является,  во - 
первых, обстоятельством, дополняющим (усили-
вающим)  деятельное раскаяние как основание 
освобождения от уголовной ответственности, 
а во-вторых, самостоятельным основанием ос-
вобождения лица, совершившего преступление 
небольшой тяжести (например, оскорбления, 
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клевета). В некоторых случаях факт примирения 
констатируется на основании отсутствия заяв-
ления (жалобы) потерпевшего в правоохрани-
тельные органы. Часть 2 статьи 67 гласит: «Лицо, 
совершившее преступление средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной ответс-
твенности, если оно примирилось с потерпев-
шим и загладило причиненный вред». Данный 
вид освобождения от уголовной ответственнос-
ти в действующем законодательстве предусмот-
рен впервые.  Примирение лица, совершившего 
преступление, с потерпевшим по сути можно 
считать разновидностью деятельного раскаяния. 
Идея примирения дает возможность разрешить 
конфликтную ситуацию между пострадавшим и 
лицом, совершившим преступное деяние с мень-
шими процессуальными и моральными затрата-
ми, это во-первых. Во-вторых, возникшее про-
тиворечие решается не репрессивными мерами. 
В-третьих, гарантирует восстановление нару-
шенного права по усмотрению потерпевшего.

Уголовное дело может быть прекращено по 
основаниям примирения сторон лишь при на-
личии заявления потерпевшего о примирении 
с обвиняемым, поданного до вынесения обви-
нительного приговора суда. Примирение с по-
терпевшим относится к факультативному и без-
условному видам освобождения от уголовной 
ответственности. Оно также входит в разряд не 
реабилитирующего вида освобождения, поэтому 
не может влечь за собой возмещения освобож-
денному ущерба, связанного с фактом возбужде-
ния уголовного дела.

Действия данной статьи распространяются на 
лиц, совершивших преступления небольшой и 
средней тяжести. По первой части прекращение 
уголовного дела за примирением сторон являет-
ся обязанностью суда, по второй части – правом 
суда, т.е. данная норма не обязательная (факуль-
тативная).

Для прекращения уголовного дела и освобож-
дения лица от уголовной ответственности необ-
ходимы условия:

- состоялось примирение лица, совершившего 
преступление, с потерпевшим;

- лицо, совершившее преступление, загладило 
причиненный потерпевшему вред.

Надо иметь ввиду, что лицом,  впервые со-
вершившим преступление не является тот, кто 
совершил два и более преступлений, т.е. в случа-
ях неоднократности или реальной совокупнос-
ти преступлении. Законом РК от 23.11.2010 № 
354-IV статья 67 дополнена частью третьей сле-
дующего содержания. «Несовершеннолетний, 
впервые совершивший тяжкое преступление, не 
связанное с причинением смерти или тяжкого 

вреда здоровью человека, может быть освобож-
ден судом от уголовной ответственности, если 
он примирился с потерпевшим, загладил при-
чиненный потерпевшему вред. При этом к нему 
применяются принудительные меры воспита-
тельного воздействия, предусмотренные статьей 
82 настоящего Кодекса».

При примирении с несовершеннолетним по-
терпевшим должно быть получено согласие за-
конного представителя. В случае примирения с 
недееспособным или малолетним потерпевшим 
их права могут  осуществлять законные предста-
вители.

Законом РК «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты РК по 
вопросам дальнейшей гуманизации уголовного 
законодательства и усиления гарантий законнос-
ти в уголовном процессе» от 18 января 2011 года, 
статья 67 дополнена частью четвертой следующе-
го содержания. «В случаях, когда преступлением 
причинен вред охраняемым законом интересам 
общества и государств, лицо, указанное в части 
первой или второй настоящей статьи, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
оно чистосердечно раскаялось и загладило вред, 
причиненный  охраняемым законом интересам 
общества или государства. Положения настоя-
щей статьи не распространяются на лиц, совер-
шивших коррупционные преступления».

Итак, закрепляя в Общей части УК РК инсти-
тут освобождения от уголовной ответственности, 
законодатель преследовал множество целей, не-
обходимых для достижения социальной справед-
ливости и в том числе которых:

- экономия мер уголовной репрессии и сниже-
ние удельного веса осужденных в обществе;

- сокращение материальных затрат общества 
на содержание органов уголовной юстиции;

- разгрузка переполненных следственных изо-
ляторов и мест лишения свободы;

- уменьшение количества уголовных дел, на-
правляемых в суд, с обвинительным заключением 
и тем самым разгрузить его работу, а усилия суда 
сосредоточить на разбирательстве уголовных дел 
о преступлениях, представляющих для общества 
повышенную общественную опасность;

- сокращение сроков расследования, затрат сил 
и средств органов уголовной юстиции на выявле-
ние латентных и раскрытие зарегистрированных 
неочевидных преступлений, собирание доказа-
тельств по делу и обеспечение правильного его 
разрешения;

- снижение уровня рецидивной преступности 
путем сокращения круга лиц, осужденных судом 
и направленных в места лишения свободы для 
отбывания наказания;
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Таким образом, указанные задачи, во многом 
решающиеся благодаря применению освобожде-
ния от уголовной ответственности как альтерна-
тива реакции государства на преступление, при-
званы обеспечить восстановительную функцию 
уголовного права и целей частной превенции без 
применения наказания [1, с. 241]. 

28 января 2011 года в Казахстане принят, и 5 
августа введен в действие Закон РК «О меди-
ации». Ещё 9 лет назад, 20 сентября 2002 года 
Президентом Казахстана был издан Указ «О 
Концепции правовой политики Республики Ка-
захстан». Отмечая необходимость  гуманизации  
уголовной политики, Указ  определил,  что  в 
уголовном судопроизводстве  это должно быть 
отражено через  «более широкое внедрение ин-
ститута примирения путем расширения перечня 
преступлений, подпадающих под возможность 
освобождения от уголовной ответственности 
через процедуру медиации, возмещения потер-
певшему имущества и морального вреда, а также 
причиненного вреда здоровью». Этот  уникаль-
ный  инструмент  направлен  на  повышение    
уважения  к правам,  свободам  и самому чело-
веку, на формирование цивилизованных граж-
данских и межличностных отношений, укреп-
ление общественного согласия, на разрешение 
социальных, иных противоречий, конфликтов  и 
споров  путем конструктивного диалога. Одним 
из важнейших целей медиации является: дости-
жение варианта разрешения спора (конфликта), 
устраивающего обе стороны медиации, сниже-
ние уровня конфликтности сторон. В частности, 
в  судейском  сообществе  Казахстана определи-
лось позитивное восприятие   медиации как  ме-
тода  примирения сторон.  Большинство  судей  
отмечает,  что использование примирительной 
процедуры  в условиях хронической  загружен-
ности судов – важный  и необходимый фактор,  
так   как  суды  освобождаются  от  значительной  
части нагрузки.   При  этом  роль суда  возрас-
тает  по тем спорам, где  стороны  не  достигли 
согласия.  Медиация (процедура урегулирова-
ния спора (конфликта) между сторонами при 
содействии медиатора в целях достижения ими 
взаимоприемлемого решения, реализуемая по 
добровольному согласию сторон) может приме-
няться по спорам, возникающим из гражданс-
ких, трудовых, семейных и иных правоотноше-
ний с участием физических и (или) юридических 
лиц, а также  в ходе уголовного судопроизводства 
по делам о преступлениях небольшой и средней 
тяжести. Согласно законодательству РК «о ме-
диации» медиатором может быть независимое, 
беспристрастное, незаинтересованное в исходе 
дела физическое лицо, выбранное по взаимно-

му согласию сторон медиации, включенное в 
реестр медиаторов и давшее согласие на выпол-
нение функции медиатора. Как и адвокатская, 
деятельность медиатора не является предприни-
мательской деятельностью, при этом лица, осу-
ществляющие деятельность медиатора, вправе 
также осуществлять любую иную деятельность, 
не запрещенную законодательством РК. В состав 
медиаторов  не могут быть включены лица, упол-
номоченные на выполнение государственных 
функций и приравненные к ним, признанные 
судом недееспособными или ограниченно дее-
способными, в отношении которых осуществля-
ется уголовное преследование, а также имеющие 
не погашенную или не снятую в установленном 
законом порядке судимость. Но с принятием за-
кона РК «О медиации» необходимо обязать  доз-
навателей  и  следователей по уголовным  делам 
о  преступлениях  небольшой и средней тяжести  
официально  уведомлять  потерпевших,  подоз-
реваемых и обвиняемых  о возможности  прими-
рения,  в  том числе в порядке  медиации.

Таким образом, институт медиации в полной 
мере взаимодействует с уголовным законодатель-
ством РК. Примирение сторон в медиации мо-
жет быть осуществлено в преступлениях средней 
и небольшой тяжести. По части 2 ст. 67 УК РК 
может быть освобождено от уголовной ответс-
твенности лицо, совершившее любое преступле-
ние средней тяжести вне зависимости от насту-
пивших последствий, а также неоднократности, 
совокупности или рецидива преступлений в его 
действиях при наличии следующих оснований: 

а) совершенное деяние относится к категории 
преступлений средней тяжести; б) состоялось 
примирение лица, совершившего преступление, 
с потерпевшим; в) лицо, совершившее преступ-
ление, загладило причиненный потерпевшему 
вред. 

При отсутствии хотя бы одного из перечислен-
ных оснований применение ч. 2 ст. 67 УК РК не-
допустимо.

Вместе с тем, законом установлен запрет на 
применение медиации по спорам, если они за-
трагивают или могут затронуть интересы третьих 
лиц, не участвующих в процедуре медиации, лиц, 
признанных судом недееспособными, в случаях, 
когда одной из сторон является государственный 
орган, а также по уголовным делам о коррупци-
онных преступлениях и иных преступлений про-
тив интересов государственной службы и госу-
дарственного управления.

На сегодняшний день в Казахстане разрабо-
тана Концепция проекта Уголовного кодекса 
Республики Казахстан. В данной концепции 
большому вниманию были уделены вопросы 
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совершенствования института освобождения от 
уголовной ответственности. В частности, пункт 
11 Концепции предусматривает расширение кру-
га обстоятельств, освобождающие от уголовной 
ответственности.  Мы придерживаемся мнения  
доктора юридических наук, профессора Николая 
Хавронюка - Директора по научному развитию 
Центра политико-правовых реформ (Киев, Ук-
раина), о том, что, прежде чем далее расширять 
основания освобождения от уголовной ответс-
твенности, следует тщательно изучить судебную 
статистику и установить, каков процент лиц, 
совершивших преступления, был освобожден 
от уголовной ответственности и наказания и по 
каким основаниям, каков процент среди осво-
божденных лиц, вновь совершивших преступле-
ния. Как он метко заметил: «Как предупреждают 
российские ученые, Фемида может задохнуться 
от гуманизма». 

В проекте гуманизации уголовного законо-
дательства РК также предусмотрены нормы со-
вершенствования института освобождения от 
уголовной ответственности. В соответствии с 
данным законом введены новые основания для 
освобождения от уголовной ответственности в 
случаях, когда лицо добровольно и полностью 
возместило причиненный ущерб, уплатило не-
доимку, начисленные пени, штраф.

Освобождение от уголовной ответственнос-
ти по этим основаниям теперь будет допустимо 
на любой стадии уголовного судопроизводства, 
вплоть до постановления приговора.

В последнее время в числе недостатков рас-
сматриваемого института, на взгляд многих, 
является то, что практика применения того или 
иного вида освобождения от уголовной ответс-
твенности органами предварительного рассле-
дования не соответствует конституционным 
положениям. В Конституционном законе «О су-
дебной системе и статусе судей в Республике Ка-
захстан» [2], а также в п.1 ст.75 Конституции РК 
[3, с. 33], и в ст.11 УПК РК отмечается, что пра-
восудие в РК осуществляется только судом. Это 
– окончательный решающий акт правосудия. 
Пп.1 п.3 ст.77 Конституции РК также устанавли-
вает: «лицо считается невиновным в совершении 
преступления, пока его виновность не будет при-
знана вступившим в законную силу приговором 
суда» [3, с. 34]. 

Институт освобождения от уголовной ответс-
твенности является одним из важнейших инс-
титутов уголовного права в Республике Казах-
стан. Он показывает гуманное и справедливое 
отношение общества к лицам, оступившимся 
в жизни. Освобождение  от  уголовной  ответс-
твенности  означает,  что  правовые последствия  

совершенного преступления устранены и связа-
ны с полной реализацией прав и обязанностей 
субъекта. Уголовно-правовые отношения между 
государством и виновным в этом случае прекра-
щаются. Таким образом, освобождение от уго-
ловной ответственности означает выраженное в 
официальном акте компетентного органа реше-
ние освободить лицо, виновное в совершении 
преступления и связанного с  этим  применения  
к  нему уголовно-правовых санкций (наказания), 
то есть освободить от мер государственно-при-
нудительного воздействия.
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КонцеПция нового 
Уголовного КоДеКса рК

Аннотация
В данной статье исследовано уголовное право Республики Казахстан, концепция нового кодекса и либе-

рализация будущего уголовного права.
Ключевые слова: Президент, уголовное право, Уголовный кодекс, уголовно-процессуальное законода-

тельство.

Аңдатпа
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы және концепциясы талданады. Жаңа 

кодекстің және болашақ қылмыстық құқықты либерализациялау қарастырылады.
Түйінді сөздер: Президент, қылмыстық құқық, Қылмыстық кодекс, қылмыстық іс жүргізу заңнамасы.

Annotation
Тhis paper investigated the criminal law of the Republic of Kazakhstan, the concept of the new code and future 

liberalization of criminal law.
Key words: President, Criminal Law, the Criminal Code, the Criminal Procedure Law.

Действующий Уголовный кодекс незави-
симого Казахстана - показатель стрем-
ления государства к надежной защите 

признанных Конституцией страны высших цен-
ностей, которыми являются человек, его жизнь, 
права и свободы.

В Кодексе нашли отражение идеи о дальней-
шем прогрессивном развитии правовой системы 
Казахстана, сформулированные в периоды под-
готовки и реализации Государственной програм-
мы правовой реформы 1994 года и Концепции 
правовой политики 2002 года.

В числе его важных отличий необходимо отме-
тить признание первичности и неотъемлемости 
прав и свобод человека, принципиально новую 
иерархию социальных ценностей, деидеологиза-
цию уголовной политики.

Вместе с тем, за прошедшие четырнадцать лет 
положения Уголовного кодекса неоднократно 
подвергались изменениям. Принято свыше 60 
законов, которыми внесены поправки в более 
чем 300 его статей. При этом, как правило, кор-
рекция уголовного законодательства являлась 
ответом на возникавшие проблемы в практике 
его применения.

Вместе с тем существенная трансформация 
сложившихся общественных отношений, воз-
никновение ранее неизвестных угроз, обуслов-
ливают необходимость не просто коррекции 
действующих механизмов уголовно-правовой 
защиты, но и создания новых уголовно-правовых 
институтов. Те системные проблемы, которые 
существуют в действующем уголовном законо-
дательстве, затруднительно решать посредством 
лишь коррекции. Поэтому актуализируется воп-
рос о разработке новой редакции Уголовного 
кодекса с сохранением проверенных временем 
и практикой уголовно-правовых институтов, с 
необходимой их модернизацией в целях обеспе-
чения адекватной защиты личности, общества и 
государства.

Основной целью разработки и принятия Уго-
ловного кодекса Республики Казахстан в новой 
редакции является модернизация уголовного 
законодательства для повышения уровня защи-
щенности прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, законных интересов граждан и 
организаций, общественного порядка и безопас-
ности, окружающей среды, суверенитета и терри-
ториальной целостности Республики Казахстан, 
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охраняемых законом интересов общества и го-
сударства от преступных посягательств. В новом 
Уголовном кодексе необходимо в полной мере 
реализовать основные направления развития уго-
ловного права, сформулированные в Концепции 
правовой политики, утвержденной Указом Главы 
государства от 24 августа 2009 года № 858.

В целях повышения уровня охраны прав и сво-
бод граждан, а также общественной безопасности 
следует осуществить коррекцию понятия пре-
ступления, рассмотреть возможность изменения 
содержания понятия вины, поскольку, с одной 
стороны, принцип виновной ответственности 
- это базовый принцип уголовного права, а, с 
другой, этот принцип слабо корреспондируется 
с планируемым введением уголовной ответствен-
ности юридических лиц.

Также необходимо пересмотреть подходы к 
категоризации преступлений, для чего нужно 
глубже изучить вопросы определения степени 
тяжести преступных деяний на основе оценки их 
общественной опасности.

Именно в этом вопросе предстоит глубокое 
реформирование уголовного права, поскольку 
будет пересмотрено привычное деление проти-
воправных деяний на административные право-
нарушения и преступления и введено понятие 
уголовного проступка. Это также повлечет пере-
смотр Кодекса об административных правонару-
шениях.

Термин уголовный «проступок» , прочно во-
шедший в лексикон юристов, может означать 
лишь одно: ответственность за подобные деяния 
должна предусматриваться уголовным законом.  
Регламентация уголовных проступков в рамках 
Уголовного кодекса наряду с Концепцией пра-
вовой политики также позволит избежать дубли-
рования большинства институтов Общей части, 
которые, в принципе, должны быть едиными для 
обеих разновидностей уголовно-противоправных 
деяний(признаки субьекта, форма вины, соучас-
тие, добровольный отказ).  

В ходе модернизации уголовного законодатель-
ства необходимо определиться с пределами даль-
нейшей либерализации и гуманизации уголовной 
политики.

В свете происходящих глобальных событий 
следует усилить уголовную ответственность за 
наиболее опасные преступные посягательства. 
Так например, если анализировать законотвор-
ческую деятельность государства в сфере борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков, то политика 
государства была направлена в основном на уси-
ление ответственности за незаконные действия с 
наркотиками. Еще в 1997 году Президент страны 
высказывал свою позицию о том, что наркотики 

— это весьма  особенная и губительная сфера, и 
большой вопрос, насколько здесь применимы 
принципы гуманизма. На одной чаше весов —
жизнь человека, который их ввозит и распростра-
няет, но на другой-то — несколько загубленных 
им жизней. В этом вопросе общество должно вы-
сказаться, и я поддержу точку зрения большинс-
тва.

20 сентября 2006 года, Комитет по борьбе с 
наркобизнесом разработал проект Закона Рес-
публики Казахстан “О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс Рес-
публики Казахстан об административных право-
нарушениях по вопросам усиления ответствен-
ности в сфере незаконного оборота наркотиков”. 
В данном проекте предусматривалось усиление 
ответственности за совершение наркопреступле-
ний, включая пожизненное лишение свободы и 
смертную казнь с конфискацией имущества, но 
при согласовании с Администрацией Президента 
из вышеупомянутого законопроекта была исклю-
чена смертная казнь, а также исключены нормы, 
предусматривающие усиление санкций в местах 
лишения свободы. Таким образом, с этого мо-
мента государство ужесточило наказание в отно-
шении лиц, распространяющих наркотики, осо-
бенно среди несовершеннолетних. Кроме того, 
внесены изменения и дополнения в статью 48 
УК РК, т.е. за особо тяжкие наркопреступления 
(ч.ч.4 ст. 250, 259, 260, 261 настоящего Кодекса), 
предусмотрены более строгие виды наказания 
вплоть до пожизненного лишения свободы

Следует пересмотреть иерархию системы на-
казания по степени тяжести от менее строгого к 
более строгому виду наказания . Так, например 
при более тщательном и глубоком анализе можно 
прийти к выводу , что штраф-более строгое нака-
зание, привлечение к общественным работам или 
исправительные работы, которые являются менее 
тяжким наказанием по сравнению с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью. Следует 
исключить слишком широкую альтернативность 
санкций, во многих случаях - от штрафа до ли-
шения свободы, за одно и то же деяние, разную 
диаметральность в оценке защиты одного и того 
же объекта. Стоит отметить, что санкции, будучи 
правовой формой выражения уголовной ответс-
твенности, должны быть правильно сконструи-
рованы, т.е. содержать такое наказание и в таком 
количестве, чтобы выполнять эффективно свою 
задачу, предельно четко и правильно выражать 
свое содержание.

В рамках установок Главы государства необхо-
димо обеспечить защиту бизнеса от противоправ-
ных деяний, снять ограничения, мешающие раз-
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витию свободного предпринимательства. Но при 
этом следует обеспечить защиту прав и законных 
интересов граждан, интересов государства от 
экономических преступлений. Так в частности из 
уголовного кодекса Республики Казахстан будет 
исключена статья «Лжепредпринимательство». 
Ее предлагается заменить на новую норму, ко-
торая будет четко направлена на противодейс-
твие лжепредпринимательству и оттоку доходов 
в теневую экономику. Также будут вводиться 
четкость в доследственные проверки бизнеса, и 
предлагают меру административного воздействия 
в виде штрафа заменить на предупреждение. Но 
это в том случае, если данное правонарушение не 
повлекло ущерба для потребителей и государства.  
Предлагается за экономические преступления 
применять наказания не связанные с содержани-
ем под стражей. К примеру, предлагается наказы-
вать провинившихся общественными работами, 
штрафами и так далее.

Немаловажной задачей является повышение 
эффективности охраны прав и законных интере-
сов детей.

При этом Уголовный кодекс должен строго 
соответствовать Конституции, в том числе с по-
зиций ограничения законом прав и свобод чело-
века и гражданина «лишь в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты конституционного 
строя, охраны общественного порядка, прав и 
свобод человека, здоровья и нравственности на-
селения» [1,c 2].

 В Новой  редакция уголовного кодекса Рес-
публики Казахстан должны быть учтены следую-
щие подходы:

 1. Новая редакция Уголовного кодекса долж-
на предусматривать реализацию международных 
обязательств Казахстана.

2. При разработке уголовно-правовых норм 
необходимо учитывать нормативные постанов-
ления Конституционного Совета.

В первую очередь, следует учитывать, что Кон-
ституционный Совет ориентировал законодате-
ля при установлении уголовной ответственности 
исходить из конституционных пределов допус-
тимого ограничения прав и свобод человека и 
гражданина, не искажая существа конституци-
онных прав и свобод и не вводя ограничений, не 
согласующихся с конституционно определенны-
ми целями.

При выработке мер противодействия обще-
ственно-опасным деяниям необходимо оцени-
вать их уязвимость с позиций пределов ограниче-
ния прав и свобод граждан, соблюдения баланса 
между конституционными правами граждан и 
задачами борьбы с преступностью.

Соблюдение указанных требований, полно-

та и точность определения уголовно-правовых 
понятий также исключит случаи недопустимого 
искажения смысла уголовно-правовых норм в 
правоприменительной практике.

Надлежит исключить противоречия между 
нормами Уголовного кодекса и иных законода-
тельных актов, в том числе исключить случаи ус-
тановления норм уголовно-правового характера 
в иных законодательных актах и несвойственных 
уголовному праву норм в Уголовном кодексе.

3. Уголовный закон, отвечающий современ-
ным требованиям, должен быть максимально 
адаптирован к потребностям практики и велени-
ям времени. При этом уголовно-правовые инс-
титуты и нормы, не отвечающие необходимым 
условиям, следует пересмотреть. Главное, при 
этом, обеспечение его соответствия Конститу-
ции и международным обязательствам страны, 
современной уголовной политике государства.

Существующее сейчас деление противоправ-
ных деяний на административные правонаруше-
ния и уголовные преступления также не всегда 
способствует надежной защите охраняемых пра-
воотношений. В отдельных случаях возникают 
сложности с определением общественной опас-
ности некоторых деяний и соответственно с от-
несением их к категории административных пра-
вонарушений либо уголовных преступлений.

В этой связи на основе положительного между-
народного опыта. Так УК Германии характерно 
выделение уголовных преступлений и проступ-
ков. Преступлением признается противоправное 
деяние, за которое предусмотрено в качестве ми-
нимального наказания лишение свободы на срок 
не менее одного года и более строгое наказание. 
Соответственно, уголовный проступок – это 
противоправное деяние, за которое предусмот-
рено в качестве минимального наказания ли-
шение свободы на более короткий срок или де-
нежный штраф. Таким образом, в УК Германии 
классификация уголовно-значимых деяний пос-
тавлена в зависимость от минимального наказа-
ния; если же деяние наказуемо только денежным 
штрафом, то оно определяется, как правило, в 
«дополнительном» уголовном праве. Следует 
рассмотреть вопрос о введении новой категории 
противоправных деяний - уголовного проступка, 
что позволит классифицировать ряд деяний, по 
степени общественной опасности находящихся 
на стыке административного правонарушения 
и уголовного преступления. Уголовный просту-
пок - непреступное правонарушение. На это ука-
зывает сам термин «проступок» применяемый 
в праве для обозначения  деяний, отличных от 
преступления.

Основанием отнесения деяний к категории 
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уголовных проступков могли бы являться их 
общественная опасность, а также виды наказа-
ний, назначаемых за их совершение. Основу для 
формирования категории уголовных проступков 
должны составить преступления, не представля-
ющие большой общественной опасности. При 
определении круга уголовных проступков полез-
но учитывать практику судов по делам о подоб-
ных преступлениях, практику освобождения лиц 
от уголовной ответственности, а также уровень 
правосознания граждан. Тем самым должна су-
щественно повыситься объективность данных о 
степени защищенности прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства.

С законодательной точки зрения оптималь-
ным представляется регламентация уголовных 
проступков в рамках Уголовного кодекса, что 
позволит придать им статус, близкий к категории 
преступных деяний и соответственно расширить 
возможности государства по их пресечению.

При этом целесообразно разграничение пре-
ступлений и проступков провести по критерию 
возможности назначения наказания в виде лише-
ния свободы, поскольку именно этот вид наказа-
ния является наиболее отчетливой границей меж-
ду серьезной и менее серьезной общественной 
опасностью. Тем самым становится возможным 
признать преступлениями те деяния, за совер-
шение которых может быть назначено лишение 
свободы, в том числе в альтернативе с иными ви-
дами наказаний, а уголовными проступками – все 
иные деяния, которые не влекут наказания в виде 
лишения свободы.

При таком подходе в категорию проступков 
перейдут преступления небольшой тяжести, за 
совершение которых в настоящее время не пре-
дусматривается лишение свободы. К проступкам 
может быть отнесена определенная часть адми-
нистративных правонарушений, рассматривае-
мых сейчас в судебном порядке. Часть уголовно 
наказуемых деяний, за совершение которых в 
настоящее время предусматривается наказание 
в виде лишения свободы на срок до одного года, 
также может быть отнесена к проступкам.

Такая категория уголовных правонарушений 
потребует адаптации к ней системы наказаний и 
всех иных уголовно-правовых институтов, а также 
разработки новых мер уголовно-правового воз-
действия. К примеру, следовало бы рассмотреть 
вопрос о перенесении ареста, применяемого в на-
стоящее время в законодательстве об админист-
ративных правонарушениях, в систему уголовных 
наказаний как применяемого только за уголовные 
проступки. Соответственно это повлечет исклю-
чение из законодательства такого понятия как ад-
министративный арест.

Назначение наказания за совершение уголов-
ного проступка не должно иметь своим последс-
твием судимость.

При этом срок давности привлечения к уго-
ловной ответственности и срок давности приго-
вора за проступки должны быть минимальными. 
Следует также рассмотреть возможность не при-
менения к сроку давности приостановления и 
прерывания.

В рамках уголовно-процессуального законо-
дательства потребуется также упрощенный по-
рядок расследования и рассмотрения судами дел 
об уголовных проступках, что, в свою очередь, 
положительно отразится на оперативности их 
разрешения и восстановления нарушенных прав 
и свобод.

Конечно, невозможно охватить все намечен-
ные тенденции совершенствования уголовного 
закона в формате  данной  статьи. В целом основ-
ной целью модернизации уголовного законода-
тельства является повышения уровня защищен-
ности правоохраняемых  интересов личности, 
общества и государства от преступных посяга-
тельств. 
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В Республике Казахстан сформирована 
налоговая система суверенного госу-
дарства, способная оказывать воздейс-

твие не только на передачу части дохода госу-
дарству, но и на развитие предпринимательства 
и социально-общественных институтов. 

Вместе с тем назрела необходимость выработ-
ки нового подхода к определению роли и зна-
чения налоговой системы в условиях развития 
рыночных отношений. Научно обоснованная, 
отражающая изменяющуюся действительность, 
она может позитивно влиять на экономические 
процессы.

Построение целостной справедливой и эф-
фективной налоговой системы, обеспечение ее 
ясности, предсказуемости и стабильности явля-
ются важным условием повышения предприни-
мательской и инвестиционной активности, про-
гресса Республики Казахстан на пути создания 
рыночной экономики и успешного интегрирова-
ния национальной экономики в мировую. 

Уже давно и много говорилось о том, что дейс-
твующая налоговая система нуждается в рефор-
мировании, но споры возникали в отношении 
характера и направления этого реформирова-
ния. 

Существующая налоговая система пока пол-
ностью не  решает задач, поставленных перед 
ней. Поэтому необходима выработка четко оп-
ределенных стратегических целей и приорите-
тов социально-экономического развития. В этой 
связи теоретические и практические изыскания 
в области формирования налоговой системы на 
основе эффективного использования рыночных 
инструментов приобретают особую актуаль-
ность. 

Проблемы налоговых отношений связаны с 
наличием факторов криминологического ха-
рактера. Уклонение от уплаты налогов, по ка-
ким бы мотивам они не происходили, ведет к 
недоформированию государственного бюджета 
и соответственно к нехватке финансирования 

Е.А. ВАКУЛА
магистрант специальности “Юриспруденция”, 

Каспийский общественный университет
Алматы, Республика Казахстан
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государственных программ и далее к их не вы-
полнению. Такое положение чревато глубокими 
отрицательными последствиями.

Изменения и дополнения, внесенные Зако-
ном РК от 9 ноября 2011 г. № 490-IV «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам дальнейшей гуманизации уголовного 
законодательства и усиления гарантий закон-
ности в уголовном процессе» улучшили положе-
ние лиц, совершившых рассматриваемые нами 
преступления, а именно, изменили сумму круп-
ного размера при уклонении от уплаты налогов 
в отношении физических лиц с 500 до 2000 МРП, 
в отношении юридических лиц, на данный мо-
мент, крупным размером признается 20 000 МРП 
(ранее 2000), а особо крупным размером призна-
ется 50 000 МРП (ранее 5000).  

Однако ранее Законом РК от 18 января 2011 г. 
№ 393-IV «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам дальнейшей гуманиза-
ции уголовного законодательства и усиления га-
рантий законности в уголовном процессе»  было 
усилено наказание за совершение преступлений 
по уклонению от уплаты налогов, а именно в от-
ношении физических лиц, по ч. 1 ст. 221 было 

уплаты налогов, современная ситуация по уплате 
налогов в Казахстане не может считаться благо-
получной. 

По некоторым оценкам размеры недоплачива-
емых в бюджет налогов составляют порядка 40%.  
Только в Алматинской области в 2012 году было 
зафиксировано 560 преступлений в сфере укло-
нения от уплаты налогов, более того, исходя из 
данных указанных в Таблице 1, криминальная 
ситуация в этой области в стране не только не ос-
тается стабильной, но с каждым годом прогрес-
сирует  в сторону увеличения преступлений в 
рассматриваемой нами сфере экономики Казах-
стана, что говорит о неэффективности правовой 
системы нашего государства.

В стране пока не сложилась должная налоговая 
культура. Налоги подавляющим числом налогоп-
лательщиков рассматриваются не как долг граж-
данина, а как досадная навязанная обязанность. 
Однако исполнение государством возложенных 
функций по большому счету - это благо для каж-
дого. Следовательно, содержание обществом го-
сударства - это долг каждого налогоплательщика, 
и задача общества добиться того, чтобы любой из 
них проникся пониманием этого. 

До тех пор пока не будет сформирована и эф-
фективно функционировать налоговая культура 

Отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследо-
вания за 12 месяцев 2010, 2011, 2012 года.

Таблица 

предусмотрено наказание в виде ареста на срок 
до четырех месяцев, лишение свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере до двухсот месяч-
ных расчетных показателей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до двух месяцев, или без такового. 

В отношении юридических лиц по ч. 1. ст.  222 
был увеличен размер штрафа, ранее штраф со-
ставлял от 700 -  до 1 000 МРП, на данный момент 
от 1 000 – до 3 000 МРП.

Несмотря на принятые государством меры по 
ужесточению ответственности за уклонение от 

населения, борьба с налоговыми преступления-
ми должна вестись посредством всей мощи госу-
дарственной власти. 

Вышеизложенное свидетельствует о несом-
ненной общественной опасности налоговой 
преступности на современном этапе развития 
общества и государства и необходимости теоре-
тических и практических мер по изучению, кон-
тролю и профилактике этого социально-право-
вого явления.

Высокий уровень налоговых правонарушений 
предполагает необходимость повышения борьбы 
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с налоговыми преступлениями, главный акцент 
в которой должен переместиться в область на-
хождения новых эффективных форм их предуп-
реждения: профилактики, повышения налого-
вой культуры населения, росте раскрываемости 
и доказательности налоговых преступлений. 

На основании вышеизложенного, мы хотели 
бы выдвинуть некоторые предложения, которые 
на наш взгляд могли бы улучшить криминологи-
ческую ситуацию в экономической сфере нашей 
страны.

1. В первую очередь, мы предлагаем усилить 
меры уголовной ответственности за преступле-
ния в сфере экономики и формирования бюдже-
та страны,  в виде назначения дополнительных 
наказаний лицам, совершившим преступления, 
увеличение размеров штрафов, а также увели-
чение сроков осуждения лиц, повторно совер-
шивших экономические преступления, предус-
мотренные Уголовным Кодексом Республики 
Казахстан.

2. Во - вторых, следует усилить превентивные 
меры воздействия на граждан нашей страны, 
как ранее осужденных за преступления в сфере 
экономической деятельности Республики Ка-
захстан, так ранее не совершавших указанные 
преступления. Такая деятельность может осу-
ществляться посредством проведения различных 
социальных программ, повышающих уровень 
социальной активности и правовой образован-
ности граждан.

3. Наконец, хотелось бы отметить, что предло-
женные нами меры не будут иметь своей пред-
полагаемой эффективности, если будут приме-
няться по отдельности. Борьба с экономической 
преступностью предполагает воздействие на об-
щество с разных ракурсов, и это должен быть не 
только «кнут» нашего государства, в виде ужес-
точения мер наказания за совершенные преступ-
ления, но и «пряник», который должен показать 
гражданам необходимость и эффективность вло-
жения средств в родную страну, что тоже напря-
мую зависит от руководства государства.

Налоговая система - это часть социальной 
системы общества и в определенном ракурсе ее 
зеркальное отражение. В этой связи развитие 
казахстанского общества со всеми атрибутами 
демократии будет способствовать развитию на-
логовой системы, в том числе предупреждению 
налоговых преступлений. 

Такой элемент демократии, как гласность  ви-
дятся особенно эффективными формами в пре-
дупреждении налоговых преступлений, в том 
числе на стадии расследования и судебного раз-
бирательства.
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КӘсіПКерліК саласынДағы қылмыстар үшін 
жаУаПКершіліКтің Кейбір мӘселелері
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Аннотация
В статье рассмотрены уточнение попытки нарушения прав со стороны предпринимателей.
Ключевые слова: предприниматель, права, закон, уголовная ответственность.

Аңдатпа
Мақалада, кәсіпкердің әрекеттерінде қылмыс құрамының бар екендігі анықталуы үшін олардың жасаған 

әрекеттермен анықтау кезіндегі құқық бұзушылық нормаларын нақтылау жолдары қарастырылады.
Түйінді сөздер: кәсіпкер, құқық, заң, қылмыстық жауапкершілік.

Annotation
In the article attempts to clarify rights violations by employers.
Key words: entrepreneur, law, law, criminal liability.

Қазіргі кезде кәсіпкерлік саласының 
негізгі ұстанымы адамның өмірі мен 
бостандығы, ең жоғары құндылығы болып 

саналатыны жауапкершіліктің болуы. Кәсіпкерлік 
саласында құқықтық нормаларды бұзғаны үшін 
жауапкершілікке тартудың басты шарты болып, 
кәсіпкердің қызметінің оңтайлы жүргізілуі мен 
заңи талаптар негізінде жүзеге асырылуы. Осыған 
орай іс әрекеттің заңға қайшы болу мәселесін 
шешкен кезде оны жасаған тұлға жауапкершілік-
ке тартылуы тиіс екенін де шешіп алу керекті. Бұл 
құқық бұзушылықтың міндетті элементі болып 
табылады. Ол үшін құқық бұзушылық пен заңды 
іс әрекеттің ара-жігін ажырату өлшемдерін білу 
қажет. Кәсіпкерлік бизнес жекеше жағдай негізінде 
құрылуы мүмкін. Дегенменде, қызметтің бұл түрі, 
көбінесе адамның жеке басымен – кәсіпкермен 
байланысты болып келеді. Соның негізінде жаңа іс 
қолға алынып, жаңа енгізілімді қызмет түрлерінің 
іске асырылуы нәтижесінде жүзеге асырылады. 
Кәсіпкерлікпен айналысу қызметтерін заңи тұрғыда 
жүзеге асыруда жауапкершіліктің маңызы зор. 
Сондықтан да, кәсіпкердің мәртебесі мемлекеттік 
тіркеуге алу арқылы қуатталып жүзеге асырылады. 
Кәсіпкерлік қызмет түрлері мемлекеттік тіркеуден 
өту қажет, онсыз кәсіпкерлік қызметке тыйым са-
лынады. Кәсіпкердің еңбегіне ақы төлеу нысаны, 
тәртібі мен талаптары шартпен айқындалалып, жеке 

табысқа салық салыну негізінде қызмет жүзеге асы-
рылады. Шаруашылық қызметтің барлық түрлері, 
оларға заңнамалық актілерде тыйым салынбаған 
болса, мысалы, коммерциялық делдалдық, сату-
сатып алу, инновациялық, кеңес беру, тағы басқа 
қызметтер, сондай-ақ, бағалы қағаздармен жасала-
тын операциялар кәсіпкерлікке жатады. Нарықтық 
жүйеде кәсіпкерлік қызметпен айналысуға кеңінен 
мүмкіндіктер берілген. Бұл мемлекеттік меншік-
пен қоса, меншіктің барлық нысандарына тән. 
Кәсіпкерлік үшін қолайлы жағдай туғызатын 
экономикалық үдерістер болып табылады, мен-
шікті мемлекет иелігінен алу, кәсіпорындарды же-
кешелендіру. Қазақстанда кәсіпкерліктің мұндай 
қызметтін жүргізуге кепілдік заң жүзінде баянды 
етілген. 

Елімізде кәсіпкерліктің бірнеше түрлері бар атап 
айтсақ, олар жеке кәсiпкерлiк, дара кәсiпкерлiк, 
бiрлескен кәсiпкерлiктер т.б. кәсіпкерлік қызмет 
түрлерін айтуымызға болады. Дара кәсiпкерлiк 
- жеке тұлғалардың кiрiс алуға бағытталған, жеке 
тұлғалардың өздерiнiң меншiгiне негiзделген. Бұл 
жеке тұлғалардың атынан олардың тәуекелi үшiн 
және мүлiктiк жауапкершiлiгiмен жүзеге асыры-
латын бастамашылық қызметi. Дара кәсiпкерлiк 
өзiндiк немесе бiрлескен кәсiпкерлiк түрiнде 
жүзеге асырылады. Жеке кәсiпкерлiк - субъек-
тiлерi өздерiнiң меншiгiне негiзделген. Сондай-ақ, 

ҚЫЛмЫСТЫҚ, ҚЫЛмЫСТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

10�

жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң атынан олардың 
тәуекелiмен және мүлiктiк жауапкершiлiгiмен 
жүзеге асырылатын бастамашылық қызметi. 
Бірлескен кәсіпкерлік нысандары болып, ерлi-
зайыптылардың ортақ бiрлескен меншiгi не-
гiзiнде жүзеге асырылатын ерлi-зайыптылардың 
кәсiпкерлiгi; шаруа (фермер) қожалығының ортақ 
бiрлескен меншiгi немесе жекешелендiрiлген тұрғын 
үйге ортақ бiрлескен меншiк негiзiнде жүзеге асы-
рылатын отбасылық кәсiпкерлiк; жеке кәсiпкерлiк 
ортақ үлестiк меншiк негiзiнде жүзеге асырылатын 
жай серiктестiк болып табылады. Жеке кәсiпкерлiк 
субъектiлерi жеке және заңды тұлғалар мемлекеттiң 
құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерiн 
сақтауға мiндеттi. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерi 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзған 
жағдай да, Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады. Жеке 
кәсiпкерлiк субъектiлерi сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының жосықсыз бәсеке туралы 
заңнамасын бұзса да, Қазақстан Республикасының  
заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады. 
Жеке кәсіпкерлік туралы жауапкершілік Қазақстан 
Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы N 124 
«Жеке кәсiпкерлiк туралы» Заңы бойынша  реттелі-
неді.

Кәсіпкерлік – азаматтар мен олардың 
бірлестіктерінің пайда немесе өзіндік табыс алуға 
бағытталған бастамашылық дербес қызметі болып 
табылғандықтан, кәсіпкерлікті азаматтар өз аты-
нан, өзінің мүліктік жауапкершілігі кепілдігімен 
немесе заңи тұлғаның (кәсіпорынның) атынан 
және соның жауапкершілігі кепілдігімен жүзеге 
асырады. Кәсіпкерлік кәсіпорынның ұйымдық-
құқықтық нысаны арқылы айқындалатын шек-
тегі мүліктік жауапкершілікті көздейді. Қазақстан 
азаматтары мен шет мемлекеттердің азаматтары, 
сондай-ақ, азаматтардың бірлестіктері кәсіпкерлік 
субъектілері кәсіпкерлік болып табылады. Соны-
мен қатар, кәсіпкерлердің субъектілері кәсіпкерлік 
жалдамалы еңбекті жалдамалы қолданбай немесе 
жалдамалы еңбекті қолданып, заңи тұлға құрмай 
немесе заңи тұлға құрыпта жүзеге асырылады. 
Жалдамалы еңбекті қолданбай жүзеге асырыла-
тын кәсіпкерлік жеке еңбек қызметі ретінде тір-
келеді. Бұл жалдамалы еңбекті қолдану жолымен 
жүзеге асырылатын кәсіпорын ретінде тіркеледі. 
Кәсіпкерлік қызметпен айналысу барысында, 
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау барысында туын-
дайтын қарым-қатынастарды реттейтін нормалар 
жиынтығы кәсіпкерлік құқық мазмұнын құрайды. 
Мұнда сонымен бірге, коммерциялық емес 
қатынастарды және мемлекет пен қоғам мүддесін 
қамтамасыз ету мақсатында іске асырылатын реттеу 
шараларынан туындайтын қарым-қатынастарды 
да қосуға болады. Кәсіпкерлік құқық аясындағы 

қатынастар кәсіпкерлік іс еркіндігі, меншіктің 
әрқилы нысандарының теңдігі, экономикалық ша-
ралар мен тәсілдер қолдану арқылы мемлекеттік 
ықпал ету, бәсекелестік бостандығы және моно-
полиядан қорғану, заңдылық сынды қағидаларға 
негізделіне отырып жүзеге асырылады. Кәсіпкерлік 
немесе банктік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз не-
сие алу, салық, төлеуден босатылу, өзге де мүліктік 
пайда алу немесе тыйым салынған қызметті жасы-
ру мақсаты бар, азаматтық ұйымға немесе мемле-
кетке ірі зиян келтірген коммерциялық ұйым құру 
экономикалық қызмет саласындағы қылмыс болып 
табылады. Кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өтпей не 
рұксат (лицензия) алу міндетті болған жағдайларда 
арнаулы рұқсатсыз (лицензиясыз) немесе ли-
цензиялау шарттарын бұзып жүзеге асыру, сол 
сияқты кәсіпкерліктің тыйым салынған түрлерімен 
шұғылданса, осы әрекеттер негізінде азаматтарға, 
ұйымға немесе мемлекетке ірі зиян келтірсе, не 
ірі мөлшерде табыс табумен немесе ірі мөлшерде 
акцизделетін тауарларды елеулі мөлшерде тауар-
ларды өндірумен, сақтаумен не өткізумен байла-
нысты болса, экономикалық қызмет саласындағы 
қылмыс болып кәсіпкер жауапкершілікке тапрты-
лады. Сондықтан да, Қазақстан Республикасының 
Конституциясында тұлға мен мемлекеттің, қоғам 
құқығының  және еркіндігінің басымдылығына 
бағытталған қарым-қатынас анық көрсетілген. Онда 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының 
сақталуы мемлекеттің билік күшімен жүзеге асы-
ратыны ескерілген. Мемлекеттік құқық бұзушыға 
заңмен белгіленген тәртіпте жаза қолданады. Бұл 
заң бойынша жауапкершілікке тарту болып табы-
лады. Экономикалық қызмет саласында лауазымды 
адамдар тараптарынан екі қылмыс жасалуы мүмкін: 
заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау (ҚК-
тің 189-бабы) және табиғатты пайдалану бойынша 
заңсыз мәмілелерді тіркеу (ҚК-тің 225-бабы). ҚК-
тің 189-бабы бойынша жәбірленуші ретінде жеке 
кәсіпкерлер де, коммерциялық ұйымдар да жата-
ды. Заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау деп, 
жеке кәсіпкерлер мен коммерциялық ұйымдардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін шектеу; жеке 
кәсіпкерлердің немесе коммерциялық ұйымдардың 
дербестілігін шектеу; жеке кәсіпкерлер мен 
коммерциялық ұйымдардың қызметіне өзге де 
жолдармен араласуды айтады. Бұл әрекеттер заңды 
күшіне енген сот шешімін бұза отырып не болмаса 
ірі мөлшерде зиян келтіре отырып жасалғанда, ғана 
қылмыс деп танылады. Ірі мөлшердегі зиян түсінігі 
ҚК-тің ерекше бөлімінің 7-тарауының бабын-
да нақты көрсетілген. Сонымен бірге, лауазымды 
адамдардың екінші бір қылмысы пайдакүнемдік 
немесе басқа да жеке-басының мүдделілігі салдары-
нан жасаса табиғатты пайдалану бойынша заңсыз 
мәмілелер тіркеуден тұратын болса, онда да бұл 

ҚЫЛмЫСТЫҚ, ҚЫЛмЫСТЫҚ-ІС жҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫ УГОЛОВНОЕ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
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ҚК-тің 225-бабында нақтыланған негізінде жауап-
кершілікке тартылады. 

Кәсіпкердің әрекеттерінде қылмыс құрамының 
бар екендігі анықталуы үшін  олардың жасаған 
әрекеттерінен анықтау жеткілікті. Ол табиғатты пай-
далану бойынша көрінеу заңсыз мәмілелерді тіркеуі; 
табиғи ресурстардың мемлекеттік есебі мен мемле-
кеттік кадастрлерінің мәліметтерін әдейі бұрмалауы; 
табиғи ресурстарды пайдалануы, қоршаған ортаны 
ластауы, табиғи ресурстарды қайта қалпына кел-
тіру ережелерін бұзу үшін төлемақыны азайту т.б. 
жауапкершіліктің кейбір мәселелеріне нем құрайлы 
қарауы салдарынан қылмыстық іс қозғалады. ҚК-
тің 190-193-баптарында кәсіпкерлік және басқа 
да экономикалық қызметтің заң бекіткен тәртібін 
бұзуға байланысты қылмыстар қарастырылған. ҚР 
АК 10 - бабында кәсәпкерлікпен айналысуға мы-
нандай анықтама береді: “Кәсіпкерлік - ол меншік 
формасына қарамастан, тауарларға (жұмыстар, 
қызмет көрсету) сұранымды қанағатандыру арқылы 
таза табыс алуға бағытталған, жеке меншікке (жеке 
кәсіпкерлік) немесе мемлекеттік кәсіпорынды 
шаруашылық жүргізу (мемлекеттік кәсіпкерлік) 
құқығына негізделген азаматтардың және заңды 
тұлғалардың бастамалы қызметі. Кәсіпкерлік қызмет 
кәсіпкердің атынан, тәуекелмен және мүліктік жау-
апкершілікпен жүзеге асырылады”.

Кәсіпкерлік бұл экономикалық және  
ұйымдастырудың жағдайлары мен жаңа 
материалдың қызмет көрсету мақсатында, тапқан 
пайданың шығындарын қысқарту  бағытына 
арналған қызмет түрі болыпта табылады. Кәсіпкерлік 
қызметті реттейтін өзге де заңнамалық актілерде 
көрсетілген тәртіппен таза кіріс алуға бағытталған 
қызметін заңды кәсіпкерлік қызмет деп ұғынған 
жөн. Бұл тұлғаның тиісті органдарда алдын ала тір-
келуі не осы қызметпен айналысуға рұқсат ететін 
өзге арнайы рұқсатының (лицензиясының) болуы 
заңды кәсіпкерлік қызметтің міндетті белгілері деп 
танылады. Жеке кәсіпкердің немесе коммерциялық 
ұйымның құқықтары мен заңды мүдделерін шектеп, 
заңды кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу, егер 
лауазымды адам осы әрекеттерді қызмет бабын пай-
далана отырып жасаса, қылмыстық жауаптылыққа 
әкеп соғады. 

Сондай-ақ, өзге адамдар жеке кәсіпкердің неме-
се коммерциялық ұйымның құқықтары мен заңды 
мүдделерін заңды күшіне енген сот актісін бұза оты-
рып шектеген не олардың әркеттерімен ірі залал кел-
тірілген жағдайларда ғана көрсетілген әрекеттер үшін 
қылмыстық жауаптылыққа тартылуы да мүмкін. 
Мынандай жағдайларда жауапкершілік туындалуы 
мүмкін егер, лауазымды тұлға жеке кәсіпкердің  
және коммерциялық ұйымның құқықтары мен 
заңды мүдделерін шектесе заңды кәсіпкерлік 
қызметке заңсыз араласа, осы әрекеттерді қызмет 

бабын пайдалана отырып жасаса қылмыстық 
жауаптылыққа әкеп соғады. Заңды кәсіпкерлік 
қызметті тиімді жүзеге асыруға азды-көпті кедергі 
келтіретін шешім қабылдаса, нұсқаулар берсе, та-
лаптар қоюды және лауазымды адамның басқа да 
іс-әрекеттерін (тіркеуге алудан заңсыз бас тарту; 
тіркеуге алудан немесе лицензия беруден жалтару; 
заңмен рұқсат етілген қызмет түрімен айналысуға 
тыйым салу т.б.) және де жеке кәсіпкердің немесе 
коммерциялық ұйымның құқықтары мен заңды 
мүдделерін шектеген жағдайларда жауапкершілік-
ке тартылады. Сондай-ақ, өз бетімен жұмыс істеуді 
шектеу, жеке кәсіпкердің немесе коммерциялық 
ұйымның өз бетімен шешім қабылдауы, өз қызметін 
жүзеге асыру құқығына қысым жасау қосалқы 
құрылтайшылардың тізімін жасауға араласу, бір-
ге жұмыс істеуге, оның ішінде белгілі бір банктің 
қызметін пайдалануға мәжбүрлеу, жеке кәсіпкердің 
немесе коммерциялық ұйымның қызметіне заңсыз 
бақылау орнату, кәсіпкерлік құрылымның өзінің 
құқықтық қабілетін толық көлемінде іске асыруы-
на кедергі келтіретін өзге де жағдайлар негізінде 
жауапкершілік байқалуы мүмкін. Қазақстан Рес-
публикасы Қылмыстық кодексінің 189-бабында 
көрсетілген қылмыстарды кәсіпкерлік қызметке 
заңсыз араласуға байланысты әкімшілік құқық 
бұзушылықтан ара-жігін ажырату кезінде қадағалау 
және бақылау функцияларын жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының 
жауаптылықтары. Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 151-
153 баптарында нақтыланған. Заңсыз кәсіпкерлік 
қызмет барысында басқа қылмыс құрамын 
құрайтын әрекеттер жасалған жағдайда жасалған 
әрекет заңсыз кәсіпкерлік үшін жауаптылық 
жасалған өзге қылмыс үшін жауаптылықтың ара 
жігі ҚР-ның қылмыстық кодекстің бабының 
жиынтығы бойынша сараланады. Заңмен тыйым 
салынған кәсіпкерлік қызметпен айналысу фактісі 
анықталған жағдайда кінәлі адам ҚР қылмыстық 
кодекстің қызметтің белгілі бір түрін жүзеге 
асыруға тыйым салатын тиісті бабтары бойынша, 
қылмыстық жауаптылыққа тартылады.

Тауарларды сатып алу, сақтау, үй-жайларды, 
көлік қызметін ұсыну және заңсыз кәсіпкерлік 
қызметтің жүзеге асырылуына өзгедей жәрдемдесу 
осы әрекеттерді кәсіпкерлік қызметтің заңсыздығы 
туралы білетін адам тікелей қасақана жасаған 
жағдайда ғана қылмыстық жауаптылыққа әкеп 
соғады. Тек қызметтің тыйым салынған түрлері 
(контрабанда, қару, есірткі құралдарын заңсыз сату, 
ұрлық, салықты төлеуден жалтару және т.б.) алынған 
ақша қаражатын немесе өзге де мүлікті заңдастыру 
фактісі туындаған жағдайда ҚК-нің  193 бабы 
бойынша қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады. 
Сондай-ақ,  көпе-көрінеу заңсыз жолмен алынған 
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ақша қаражатын немесе өзге де мүлікті заңдастыру 
фактісі анықталған жағдайда да қылмыстық заңның 
тиісті нормасына сәйкес қылмыстық жауаптылыққа 
тартылады. ҚК-нің 7 таруында көзделген 
экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды 
жасаудың нәтижесінде баю мақсатында қылмыстық 
жолмен алынған кіріс, мемлекет кірісіне алына-
ды. Егер, кінәлі адам ақы сотталғанның қызметтік 
міндетіне кірмейтін жұмыс немесе қызметтер үшін 
төленді деп қате ұғынған жағдайларда, сыйақы 
ретінде алған ақша мен өзге де мүлік иелеріне 
қайтарылады. Заңсыз кәсіпкерлікті жүзеге асы-
ру кезінде табыс табу үшін тікелей қолданылған 
заттай дәлелдемелер болып танылған мүлік пен 
заттар Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс 
жүргізу кодексінің 121 - бабының үшінші бөлігінің 
4-тармағына сәйкес мемлекет кірісіне алынады. 
Ал, олар табылмаған жағдайларда олардың құны 
мемлекет кірісіне кінәлі адамның өзінен өндіріліп 
алынады. Кәсіпкерлік саласындағы қылмыстар 
үшін жауапкершілікке заттай дәлелдемелер болып 
танылған ақша мен өзге де құндылықтарда жатады. 
Егер олардың иесі осы ақшалар мен құндылықтар 
берілгенге дейін одан заңсыз сыйақы алу үшін боп-
салау әрекетінің жасалғаны туралы тиісті органдарға 
хабарлаған жағдайларда, иелеріне қайтарылады. ҚР-
ның ҚК-нің  206- бабында көзделген қылмыстар 
туралы істер бойынша жалған ақшалар мен бағалы 
қағаздар түріндегі заттай дәлелдемелер олар қайтадан 
айналымға түспеуі үшін міндетті түрде жойылуға 
жатады. Жекелеген үлгілер сараптық және өзге де 
зерттеулер кезінде қажетті мәліметтер базасын құру 
үшін өздерінің өтініштері бойынша тиісті сарапта-
ма мекемелеріне беріледі. Сонымен бірге, кәсіпкер, 
жалған ақшалар мен бағалы қағаздарды сату оларды 
тауарлар мен қызметтер үшін төлем төлеу құралы 
ретінде пайдалану, сондай-ақ ақша ұсату, сыйға 
тарту, берешекті қайтару, қарызға беру, сату, олар-
ды өзгедей түрде азаматтық айналымға қосу түрінде 
байқалса онда қылмыстық жаупкершілікке тарты-
луы мүмкін. Мұндай әрекеттерді ҚК-нің  177 және  
206 баптары жиынтығы бойынша сараланып, ақша 
белгілері мен бағалы қағаздар түрінде орындалған 
өзге де бұйымдарды алдау құралы ретінде пайдалану 
алаяқтық деп бағаланады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жалған 
банкноттары мен мәнеттерін, мемлекеттік бағалы 
қағаздарды немесе Қазақстан Республикасының 
валютасын не шетел валютасын немесе шетел валю-
тасымен бағаланған бағалы қағаздарды жасау немесе 
сату мақсатымен сақтаса, оны сатса, ҚК-нің  189 - 
бабына сәйкес көрсетілген тәртіппен айқындалатын 
ірі соманы құраса немесе құрауы мүмкін бол-
са, ірі мөлшерде жасалған әрекет деп танылып, 
қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Меме-
лекетіміз кәсіпкерлік қылмыстық жауапкершілікті 

болдырмауды жүзеге асыру барысында алдын ала 
шаралар мен міндеттер қабылдауда. Ол кәсіпкерлікті, 
шағын және орта бизнесті қолдауды, дамыту ая-
сында қылмыстық кодекске толықтырулар мен 
өзгертулер енгізіліп отырады. Мемлекет тарапынан 
бұндай қолдаулар кәсіпті қолға алып, бизнесін шыр 
айналдырамын деген іскер адам үшін кәсіпкерлік 
дамуда басты құрал болып табылады. Бұрын айыбы 
дәлелденіп, кінәсін мойындағандар мемлекетке кел-
тірген шығынның бір бөлігін қайтарып, темір торда 
жазасын өтейтін еді. Енді жаңа заң бойынша шығын 
еселеніп қайтарылып, жазасын абақтыда өтеу үкімі 
аз айтылады. Тұлғаның тиiстi органдарда алдын 
ала тiркелуi не осы қызметпен айналысуға рұқсат 
ететiн өзге арнайы рұқсатының (лицензиясының) 
болуы заңды кәсiпкерлiк қызметтiң мiндеттi бел-
гiлерi деп танылады. Жоғарыда атап өткендей заңсыз 
кәсiпкерлiк қызмет барысында, сондай-ақ, басқа 
қылмыс құрамын құрайтын әрекеттер жасалған 
жағдайда жасалған әрекет заңсыз кәсiпкерлiк үшiн 
жауаптылық көздейтiн баптардың жиынтығы мен 
жасалған өзге қылмыс үшiн жауаптылық қылмыстық 
кодекстің бабының жиынтығы бойынша сара-
ланады. Қылмыстық жауапкершілік құқықтық 
жауапкершіліктің ішіндегі ең қатаң түрі болып 
есептеледі. Қылмыстық жауапкершілік қылмыс 
жасағаны үшін қылмыстық заңмен белгіленеді. 
Қылмыстық жауапкершілік – бұл адамның жасаған 
қылмысы үшін жазалануы немесе қылмыстық 
– құқықтық сипаттағы басқа да шаралармен жа-
заланатын қылмыстық заңмен бекітілген міндеті. 
Қылмыстық жауапкершіліктің мағынасы кінәлі 
адамның өзінің құқыққа қайшы әрекеті үшін мемле-
кет атынан сотталатындығын білдіреді. Соған орай, 
мемлекет құқық бұзушының еркінен тыс мәжбүрлеу 
тәртібінде қылмыстық жауапкершілікті жүктейді.
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Аннотация
В данной статье рассматривается становление и развитие трудового права Кыргызской Республики. 

Данный процесс неразрывно связан с глубокими изменениями в Туркестанском крае. В Средней Азии и в 
Туркестанской АССР образуется ряд независимых государств по национально – территориальным при-
знакам.

Ключевые слова: Кыргызская Республика, Туркестанский край, Средняя Азия, ВЦИК РСФСР, Киргиз-
ская АССР, трудовое право, СССР, КЗОТ РСФСР, рабочее время,  время отдыха, коллективный договор,  
трудовой договор.

Аңдатпа
Бұл мақалада мұнай мен газдың құрамы көміртегін өндіру және өңдеу үрдісі, өңдеу алдындағы кені-

штер көлемімен мұнай мен газдың құрамының өзгеруі заңдылықтарының зерттеулері, мұнай мен газдың 
сумен физико-химиялық қарым-қатынастарының үрдістерін, өнімді қабатқа түсуімен және қабаттық 
қысыммен және температурамен өзгерістері қарастырылған. 

Түйінді сөздер: мұнайгаздың кенорындарын өңдеу процессiндегi өзгерiс, қор шығару.

Annotation
In this article, discusses the changes of oil and gas properties in the development and production of hydrocarbons, 

occurring due to the laws of change tion of oil and gas properties in terms of deposits prior to the development of 
processes of physical and chemical interaction of oil and gas with the water coming into the reservoir, and changes 
in reservoir pressures and temperatures.

Key words: change the properties of oil and gas industry in the mining, extraction of resources.

Становление трудового права в Кара – 
Киргизской (Киргизской) автономной 
области и Киргизской АССР

Становление и развитие трудового права Кыр-
гызской Республики было неразрывно связано с 
глубокими изменениями в Туркестанском крае. 
В изучаемом регионе проходят стадии  обсуж-
дения и подготовительные работы о разделении 
народов Средней Азии и в Туркестанской АССР 
образуется ряд независимых государств по на-
ционально – территориальным признакам. В 
результате национально-государственного раз-
межевания Средней Азии возникла Киргизская 
Автономная область – первоначальная нацио-
нально-советская государственность кыргызс-
кого народа. 27-30 марта 1925 г. состоялся I уч-

редительный съезд Советов Кара – Кыргызской  
Автономной области, законодательно закрепив-
ший образование автономии кыргызского наро-
да.  

В конце мая 1925г. Кара – Киргизская Авто-
номная область постановлением ВЦИК РСФСР 
переименовывается в Киргизскую Автономную 
область (КАО). III сессия исполкома КАО (25-27 
ноября) провозглашает преобразование Киргиз-
ской Автономной области в Автономную рес-
публику, а 1 февраля 1926г. Президиум ВЦИК 
принимает соответствующее решение. В после-
дующем оно было утверждено III сессией ВЦИК 
РСФСР, которая поручила Киргизской АССР 
издать «Положение о государственном устройс-
тве Киргизской АССР». 1 марта 1927 г. ВЦИК и 

ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ТРУдОВОЕ ПРАВО
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СНК РСФСР утверждают «Положение о госу-
дарственном устройстве Киргизской АССР»[1, 
с. 14].

Правовое положение Киргизской Автономной 
Советской Социалистической Республики также 
определялось Конституцией СССР 1924 года, 
Конституцией РСФСР 1925 года и Конституци-
ей Киргизской АССР, принятой на II Всекиргиз-
ском  съезде Советов 30 апреля 1929 года. 

Таким образом, трудовое право Кыргызской 
Республики, находит свое развитие с трудовым 
законодательством РСФСР, но наряду с этим в 
автономной области оставались в силе законода-
тельные акты Туркестанской АССР. В Киргизс-
кой АССР стало возрастать число нормативных 
актов государственной власти и управления о 
труде СССР и РСФСР с учетом местных усло-
вий.  

В этот рассматриваемый период Советская 
страна приступила к индустриализации, в Кир-
гизской АССР за годы первой пятилетки внедря-
лось новое оборудование, происходили процес-
сы кооперации мелких кустарных производств, 
происходило объединение мелких крестьянских 
хозяйств. (Процесс создания коллективных и со-
ветских хозяйств 1927-28гг.).

В Киргизской АССР основой правового рег-
ламентирования отношений по труду на пред-
приятиях были общесоюзные нормативные 
акты, центральное место занимал КЗОТ РСФСР 
1922г., но в ходе новой экономической политики 
и дальнейшей реконструкции экономики неко-
торые его нормы не подходили к регулированию 
трудовых отношений в некоторых профессиях 
и отраслях народного хозяйства, в связи,  с чем 
были изданы ряд специальных законов о труде.   

Рабочее время и время отдыха. С прогрессив-
ным развитием экономики в Киргизской АССР, 
как и в целом в советской  стране, было осущест-
влено сокращение рабочего времени. В течение 
1928-1932гг. был осуществлен переход от 8-ча-
сового рабочего дня к 7-часовому без уменьше-
ния заработной платы на всех промышленных 
предприятиях, связи и коммунального хозяйс-
тва, производственных предприятий транспорта, 
например в 1931году 73,39% рабочих Киргизской 
АССР перешли на семичасовой рабочий день. 
Все остальные предприятия, учреждения и орга-
низации на 7-часовой рабочий день были пере-
ведены в годы второй пятилетки (1932-1935гг.).     

Продолжительность рабочего времени в КА-
АСР регулировалось КзоТ от 1922 г., положения 
кодекса соблюдались неукоснительно, но учиты-
вая местную специфику, допускались некоторые 
отступления, например, в кустарной и мелкой 
промышленности, рабочего дня батраков и др. 

Коллективный и трудовой договор. Важную 
роль в регулировании трудовых отношений в 
Киргизской АССР играли коллективные дого-
воры, они использовались для охраны интересов 
рабочих и служащих в сочетании с интересами 
госпредприятий, учреждений и организаций, 
после образования Киргизской АССР разверну-
лась широкая компания по перезаключению тру-
довых договоров. Так, например если 1 апреля 
1925г. в Киргизии (Кыргызстане) имелось  всего 
23 коллективных договора, то в 1928 г. уже был 
заключен 201колективный договор, охвативший 
14870 человек[2, с. 65].

В коллективных договорах предусматривались 
обязательства по удовлетворению культурно-бы-
товых условий трудящихся, мероприятий по ох-
ране труда и техники безопасности, мер борьбы с 
производственными травмами,  улучшению про-
изводственной санитарии и гигиены, вопросы 
найма и перемещения рабочих, заработной пла-
ты, рабочего времени и времени отдыха, жилищ-
но-бытовых условий рабочих и служащих. 

Изменился характер коллективного, его сущ-
ность составили взаимные обязательства адми-
нистрации и коллектива предприятия по вы-
полнению плана, на первый план выдвинулись 
вопросы механизации производства, снижения 
себестоимости и пр.  

Заключение коллективного договора зачастую 
предшествовала заключению трудового  догово-
ра, который и стал в Киргизской АССР основ-
ной формой привлечения граждан к труду. Од-
нако, несмотря на реформы, в рассматриваемый 
период в Кыргызстане  широко применялись 
такие традиционные, завуалированные формы 
привлечения к труду, как: супряга (альгау или 
уи(ю)шма), помощь за отработку, помощь ско-
том и др.[3, с.58-70].  

Повсеместно нарушались положения о трудо-
вом договоре феодально-родовой знатью и со-
стоятельными лицами, в связи с этим 30 июня 
1930г. Президиум ЦИК Киргизской АССР при-
нял постановление «О мерах по борьбе с кабаль-
ными сделками» [4], он обязал выявлять все фор-
мы кабальных сделок и предъявлять иски в суд о 
расторжении или признании их недействитель-
ными.  

В КАССР облсоветы и райисполкомы на ос-
нове этого постановления выявляли кабальные 
сделки и предъявляли гражданские иски в суд 
о признании их недействительными, например 
Алайский джайлонный совет в 1929г. по своему 
требованию заставил заключить между батрака-
ми и нанимателями (манапами, баями) 1693 тру-
довых договоров. 

Социальное страхование. Система государс-
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твенного страхования в Киргизской АССР пос-
тепенно крепла и совершенствовалась, например 
в 1924-25гг. расходы соцстраха в республике со-
ставили 206,6 тыс. руб. Контроль за правильным 
выполнением страховыми органами законопо-
ложений по социальному страхованию осущест-
вляли профессиональные союзы, так в 1925 г. по 
линии страховой кассы на социальные нужды 
трудящихся было израсходовано  более 358 тысяч 
рублей, из которых 47, 6 % было израсходовано 
на пособия по временной нетрудоспособности, 
а около 20% - на пособия  по декретным отпус-
кам. 

Были повышены нормы обеспечения по инва-
лидности, широко принимались меры по органи-
зации трудовых артелей  и их кооперированию, 
введено добровольное социальное страхование 
учеников, занятых у ремесленников и мелких 
кустарей в сельской местности.  

Новые принципы социального страхования 
нашли отражение в Законе «О социальном стра-
ховании» от 23 июня 1931г. [5, с. 283] и в соот-
ветствии с этим законом за счет средств соцстра-
ха стали поощряться в преимущественно члены 
профессионального союза и передовики произ-
водства. 

Изменения в управлении социальным стра-
хованием произошли с принятием СНК СССР, 
ЦИК и ВЦСПС Постановления от 23июня1933г., 
которым был ликвидирован НКТ СССР, а функ-
ции в области охраны труда и социального обес-
печения  были переданы профессиональным со-
юзам. Вместе с этим профсоюзам были переданы 
санатории, дома отдыха и другие материальные 
средства, находившиеся в ведении Народного 
комиссариата труда. 

Расширилось санитарно-курортное лечение, 
по линии профсоюза  только в 1925г. в санатори-
ях и отдыхах побывало свыше 1 тысячи человек, 
причем половину из них составляли рабочие. 
Расходы соцстраха в 1926-27гг. составили 584703 
руб., средства шли на различные виды социаль-
ного обеспечения, такие как пенсии, компенса-
ции при потере трудоспособности, пособия по 
болезни и др. 

Профсоюзы Киргизской АССР оказывали 
единовременную помощь финансовую помощь 
также и безработным и помощь путем страхо-
вания по безработице, например в 1929 г. на эти 
цели было израсходовано около 122 тысяч руб-
лей. В Киргизской АССР широким ходом шло 
дальнейшее развитие социального страхования, 
за годы первой пятилетки на эти нужды было из-
расходовано более 22 миллионов рублей, а к ее 
концу социальным страхованием в КАССР было 
охвачено 107 589 человек.  

В Киргизской АССР за годы первой пятилетки 
расширилась сеть лечебно – профилактических  
учреждений, при промышленных предприяти-
ях гг. Фрунзе, Ош,  в хлопкозаводе в Кара-Суу 
– были организованы лечебные здравпункты. 
На рудниках Кызыл-Кия, Сулюкта, Кок-Янгак 
были открыты врачебные здравпункты с кругло-
суточным дежурством.  В 1933 г. бюджет соци-
ального страхования в КАССР составил 16 800 
тысяч рублей, средства шли на выплату пособий 
и пенсий, организации медобслуживания, на со-
держание детских садов и яслей.

Таким образом, можно отметить значительный 
рост расходов на социальное страхование, ук-
репление роли профсоюзов в решении вопросов 
социального страхования и что трудовое право 
исследуемого периода значительно соответство-
вало его социальному назначению.

Заработная плата. Основным методом регули-
рования оплаты труда в Киргизской АССР стали 
коллективные договоры, с переходом к индустри-
ализации советское правительство приступило к 
осуществлению мероприятий по регулированию 
заработной платы  по всей стране. В Киргизской 
АССР первым шагом в этом направлении яви-
лось установление на 1926-1926 бюджетный год 
минимальных ставок заработной платы для не-
которых групп работников, состоящих на мест-
ном бюджете[6].

В 1924-25гг. заработная плата трудящихся не-
уклонно росла, особенно высокими темпами 
в горнодобывающей и каменноугольной про-
мышленности и в ряде других производств. В 
соответствии с Постановлением СНК СССР от 
30 октября 1928 г. была введена система твер-
дых должностных окладов для всех служащих 
государственных предприятий и учреждений. 
Заработная плата рабочих регулировалась вплоть 
до 1935 г. коллективными договорами. Исклю-
чением была лишь заработная плата рабочих 
угольной промышленности и железнодорожного 
транспорта, которую с 1933 г. стало нормировать 
государство.

В начале 30-х годов была проведена пере-
стройка тарифов заработной платы, которая в 
значительной мере способствовала росту произ-
водительности труда. Благодаря успехам в строи-
тельстве социализма систематически росла зара-
ботная плата рабочих и служащих Кыргызстана. 
Так, в 1932 г. по сравнению с 1928 г. она выросла 
почти на 100 % [7, с. 343, 377].

Одним из ярких признаков повышения мате-
риального благосостояния трудящихся Киргиз-
ской АССР был рост фонда заработной платы, 
так годовой фонд заработной платы рабочих и 
служащих в1936 году составил 270 миллионов 
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рублей. Среднегодовая заработная плата рабо-
чих и служащих в 1937 году возросла на 114% по 
сравнению с 1932 годом. Среднегодовая заработ-
ная плата рабочих занятых в крупной промыш-
ленности с 1932 года по 1937 год увеличился на 
154,1%. Рост за-работной платы рабочих и слу-
жащих происходил также за счет выплат по ли-
нии социального страхования, которые во вто-
рой пятилетки составили 6,6 млн. руб.[8, с. 110].

Дисциплина труда. В Киргизской АССР со-
стояние трудовой дисциплины еще более укре-
пились с индустриализацией. Были приняты ряд 
актов регламентирующих трудовую дисциплину, 
среди которых можно отметить постановление 
СНК СССР от 6 марта 1926г. «О мерах по укреп-
лению трудовой дисциплины в государственных 
предприятиях» и «Примерные правила внутрен-
него трудового распорядка», утвержденного НКТ 
СССР 19 июля 1929г., предоставившие админис-
трации право увольнять нарушителей трудовой 
дисциплины, что способствовало частичному 
повышению производительности труда на пред-
приятиях.    

Для снижения количество дисциплинарных 
проступков, уменьшения текучести рабочих сил 
Народный комиссариат труда КАССР принял 
инструкцию под № 4-411 «О мероприятиях по 
борьбе с текучестью рабочей силы, оздоровлению 
найма и снабжению рабочей силой народного 
хозяйства» которая предусматривала следующие 
мероприятия – принятие на особый учет уволен-
ных за нарушение трудового законодательства, 
запрещение повышать оплату труда выше уста-
новленных норм и др.

Предусматривались различные формы поощ-
рения за безупречный труд, например, отличив-
шиеся рабочие и служащие КАССР наделялись 
путевками по линии профсоюза, причем за пре-
делами республики.

Упрочнению трудовой дисциплины содейс-
твовала установленная обязанность работников 
полностью возмещать материальный ущерб, 
причиненный их виновными действиями, уста-
новленная в 1929 г.[9]. 

Таким образом, укрепление трудовой дис-
циплины стало основной задачей правительства 
Киргизской АССР и в соответствии с нормами 
КзоТ 1922г. в этих целях на всех предприятиях и 
учреждениях КАССР с числом работающих бо-
лее пяти человек были приняты и действовали 
правила внутреннего трудового распорядка, со-
держащие перечень обязанностей администра-
ции и трудящихся и порядок ответственности за 
их нарушения.  

Охрана труда. Государственные органы Кир-
гизской АССР, профессиональные союзы об-

ратили особое внимание на вопросы охраны 
труда, особенно в частном секторе экономики. 
В КАССР были созданы и функционировали 
инспекции труда по охране труда, они провели 
большую работу по осуществлению контроля и 
надзора за соблюдением нанимателями норма-
тивно-правовых актов, постановлений профсо-
юзов в области охраны труда. Инспекцией труда 
систематически проводились  обследования по 
соблюдению охраны труда батраков, в отдален-
ных районах с нарушителями по охране труда 
проводили джайлоонные Советы, и по резуль-
татам было предъявлено множество требований 
частным лицам, с передачей в суд некоторых вла-
дельцев дела. 

Большую роль в улучшении  условий труда 
рабочих и служащих, об охране их здоровья про-
явили профсоюзы КАССР, они следили за соб-
людением Положения об охране труда, правил 
техники безопасности, инструкций по произ-
водственной санитарии. При фабрично-завод-
ских комитетах работали комиссии по охране 
труда и технике безопасности, в профсоюзных 
группах избирались общественные инспектора, 
привлекались рабочие и квалифицированные 
кадры для обследования состояния техники бе-
зопасности и санитарии.

В Киргизскую АССР по линии охраны условий 
труда рабочих Советским правительством было 
ассигновано в первой пятилетке 772600 рублей, а 
во второй пятилетке – более миллиона рублей.    

В эти годы значительно улучшилось и качес-
тво медицинского обслуживания трудящихся, 
расширилась сеть лечебно-профилактических 
учреждений, что в совокупности привело к улуч-
шению здоровья трудящихся. 

Нормативным актом, регулировавшим охрану 
труда рабочих и служащих, являлся КзоТ РСФСР 
1922г., а также в деле практического осуществле-
ния мероприятий по охране труда играли цир-
куляры Народного комиссариата труда РСФСР 
и Народного комиссариата труда Киргизской 
АССР. Из коих необходимо отметить циркуляр 
Народного комиссариата труда РСФСР  от 20 ап-
реля 1929г. «О работе инспекции труда по охране 
женского труда», циркуляр Народного комисса-
риата труда КАССР «О недопущении подростков 
на работы во вредные цехи». 

Таким образом, в КАССР увеличились расходы 
хозяйственных органов на оздоровление условий 
труда рабочих и служащих, на промышленных 
предприятиях сократилась заболеваемость, поч-
ти прекратились случаи травматизма с потерей 
трудоспособности, увеличилась продолжитель-
ность жизни трудящихся и др.

Трудовые споры. В 1928 г. НК РКИ принял 
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«Правила о примирительно – третейском и су-
дебном рассмотрении трудовых конфликтов», 
которые ввели обязательное обращение в РКК 
как в первую инстанцию. В качестве второй ин-
станции выступали примирительные камеры, 
третейские суды, трудовые сессии нарсуда. Были 
произведены и другие изменения в этой системе. 
Необходимо отметить большую роль, которую 
сыграли примирительные камеры при сельских 
и аильных советах, к которым с большим дове-
рием относилось кыргызское население вследс-
твие традиционного уважительного отношения к 
третейскому суду. 

Большую работу проводили отделы труда по 
организации разрешения трудовых споров и про-
ведению их в жизнь. Так, например, Фрунзенс-
кий отдел труда за шесть месяцев 1932 г., орга-
низовал рассмотрение 451 трудового конфликта, 
из них 407 было проведено в жизнь, остальные 
были отложены. Таким образом, источниками 
права Киргизской АССР стали законы Россий-
ской Федерации; законы КАССР, учитывающие 
национальные особенности республики. 
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Каспийского общественного университета

Алматы, Республика Казхастан 

УДК 547.912

Аннотация
Предлагается упрощенная методика определения дебита скважины при снижении забойного 

давления ниже давления насыщения, когда начальное пластовое давление выше давления насы-
щения.

Ключевые слова: дебит скважины, нефть.

Аңдатпа
Мақалада бастапқы қабаттың қысымы қанығу қысымынан жоғары, оқпантүптік қысымның 

қанығу қысымынан төмен болғанда ұңғы дебитінің анықтамасының қарапайым әдістемесі 
ұсынылған. 

Түйінді сөздер: жүрiстi дизел қозғалтқыш бұрғыламалар, отын шығыны.

Annotation
Offers a simplified method of determining the rate of well at lower bottomhole pressure below the 

saturation pressure, when the initial reservoir pressure above the saturation pressure.
Key words: production rate, oil.

Так как при Рс<Рнас<Рпл  нефтяной 
поток из однофазного состояния 
переходит в двухфазное, то области 

движения газированной нефти, дифферен-
циальное уравнение установившейся филь-

K- абсолютная проницаемость;
Р-н- давление насыщения;
μ-н-вязкости нефти;
β-н-коэффициент объемного расширения 

нефти;
Уравнение (1) решается при граничных ус-

ловиях:
Н=Н

с
              при    r=r

c
,                          (3)

Н=Р
пл

             при    r=r
к
,

Решения уравнения (1) при условиях (3) 
имеет вид:

Л.С. НИКИТЕНКО
студентка 4-го курса 

кафедры НГД 
Каспийский общественный университет

Алматы, Республика Казхастан

трации имеет вид:
где Н- фиктивный напор, определяемый 

по формуле
       - относительная фазовая  

проницаемость для нефти;

ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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Дебит скважины с учетом (4) ЛИТЕРАТУРА

1 Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б., Подземная гидрав-
лика.-М.: Недра, 2001.

2 Ш.К. Гитатудинов, Ю.П.Борисов, М.Д. Ро-
зенберт и др. Справочное руководство по проек-
тированию разработки и эксплуатации нефтяных 
месторождений. Проектирование разработки.-М.: 
Недра,1983.

Из уравнения (5)

Где К- коэффициент продуктивности сква-
жины.

Если имеется несколько измерений пара-
метров работы скважины на установившем-
ся режиме при Р

с
>Р

н
, то

q:= η(Р
пл

-Р
i
 ),                               (7)

i=1, 2, 3…N.
Коэффициент продуктивности определя-

ется мотодом наименьших квадратов

Формула (6) с учетом (7) и (8) принимает 
вид:

j= N+1, N+2,…,n.
По формуле (9), имея промысловые кри-

вые, легко построить зависимость фиктив-
ных напоров от давления.

ГЕОЛОГИЯ, мҰНАЙ жӘНЕ ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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исслеДование возможности Применения 
на месторожДении жетыбай новых  

метоДов Повышения неФтеотДачи Пласта 
и анализ технологичесКих ПоКазателей 

реКоменДУемого варианта разработКи 

К.М. БАЙхОНОВ
ассоциированный профессор кафедры  

«Нефтегазовое дело» КОУ

УДК 622.02+532.5

Аннотация
Исследованы возможности применения на месторождении Жетыбай новых методов повышения не-

фтеотдачи пласта, таких как система повышенного давления и водогазовое воздействие. Проведен ана-
лиз технологических показателей рекомендуемого варианта разработки до 2020 г.

Ключевые слова: месторождение, нефть, пласт, давление, водогазовое воздействие.

Аңдатпа
Жетібай кен орнында жоғары қысымды жүйесі және сугазды әсер ету сияқты қабаттың 

мұнайбергіштігін арттыруының жаңа әдістерін қолдануының мүмкіншіліктері зерттелген. 2020 ж. дейін 
ұсынылған игеру нұсқасын технологиялық көрсеткіштеріне талдау жасалған.

Түйінді сөздер: кен орны, мұнай, қабат, қысым, сугазды әсер ету.

Annotation
Possibilities of application are investigational on the deposit of Zhetybay of new methods of increase of oils of 

layer, such as a system of enhanceable pressure and vodogazovoe influence. The analysis of technological indexes 
of the recommended variant of development is conducted to year 2020.

Key words: tax service, tax, taxpayer, International bank.

Наряду с рекомендациями по дальней-
шему расширению и совершенствова-
нию технологий воздействия на приза-

бойную зону скважин, рассмотрена возможность 
применения новых методов увеличения нефте-
отдачи пласта. Однако, поскольку эти методы 
являются высоко затратными и не апробированы 
на месторождениях Мангышлака, то их рассмот-
рение носит информативный характер. 

При применении новых методов увеличения 
нефтеотдачи пласта предусматривается диффе-
ренцированный подход к выработке запасов, 
приуроченных к высокопроницаемым и низко-
проницаемым коллекторам. Наиболее перспек-

тивными методами выработки запасов из низ-
копроницаемых пластов считается воздействие 
независимой системой повышенного давления 
(СПД), а из высокопроницаемых пластов для 
ограничения приемистости и реализации пото-
коотклоняющих технологий – водогазовое воз-
действие (ВГВ).

Для повышения эффективности выработки за-
пасов нефти возможно применение [1,2]: 

- для продуктивных пластов с пониженной 
проницаемостью - создание СПД;

- для продуктивных пластов с повышенной 
проницаемостью - ВГВ.

А.Г. ТАНИРБЕРГЕНОВ
кандидат физико-математических наук, 

ассоциированный профессор  
кафедры «Нефтегазовое дело» КОУ

А. САНСыЗБАЕВ
магистрант кафедры РНГМ КазНТ

им. К.С. Сатпаева

Э.Ж. ОМИРЗАКОВА
кандидат технических наук,  
ассоциированный профессор  

кафедры «Нефтегазовое дело» КОУ
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Изучение возможности применения технологии 
СПД. 

При разработке нефтяных месторождений для 
интенсификации закачки воды в нагнетательные 
скважины, вскрывающие пласты с ухудшен-
ными коллекторскими свойствами, практику-
ется создание системы повышенного давления 
(СПД)[3-5]. 

Исследованиями последних лет установлено, что 
в области давлений, превышающих давление на-
сыщения на 5-10 МПа, нефть качественно меняет 
свои реологические и фильтрационные свойства. В 
этом диапазоне давлений резко снижается вязкость 
нефти и, следовательно, увеличивается ее подвиж-
ность в пористой среде.

Приемистость нагнетательных скважин по 
горизонтам месторождения Жетыбай изменяет-
ся в широком диапазоне от 10 до 250 м3/сут при 
давлении закачки на устьене превышающем 15 
МПа.С приёмистостью ниже 100 м3/сут работает 
69 нагнетательных скважин действующего фонда 
(52 %). В связи с этим рассмотрена возможность 
создания на месторождении Жетыбай нагнета-
тельной системы повышенного давления (СПД).

При определении величины повышенного дав-
ления нагнетания исходят из условия, что оно не 
должно превышать величину давления гидрораз-
рыва продуктивных пластов. Давление гидрораз-
рыва продуктивных пластов месторождения по 
результатам исследований составляет примерно 
51 МПа. Эта величина подтверждается результа-
тами расчета давления ГРП по гипотетической 
скважине месторождения.

В настоящее время, при давлении на устье на-
гнетательных скважин до 14 МПа, давление на 
забое поддерживается до 40 МПа, что на 10 МПа 
ниже величины давления ГРП. Таким образом, 
на месторождении по фонду скважин с пони-
женной приемистостью устьевое давление на-
гнетания воды в пласт, с учетом технологическо-
го резерва, может быть повышено до 20-25 МПа. 

Защита эксплуатационной колонны нагнета-
тельных скважин месторождения от высокого 
давления может быть решена путем применения 
разобщающих пакеров. 

Однако сама система ППД рассчитана на рабо-
чее давление 15 МПа, и реализация технических 
решений по созданию СПД даже на ограничен-
ном фонде нагнетательных скважин потребует 
коренной реконструкции системы ППД, что со-
пряжено со значительными затратами. 

На обустроенном месторождении, находящем-
ся в разработке со сложившейся системой ППД, 
проще организовать индивидуальную систему 
повышенного давления (ИСПД). 

На рисунке 1. приведена схема реализации 
технологии ИСПД на отдельной нагнетательной 
скважине.

Для реализации ИСПД могут быть использо-
ваны агрегат электронасосныйтрехплунжерный 
типа АНТ двух модификаций АНТ 90 (75,50) и 
АНТ 150. Агрегат полностью автоматизирован и 
поставляется в блочном исполнении заводской 
готовности в виде модульной кустовой насосной 
станции (МКНС).

Месторождение Жетыбай находится на позд-

Рисунок 1. Схема установки ИСПД и конструкция нагнетательной сква-
жины

ГЕОЛОГИЯ, мҰНАЙ жӘНЕ ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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ней стадии разработки с падающей добычей. В 
условиях, когда на мировом рынке произошло 
резкое снижение цен на нефть, реализация на 
месторождении системы повышенного давле-
ния, без ее предварительного испытания, может 
оказаться не рентабельной. 

Рекомендуется на месторождении организо-
вать опытный участок по испытанию технологии 
ИСПД, в течении 2-3-х лет провести опытно-
промышленные работы по оценке эффективнос-
ти этой технологии с последующим принятием 
решения об объемах и сроках ее внедрения. 

Изучение возможности применения технологии 
водогазового воздействия (ВГВ) 

В связи с включением в «Уточненный проект 
разработки месторождения Каламкас» техноло-
гии водогазового воздействия на пласт, изучен 
опыт реализации технологии ВГВ на месторож-
дениях Российской Федерации.

Специалисты-нефтяники АО «ММГ» и АО 
«КазНИПИмунайгаз» выезжали в Бавлы в ЗАО 
«Алойл» для ознакомления с работами по внедре-
нию ВГВ на Алексеевском месторождении РФ. 

С 2006 г. на Алексеевском месторождении ре-
ализуется технология ВГВ путем закачки в пласт 
попутного нефтяного газа и сточной воды при 
соотношении в пластовых условиях 1/3 под дав-
лением на выходе насоса 7,0 МПа.

Применение водогазового воздействия на 
пласт не имеет ограничения по величине плас-
тового давления и температуры, по свойствам 
пластовой нефти и воды. Закачка и образование 
водогазовой смеси производится в постоянном 
автоматическом режиме с применением системы 
поддержания пластового давления и использова-
нием источников газоснабжения высокого дав-
ления. 

Водогазовое воздействие (ВГВ) сочетает в себе 
следующие положительные стороны: за счет 
присутствия в вытесняющем рабочем агенте газа 
обеспечивается высокий коэффициент вытесне-
ния нефти, а с присутствием воды – достигается 
более высокий коэффициент охвата. 

При реализации технологии ВГВ важно до-
стичь ограничения подвижности воды и газа в 
пластовых условиях. При закачке в пласт только 
воды она прорывается в добывающие скважины 
по высокопроницаемымпропласткам. Аналогич-
ная ситуация складывается и при закачке в пласт 
одного газа. При совместной закачке воды и газа 
предотвращаются их прорывы к добывающим 
скважинам, происходит выравнивание профиля 
вытеснения. Во избежание прорыва газа необхо-
димо поддерживать условия, когда он не форми-
рует сплошную фазу (т.е. когда газ в пласте зани-
мает объем меньше «допрорывного объема»).

Наиболее эффективно осуществление тех-
нологии ВГВ в режиме пенообразования путем 
закачки в пласт низкоконцентрированного вод-
ного раствора пенообразующих поверхностно-
активных веществ (ПАВ). При осуществлении 
водогазового воздействия с использованием вод-
ного пенообразующего раствора ПАВ, сольват-
ная оболочка микропузырьков в образовавшейся 
пене становится более прочной. Это обеспечива-
ет устойчивость пены и позволяет снизить объем 
закачиваемого газа по отношению к воде. 

В качестве рабочего агента используют высо-
конапорную воду, например, из системы ППД, 
газ - из системы нефтегазосбора, установок под-
готовки нефти или из залежей природного газа. 

Закачка и образование пенообразной водога-
зовой смеси производится в постоянном режиме 
в системе поддержания пластового давления с 
использованием источников газоснабжения вы-
сокого давления. В качестве рабочего агента ис-
пользуется высоконапорная вода, например, из 
системы ППД и газ из системы нефтегазосбора 
или из залежей природного газа с использовани-
ем компрессорных мощностей или эжектора. 

Преимущества технологии ВГВ: 
- способствуетповышению нефтеотдачи плас-

та за счет достижения в присутствии газа более 
высоких коэффициентов охвата и нефтеизвлече-
ния;

- ограничивает темпы прорыва воды и газа в 
добывающие скважины;

- возможна реализация технологии в составе 
действующей системы ППД; 

- обеспечивает эффективность применения 
как на отдельных скважинах и кустах, так и на 
месторождении в целом;

- решает рационально проблему утилизации 
попутного газа на промыслах.

Недостатки, осложняющие внедрение ВГВ:
- необходимость наличия источников углево-

дородного сырья в требуемых объемах;
-  необходимость сравнительно высоких едино-

временных капитальных вложений по созданию 
системы газоснабжения и газораспределения.

Предварительные критерии применения ВГВ: 
- наличие рентабельных остаточных запасов 

нефти в пласте;
- текущаяобводненность – в пределах рента-

бельности;
- сочетание в пласте коллекторов различной 

проницаемости;
- наличие газа с требуемым давлением и в не-

обходимом объеме.
Следует отметить, что в «Уточненном проекте 

месторождения Каламкас» технология ВГВ была 
рекомендована в порядке проведения опытно-

ГЕОЛОГИЯ, мҰНАЙ жӘНЕ ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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промышленных работ, с последующим решени-
ем о возможности ее промышленного внедрения. 
Условия месторождения Каламкас благоприят-
ны для внедрения технологии ВГВ: в взакачивае-
мойгазоводяной смеси (ГВС) оптимальное соот-
ношение объема газа к воде составляет 29 м3/м3, 
при давлении на устье нагнетательной скважины 
в пределах 10 МПа. 

При реализации технологии ВГВ на месторож-
дении Жетыбай  оптимальное соотношение объема 
газа к воде составит 43 м3/м3, при давлении на 
устье нагнетательной скважины до 20 МПа. По-
этому испытание и возможное внедрение ВГВ на 
месторождении Жетыбай следует рассматривать 
по результатам испытаний ВГВ на месторождении 
Каламкас.

Технологические показатели вариантов разра-
ботки

Расчеты основных технологических показате-
лей по всем вариантам разработки месторожде-
ния проводились с использованием созданных 
и адаптированных к фактическому состоянию 
разработки 3Д гидродинамических моделей с ис-
пользованием программного комплекса «Eclipse». 
Для горизонтов Ю-4 и Ю-7 создание гидродина-
мической модели в связи с ограниченным объ-
емом информации не представилось возможным, 
поэтому прогнозные показатели по данным объ-
ектам определялись по аналитической методике, 
на основе которой КазНИПИмунайгаз разрабо-
тан программный комплекс «ПРОЕКТ» [6,7].

Рекомендуемый вариант разработки характе-
ризуется максимальными уровнями отборов не-
фти: 2000-2220 тыс.т на протяжении 10 лет, обес-
печивающими коэффициент извлечения нефти 
0,371 д.ед. 

Технологические показатели по рекомендуе-
мому варианту разработки (вариант 3) в целом по 
месторождению представлен в таблице 1.
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Таблица. Основные прогнозные технологические показатели по 
рекомендуемому варианту разработки 3 в целом по месторождению
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исслеДование эФФеКтивности 
реализУемой системы разработКи 

на месторожДении жетыбай
Аннотация

В данной работе проведен анализ реализуемой системы разработки на месторождении Жетыбай. Рас-
смотрены технологии воздействия на призабойную зону скважин, такие как гидравлический разрыв плас-
та и выравнивание профиля приемистости в основном применяющиеся на этом месторождении. Приве-
дены основные характеристики каждой технологии.

Ключевые слова: нефть, скважина, месторождение, пласт.

Аңдатпа
Бұл жұмыста Жетібай кен орнында іске асырылған игеру жүйесіне талдау жасалған. Осы кен орнында 

негізінде пайдаланатын, қабатты гидрожару және сұйықты қабылдау мүмкінділігін түзету сияқты ұңғы 
түп аймағына ықпал ету технологиялары қарастырылған. Әрқайсысы технологияның негізгі сипаттама-
лары келтірілген.

Түйінді сөздер: мұнай, ұңғыма, кен орны, қабат.

Annotation
This paper analyzes the development of the system implemented in the field Zhetybai. The technology impact on 

the bottom-hole zone, such as hydraulic fracturing and alignment profile pick is mainly applied in this field. The 
main characteristics of each technology.

Keywords: oil, well, deposit formation.
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За период 2007-2012 гг. на месторождении 
применялись следующие технологии воз-
действия на призабойную зону скважин: 

- гидравлический разрыв пласта (ГРП);
- выравнивание профиля приемистости 

(ВУС);
- термогазохимическое воздействие (ТГХВ);
Основная цель различных методов воздейс-

твия на призабойную зону – увеличение дебитов 
добывающих и приемистости нагнетательных 
скважин.

Объемы проведения работ по видам применя-
емых технологий за период 2007-2012 гг. пред-
ставлены в таблице 1.

Как следует из данных, представленных в таб-
лице, за анализируемый период на месторожде-
нии проведено 387скважино-операций в т.ч: с 
эффектом – 278, без эффекта – 109. 

Как показывают данные, основными техноло-
гиями, применяемыми на месторождении, явля-
ются ГРП и ВУС – 347 и 374 скважино-операций 
соответственно.

Гидравлический разрыв пласта. Расчет давления 
гидроразрыва на месторождении.

За период 2007 – 2012 гг. технология ГРП при-
менена на 347 скважинах, в том числе: на 287 до-
бывающих и 60 нагнетательных скважинах.

Необходимо отметить, что в процессе проведе-
ния ГРП необходим систематический авторский 
надзор за внедрением, что позволит принимать 
оперативные меры для повышения его эффек-
тивности .

Давление разрыва достигают закачкой в сква-
жину жидкости разрыва под высоким давлением. 
В продуктивном пласте при этом открываются 
существующие трещины и микротрещины или 

ГЕОЛОГИЯ, мҰНАЙ жӘНЕ ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

120

создаются новые, которые могут заметно улуч-
шить гидродинамическую связь между пластом 
и скважиной.

В качестве жидкости разрыва на месторожде-
нии используется раствор на водной и углево-
дородной основе. Гель готовится по рецептуре 
фирмы поставщика непосредственно в день про-
ведения ГРП. По фактическим данным вязкость 
геля составляет 100 – 1800 сП, объем жидкости 
разрыва колеблется от 67 до 121 м3. 

Жидкость разрыва должна обладать высокой 
несущей или удерживающей способностями по 
отношению к расклинивающим агентам и быть 
совместимой с флюидами продуктивного пласта. 
Накопленные результаты исследований пока-
зывают, что средняя скорость закачки рабочих 
жидкостей составила в среднем 3,7 м3/мин, дав-
ление гидроразрыва для продуктивных пластов 
месторождения Жетыбай составляет в среднем 
40,4 МПа.Эта величина подтверждается резуль-
татами расчета максимального давления ГРП по 
гипотетической скважине месторождения.

Глубина скважины Hскв=2200 м.
Прочность породы на разрывσр=1,3.
Гидравлические потери давления в тру-

бахртр=12,6 МПа.
Средняя плотность осадочных пород ρп, кг/м3, 

ρп=2300 кг/м3.
Ускорение свободного падения g=9,81 м/с2.
Плотность жидкости разрыва, ρжр, кг/м3, 

ρжр=1050 кг/м3.
Максимальное давление на устье при ГРП оп-

ределяют по формуле

Р
у
=Ррг- ρжрgHскв+ртр,МПа;

р
у
=50,9 – 10-6×1050×9,81×2200+12,6=40,8МП

а.
гдеР

рг
- максимальное давление ГРП, МПа, оп-

ределяют по формуле
Р

рг
=Ргор+σр,МПа;

Р
рг

=49,6+1,3=50,9 МПа;
Р

гор
–величина горного давления, МПа, опре-

деляют по формуле 
р

гор
=10-6ρпgH,МПа;

Р
гор

=10-6×2300×9,81×2200=49,6 МПа.
Таким образом, на скважинах месторождения 

Жетыбай ожидаемое максимальное давление 
ГРП на устье составляет -40,8 МПа, максималь-
ное давление на забое - 50,9 МПа.

При проведения ГРП на скважинах в пласт за-
качивалось от 3,2 до 25,0 т пропанта различных 
фракций, что позволило создать и закрепить тре-
щины полудлиной от 45 до 65 м, высотой от 11 до 
43 м и шириной от 2,5 до 5,7 ммc проводимостью 
380 -730 мД м.

Результаты анализа эффективности проведе-
ния ГРП за период 2007-2012 гг. представлены в 
таблице 2.

Как следует из данных, представленных в таб-
лице по добывающим скважинам ГРП, как тех-
нология интенсификации скважин, позволяет 
существенно увеличить их продуктивность [1-3].

Ниже приводятся результаты проведения дан-
ной технологии на добывающих скважинах.

В 2007 году проведено 19 скважино-операций: 
в т.ч. 16 с эффектом, что составляет 84 % от об-
щего числа обработанных скважин, дополни-

Таблица 1. Объемы применяемых технологий на ПЗП за период 2007-2012 гг.
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тельная добыча нефти в среднем на скважину 
составил 9,6 т/сут, продолжительность эффекта 
– 846 суток, накопленная дополнительная добы-
ча от проведения ГРП по скважинам составила 
149,81 тыс.т нефти; успешность работ – 70 %;

В 2008году проведено 19 скважино-операций: 
в т.ч. 14 с эффектом, что составляет 74 % от об-
щего числа обработанных скважин, дополни-
тельная добыча нефти в среднем на скважину 
составил 16,7 т/сут, продолжительность эффекта 
– 852 суток, успешность по скважинам – 82 %. 
Накопленная дополнительная  добыча от прове-
дения ГРП по скважинам составила 228,11 тыс.
т нефти.

В 2009 году проведено 30 скважино-операций, 
в т.ч. 26 с эффектом, что составляет 87 % от об-
щего числа обработанных скважин, дополни-
тельная добыча нефти в среднем на скважину 
составил 12,9 т/сут, продолжительность эффекта 
– 592 суток, успешность по скважинам – 84 %. 
Накопленная дополнительная добыча от прове-
дения ГРП по скважинам составила 211,96 тыс.
т нефти;

В 2010 году проведено 46 скважино-операций: в 
т.ч. 32 с эффектом, что составляет 69 % от общего 
числа обработанных скважин, дополнительная 
добыча нефти в среднем на скважину составил 10 
т/сут, продолжительность эффекта – 346 суток, 
успешность по скважинам – 86 %. Накопленная 
дополнительная добыча от проведения ГРП по 
скважинам составила 125,09 тыс.т нефти;

В 2011 году проведено 48 скважино-операций: 
в т.ч. 39 с эффектом, что составляет 81 % от об-
щего числа обработанных скважин, дополни-

тельная добыча нефти в среднем на скважину 
составил 13,2 т/сут, продолжительность эффекта 
– 160 суток, успешность по скважинам – 84 %. 
Накопленная дополнительная  добыча от прове-
дения ГРП по скважинам составила 88,44 тыс.т 
нефти;

В 2012 году проведено 26 скважино-операций: 
в т.ч. 22 с эффектом, что составляет 85 % от об-
щего числа обработанных скважин, дополни-
тельная добыча нефти в среднем на скважину со-
ставила 11,1 т/сут, продолжительность эффекта 
– 368 суток, успешность по скважинам – 75 %. 
Накопленная дополнительная  добыча от прове-
дения ГРП составила 93,76 тыс.т нефти.

В целом за анализируемый период ГРП прове-
ден на 188 действующих добывающих скважинах: 
в т.ч. 149 - с эффектом, 39 – без эффекта. Допол-
нительная добыча нефти на скважину в среднем 
составила 12,2 т/сут, продолжительность эффек-
та – 527 суток, успешность - 80 %. Накопленная 
дополнительная добыча от проведения ГРП на 
действующих добывающих скважинах составила 
897,1 тыс.тонн нефти.

Изучалось влияние обводненности добываю-
щих скважин на проведение ГРП. Проведен ана-
лиз работы этих скважин с целью определения 
влияния обводненности скважин на технологи-
ческую эффективность ГРП [4].

На месторождении за анализируемый период 
методом ГРП охвачено 30 % добывающих сква-
жин действующего фонда. Технология примене-
на на скважинах с различной обводненностью: 
84 скважины с обводненностью от 0 до 20 %, 43 

Таблица 2. Результаты проведения ГРП за период 2007-2012 гг.
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скважины – от 20 до 40 %, 22 скважины – от 40 
до 60 %, 9 скважин – от 60 до 80 % и 30 скважин 
- более 80 %. 

Выравнивание профиля приемистости (ВУС)
Проблема снижения обводненности скважин 

на месторождении является одной из важнейших 
в комплексе мероприятий по повышению эф-
фективности разработки месторождения.

С целью регулирования фильтрационных по-
токов пластовых флюидов, выравнивания про-
филя приемистости нагнетательных скважин, 
снижения обводненности продукции и увели-
чения дебитов нефтедобывающих скважин при-
меняется технология создания в пласте гелевых 
экранов. Образовавшиеся в пласте в результате 
сшивки гидрогели обладают очень низкой под-
вижностью, высоким остаточным фактором со-
противления и вязкоупругими свойствами.

Выбор скважин для закачки ВУС осуществля-
ется на основе результатов геофизических иссле-
дований, а также всей информации, полученной 
в результате гидродинамических исследований. 
На основании промыслового материала опреде-
лены обобщенные критерии выбора скважин для 
закачки ВУС[5-7].

Обобщенные критерии выбора скважин для 
закачки ВУС:

- качество контакта (сцепления) цементного 
кольца с обсадной колонной и пластом выше ин-
тервала перфорации – хорошее, сплошное;

- отсутствие нарушений эксплуатационной ко-
лонны;

- наличие невыработанных запасов нефти;
- текущий дебит по жидкости не менее 10 м3/

сутки;
- приемистость не менее 100 м3/сутки
- текущая обводненность 90-99 %;
- проницаемость - 0,02-2,0 мкм2;
- температура на забое скважины до 900С.
За период 2008-2012 гг. на месторождении за-

качкой ВУС охвачено 31 нагнетательная и 4 до-
бывающих скважины. Для этой цели применя-
лись полимерные гелеобразующие композиции 
на основе полиакриламида, бихромата калия и 
гидразина сернокислого. 

Эффективность применения технологии ВУС 
на нагнетательных скважинах определялась по 
работе реагирующих добывающих скважин.Ко-
личество реагирующих скважин на закачку ВУС 
и изменение технологических параметров рабо-
ты скважин представлено в таблице 3.

Как следует из данных, представленных в таб-
лице, в целом за период 2010 – 2012 гг. в среднем 

Таблица 3.  Изменение технологических параметров работы нагнетательных и окружающих добы-
вающих скважин при применении технологии ВУС
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прирост нефти на реагирующую добывающую 
скважину составил 2,4 т/сут, продолжительность 
эффекта – 195 суток, накопленная дополнитель-
ная добыча от проведенных работ по скважинам 
составила 16,67 тыс. тонн нефти, успешность от 
проведения работ – 38 %.

Две реагирующие скважины № 480 и 843, гид-
родинамически связанные с добывающей сква-
жиной №2792, отреагировали на закачку ВУС: 
дебит нефти по скважинам в среднем увеличился 
в 1,8 раза, обводненность снизилась в 2,5 раза, 
прирост нефти в среднем составил 6,9 т/сут, 
продолжительность эффекта – 445 суток, успеш-
ность- 46 %. 

В 2012 году технология закачки ВУС проведена 
на 4 добывающих скважинах (№ 266, 2363, 1296 
и 1007). Эффективность работ определялась по 
изменению дебита нефти и обводненности до и 
после проведения работ. Согласно проведенного 
анализа обводненность добываемой продукции 
по скважинам № 2363, 1296 и 1007 осталась без 
изменения (в среднем 92 %), по скважине № 266 
увеличилась на 4 %.

Из-за отсутствия данных ГИС до и после про-
ведения работ выявить причину отрицательных 
результатов не представляется возможным, мож-
но только предположить, что отсутствие эффекта 
объясняется следующими причинами:

- отсутствие контроля за качеством получаемо-
го реагента;

- отсутствие контроля за приготовлением со-
става;

- недостаточное количество продавленного в 
пласт состава;

Необходимо отметить, что подбор добываю-
щих скважин для проведения работ по изоляции 
водопритока необходимо осуществлять согласно 
обобщенным критериям выбора скважин для за-
качки ВУС.

По состоянию на 01.01.12г. количество сква-
жин с обводненностью продукции более 60 % со-
ставляет 227 единиц (41 % от действующего фон-
да). Учитывая, что в дальнейшем процесс роста 
обводненности будет продолжаться, для борьбы 
с водопроявлениями необходимо проведение 
комплексных мероприятий, включающих: 

- проведение геофизических исследований с 
целью определения интервалов притока и харак-
тера поступления жидкости;

- выбор технологии и водоизолируюших соста-
вов для изоляции водопритока и выравнивания 
профиля приемистости. Для наибольшего тех-
нологического эффекта необходимо проведение 
одновременной обработки изолирующими со-
ставами ячеек скважин (нагнетательная + реаги-
рующая добывающая).

Необходимо отметить, что для прослеживания 
гидродинамической связи между нагнетатель-
ными и добывающими скважинами при выборе 
опытных участков, проводить исследования по 
трассированию фильтрационных потоков путем 
закачки раствора индикатора в нагнетательные 
скважины.
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Аннотация
Обзор и анализ зарубежной и отечественной литературы в области применения нефтесодеращих отхо-

дов в дорожном строительстве. Дается определение важнейших физико-механических свойств битумо-
минеральных материалов, которые предопределяют эксплуатационные качества и долговечность.

Ключевые слова: нефть, нефтеотходы, тяжелые нефти, битумиоминеральные материалы, вяжущие 
материалы, дорожное строительство,  дорожное покрытие, утилизация.

Аңдатпа
Жол құрылысында құрамында мұнай бар қалдықтарды пайдалану саласындағы шетелдік және отандық 

әдебиетке шолу жүргізу және талдау. Пайдалану сапасы мен ұзаққа төзімділігін айқындайтын битумми-
нералды материалдардың маңызды физикалық-механикалық қасиеттеріне анықтама беріледі.

Түйінді сөздер: мұнай, мұнай қалдықтары, ауыр мұнай, битумминералды материалдар, тұтқыр мате-
риалдар, жол құрылысы, жол төсеніштер, кәдеге жарату.

Annotation
Review and analysis of foreign and domestic literature in the field of application of oily waste in road construction. 

The definition of the most important physical and mechanical properties of bituminous materials that determine the 
performance and durability is given in the studies.

Key words: oil, oil waste, heavy oil, bituminous mineral materials, adhesives, road construction, paving, 
recycling.

К первым работам по примене-
нию  природных асфальтовых по-
род в строительстве дорог относят-

ся работы И.Маркуссона [1] и Г.Абрагама [2]. 
И.Маркуссон.

Приводит сведения  по приготовлению  и 
применению мастик из битуминозных  пород, а 
Г.Абрагам – перечень по технологии  и составам 
асфальтобетонных смесей  и сведения о кентукс-
ком  холодном асфальтобетоне, обладающем  не-
значительной слеживаемостью.

Практический интерес по изучению битуми-
нозных материалов имеют работы  ученых П.В. 
Сахарова [3], Г.Л.Крейцера [4], Н.Н.Иванова [5], 
А.И.Лысихиной [6], Н.В.Горелышева [7], Н.К. 
Надирова [8],  В.К.Бишимбаева [9] и др. Основ-
ная часть  указанных работ относится к иссле-
дованию  свойств горных пород, пропитанных 
природными битумами, способам их переработ-

ки и применения.  Большинство исследователей  
связывают образование  естественных асфальтов  
с видоизменениями нефти.  

В начале развития асфальтовой промышлен-
ности основное  внимание  исследователей  от-
носится  к изучению  трамбованного и литого  
асфальтобетона [10], позже холодного.

На основании  лабораторных исследователей 
А.И.Лысихиной [7] были построены  участки 
дорожных покрытий из битуминозных доломи-
тов и песчаников методом смешения, послойной 
раскладки и расклинцовки по типу щебеночного 
шоссе. Затем М.К.Квирквелия в Грузии провел 
исследования и опытные работы по использова-
нию Нотанебского  битуминозного песка  для ус-
тройства дорожных покрытий. Ф.К.Ломановым 
[11] приготовлен холодный асфальтобетон из 
Сызранских битуминозных  извесняков. 

Существуют две гипотезы происхождения  би-
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туминозных пород. По П.И.Санину [12] во вре-
мя образования сбросов нефть мигрировала по 
образовавшимся трещинам, выходила на повер-
хность, пропитывала окружающие нефтеемкие 
породы (пески и суглинки), в которых после 
длительного выветривания превращалась в би-
тум. По В.В.Лаврову [13] и В.Б.Колпакову [14] 
прорвавшаяся на поверхность нефть образовала  
обширные нефтяные  озера, которые постепенно 
заносились песками и глинистыми частицами. 

Исследованию тяжелых нефтей, как вяжу-
щего материала для дорожного строительства 
посвящен ряд трудов, наиболее  актуальными 
из которых являются работы В.В.Михайлова 
[15], А.И.Лысихиной [6], А.В.Полетаева и 
Е.Г.Абруцкой [16,17], Н.А.Бурнаева [18]. Эти 
работы  в основном направлены на изучение 
возможности  применения тяжелых нефтей как 
местных вяжущих материалов для устройства и 
дорожных покрытий низших типов и обеспыли-
вания. 

В последние годы  научно-исследовательски-
ми  институтами  в содружестве с дорожными 
организациями Тюменской  области проводятся  
работы  по изучению  возможности  применения 
для дорожного строительства  сырой нефти.

При строительстве Большого Узбекского  
тракта  им. В.И. Ленина  впервые в больших мас-
штабах была применена местная высокопарафи-
нистая  нефть для обработки  гравийных  смесей  
методом смешения на дороге [19]. 

В дальнейшем значительный опыт по приме-
нению тяжелых нефтей как местного  вяжуще-
го материала  при устройстве облегченных до-
рожных покрытий накоплен в странах Средней 
Азии, где построено свыше 8500 км облегченных 
нефтеминеральных покрытий. 

По данным А.В.Полетаева [17] срок службы  
35-40 %  нефтегравийных  покрытий при интен-
сивности  движения до 200 автомашин в сутки не 
превышает 3-х лет. Остальная часть  покрытий 
служит от  3 до 7 лет и около 40% приходится на 
покрытия со сроком службы 4-5 лет. Небольшая 
продолжительность службы упомянутых  покры-
тий, прежде всего, объясняется  низким физико-
химическими свойствами  нефтеминеральных  
материалов, для которых характерна крайне низ-
кая  водоустойчивость. 

Битумоминеральные материалы являются 
наиболее распространенными  дорожно-стро-
ительными  материалами. Исследованиям в 
этой области  посвящены работы  П.В.Сахарова 
[35], Н.Н.Иванова [5], Л.Б.Гезенцвея [20], 
В.В.Михайлова [15], М.И.Волкова [21], 
И.А.Рыбьева [22], Н.В.Гороелышева [33], 
В.М.Могилевича [23], Г.К.Сюньи [24], 

А.С.Колбановской [34], И.Маркуссона [1],  
З.Э.Рацена [25] и других.

Важнейшие физико-механические свойства 
битумоминеральных  материалов, которые пре-
допределяют  эксплуатационные качества и дол-
говечность, зависят от их состава и структуры. 
Битумоминеральные материалы представляют 
собой единый  по физико-химической основе 
материал, особенности  которого обуславлива-
ются толщиной и состоянием битумных пленок, 
а так же характером структурных  связей.

В битумоминеральных  материалах   сложные  
процессы структурообразования возникают   с 
момента объединения  минеральных составляю-
щих с битумом, в начале эти процессы протекают 
наиболее  интенсивно замедляются  и практичес-
ки затухают в уплотненном материале.

Свойства битумоминеральных материалов, в 
том числе приготовленных на основе тяжелых 
нефтей, определяются их вещественным соста-
вом, состоянием и структурой. Как для химичес-
кого  вещества  важнейшее значение имеет его 
молекулярное строение, так для строительных 
материалов- структура, определяемая  количес-
твом  и качеством минеральных составляющих, 
их взаимным расположением  и характером свя-
зей  между ними.  В настоящее время  в области 
исследований  битумоминеральных материалов 
решены отдельные вопросы взаимодействия  
битума с каменными материалами, намечены  
пути  установления зависимости прочности от 
различных факторов, изучены технологические  
особенности различных типов смесей. Однако и 
сейчас недостаточно изученными являются воп-
росы направленного структурообразования в би-
тумоминеральных материалах. представляющие 
значительный  практический интерес.

При объединении битума с минеральным ма-
териалом  формируется  структура  битумоми-
нерального материала, которая отражает  ко-
личественное соотношение, расположение и 
взаимодействие  вяжущего и минерального ма-
териала. На поверхности раздела двух  фаз имеет 
место межмолекулярное  взаимодействие   в виде 
процессов физической и химической сорбции.

Сцепление между материалами будет изме-
няться  в зависимости  от разности  поверхнос-
тного натяжения битума и минеральных мате-
риалов, причем, чем меньше эта разность, тем 
присоединение пленки битума к минеральной 
части будет сильнее, тем больше проявляется 
между ними “сродство”. Такое “сродство” будет 
тем больше, чем меньше различие в напряжен-
ности межмолекулярных  сил этих материалов, 
то есть меньше различие в их полярности. 

Прочность склеивания битум зависит от со-
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держания в нем отдельных  высокомолекуляр-
ных  веществ  и наличия кислых соединений, а 
так же от свойств поверхности  минеральных  ма-
териалов. Для улучшения сцепления битум с ми-
неральным материалом применяются различные 
поверхностно-активные добавки, которые при 
небольшой концентрации значительно умень-
шают поверхностное натяжение битума образу-
ют прочные связи  между высокомолекулярными 
соединениями и минеральными материалами. 

Взаимодействие органических вяжущих с мине-
ральными материалами оказывает большое влияние 
на механическую прочность получаемых смесей. 
Поэтому применение активаторов  и поверхност-
но-активных веществ в сочетании с маловязкими 
природными органическими вяжущими материа-
лами следует считать одной из наиболее эффектив-
ных мер по обеспечению требуемой прочности.

Механизм действия активаторов, в частности из-
вести, в нефтеминеральных  смесях заключается в 
активации поверхностей минеральных материалов, 
то есть повышения адгезии к ним нефти. Наряду с 
этим следует полагать, что значительная часть из-
вести, присутствующая в смеси, вступает во взаи-
модействие с мелкоземной  частью смеси, природа 
которой, вероятно, имеет много общего с процесса-
ми, происходящими в извести в грунтовых смесях.

Характерной особенностью дорожно-строи-
тельных материалов является их работа при пос-
тоянном взаимодействии атмосферных факторов 
и движущихся транспортных нагрузок. При этом, 
в зависимости от температурного режим материа-
лы с применением органических вяжущих при од-
новременном взаимодействии вертикальных на-
грузок работают в разных режимах деформаций. 
Характер деформирования во многом зависит от 
времени и интенсивности  воздействия нагрузок.  

Реологические свойства битумоминеральных 
материалов начали изучать сравнительно недав-
но. Некоторые исследователи [20, 26, 36] занима-
ются определением реологических параметров-
времени релаксации, запаздывания, вязкости; 
другие [27, 28, 29, 30, 31] - не только теоретичес-
ким обоснованием  поведения  материала при 
нагружении. 

Физическое состояние битумоминерального 
материала зависит от температуры и продолжи-
тельности действия внешних сил. Сопротивле-
ние внешним силам с повышения температуры 
или длительности действия силы снижается. При 
этом, наблюдается преобладание вязко-пластич-
ных свойств, приводящих к значительным необ-
ратимым  деформациям.

Для оценки механических свойств твердых 
тел используют ряд параметров, являющихся 
критериями этих свойств. Упругие свойства или 

упругое поведение тела характеризуют модулем 
упругости. Под упругостью понимают  способ-
ность тела быстро восстанавливать свою форму  
после прекращения  действия  деформирующей 
нагрузки. Упругая деформация битумомине-
ральных материалов связано с изменением тол-
щины битумных пленок в пределах сил адгезии 
и когезии.

Установлено, что при растяжении образца биту-
моминерального материала толщина пленки уве-
личивается, при сжатии, уменьшается. Это  проис-
ходит, главным образом, за счет удаления друг от 
друга или сближения мицелл, из которых состоит 
битум. Упругое изменение толщины пленок не за-
висит не зависит от фактора времени, а деформа-
ция  мгновенно возникает после приложения на-
грузки  и мгновенно исчезает после ее снятия [5].

Для вязких материалов характерно  так же яв-
ление, так называемое релаксацией напряжений. 
Если материалу придать некоторую деформа-
цию и поддерживать ее все время постоянной, то 
возникшее при этом напряжение начнет умень-
шаться- релаксировать.

Вязкое поведение битумоминерального  мате-
риала под нагрузкой связано с неравномерным 
перемещением молекул и их агрегатов в битум-
ных пленках, но перемещение происходит еще в 
пределах адгезии и когезии битума.  Это нерав-
номерное перемещение  под действием внешних 
сил объясняют наличием молекул и их  агрегатов  
разного размера и разной структуры [22, 27].

Из-за неоднородной внешней структуры би-
тумных пленок напряжения от внешних сил  
структурные элементы  воспринимают неоди-
наково. Отсюда  и неодинаковые перемещения 
молекул и их агрегатов в дисперсной среде. В то 
время, как одни структурные элементы находят-
ся в неподвижном состоянии, другие  перемеща-
ются на некоторую величину,  третьи находятся в 
процессе перемещения. Однако все микропере-
мещения   не выходят из сферы действия межмо-
лекулярных и поверхностных сил. 

Следует отметить, что  чем тоньше пленка 
битума, тем сильнее сказывается действие по-
верхностных сил и уменьшается возможность 
внутриструктурных  перемещений в битуме, что 
видно по увеличивающейся вязкости битум  с 
уменьшением толщины пленки. В процессе про-
явления вязких свойств в битумоминеральных  
материалах появляются остаточные деформации 
и напряжения, которые объясняются неравно-
мерным перемещением молекул битум. При сня-
тии внешней нагрузки часть молекул и их агре-
гатов, благодаря внутреннему трению  (вязкости)  
возвращается с течением времени в  исходное  
положение  и еще некоторая часть молекул и их 
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агрегатов, отличающихся по размерам и структу-
ре от первых частей, остается на месте.

Поскольку деформация происходит в пределах 
сил адгезии  и когезии, то она вызывает остаточ-
ное напряжение. Процесс образования таких ос-
таточных деформации и остаточных напряжений 
называют вязким течением, которое может в опре-
деленных условиях происходить при очень малой 
внешней нагрузке и малой скорости деформиро-
вания. Структура материала при этом длительное 
время остается практически неразрушенной.

Пластичность - пластическое течение матери-
ала представляет собой необратимую деформа-
цию без остаточных напряжений, зависящую от 
времени действия напряжения, и является  ха-
рактерной чертой вязко-пластичных тел.

Если битумоминеральные материалы рассмат-
ривать как  малопластичные тела, то по теории 
Мора до предела упругости их сопротивление 
будет зависеть только от взаимного сцепления 
частиц между собой, а за пределом упругости, 
как сцепления частиц, так и внутреннего  трения 
между ними.

На величину внутреннего трения оказывает 
также большое  влияние гранулометрический  
став минеральной части, форм, размер и состоя-
ние поверхности минеральных зерен.

Рациональное соотношение  минеральных со-
ставляющих обеспечит получение максимальной  
плотности, большей прочности и сдвигоустой-
чивости нефтеминеральных материалов в  конс-
труктивных слоях дорожной одежды и оказывает 
существенное влияние на сцепление поверхнос-
ти покрытия с автомобильными шинами.

Пористость различных минеральных смесей 
является их важнейшим свойством и представля-
ет предмет многочисленных экспериментальных 
и теоретических исследований.

В США для подбора  состава минеральной поль-
зуются кривой Фуллера, теоретически изобража-
ющей непрерывную гранулометрию. Во многих 
странах применяют экспериментальные методы 
подбора составов асфальтобетонных смесей, поло-
жительно зарекомендовавших  себя на практике.

Применение в дорожном строительстве высо-
космолистых нефтей  становится возможным пос-
ле активации минеральных материалов известью, 
ввода активных наполнителей в сырую нефть  или 
отбора  легких фракций нефти и окисления остат-
ка. 

Анализ отечественной  и зарубежной литерату-
ры по исследованию  нефтеотходов  в качестве ор-
ганических вяжущих  материалов свидетельству-
ют о недостаточной изученности этого вопроса в 
части применения для дорожного строительства.

В работе [37,38]  описан способ получения 

из асфальто-смоло-парачиновых отложений 
(АСПО) гидроизоляционного материала, кото-
рый можно использовать на объектах захороне-
ния промышленных и бытовых отходов. Авторы 
предлагают АСПО использовать в качестве ком-
понент гидроизоляционного покрытия.  Смесь 
готовится просты смешением АСПО 40-45 % 
масс.  и отходов полиэтилена 60-65 % масс. При 
температуре 130 °С в течение 45 минут. В про-
цессе термообработки смесь полимеризуется, а в 
зависимости от состава полиэтилена полностью 
или частично растворяет АСПО и превращается  
в химическое соединение, образуя материал с за-
данными свойствами. 

В настоящее время дальнейшей разработки 
требуют вопросы технологии утилизации нефте-
отходов, приготовления  и укладки смесей.

Следует полагать, что на свойства минеральных 
смесей  большое влияние будет оказывать изме-
нение  поверхности кварцевых минеральной час-
ти в процессе приготовления. Л.Б.Гезенцвей [32] 
показал, что наиболее благоприятным  для моди-
фицирования поверхности  минеральных частиц 
является момент их образования, поскольку в 
этом случае используется особое энергетическое 
состояние, присущее лишь свежеобразованным 
поверхностям.

Тяжелые нефти в естественном виде применя-
ются для обеспыливания автомобильных дорог  
и устройства облегченных покрытий в условиях 
сухого климата Средней Азии, где не требуется 
высокая водоустойчивость материалов  дорож-
ных покрытий и где под воздействием климати-
ческих факторов происходит быстрое сгущение 
нефтей. Однако исследования показывают,  что 
дорожные покрытия, построенные с приме-
нением тяжелых нефтей в качестве  вяжущих 
материалов по прочности и долговечности не 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым 
к усовершенствованным покрытиям. Поэтому 
для использования тяжелых нефтей  в качестве 
вяжущих   материалов, необходима разработка 
принципиально новых способов приготовления 
нефтеминеральных смесей с учетом свойств при-
меняемых материалов, климатических факторов 
и условий движения.  

В щебенистых смесях возрастает роль внутрен-
него трения в связи с чем может быть снижено 
сцепление , и  наоборот, в смесях с окатанным 
и мелкозернистым скелетом , как это имеет мес-
то в смесях минерального материала  с АСПО, в 
результате недостаточного внутреннего трения 
повышается значение сцепления. Эти условия 
приобретают важное значение, особенно для 
нефтеминеральных смесей, в которых в началь-
ный период содержится повышенное количество 
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вяжущего с пониженной вязкостью. По своим 
свойствам минеральных материалов с тяжелыми 
нефтями, используемые в дорожных одеждах, 
могут приближаться к аналогичным нефтесодер-
жщих отходов материалов. Сообразно этой раб-
чей гипотезе принята методика исследований и 
требования к смесям.

При выборе нефтеотходов, а так же минераль-
ных материалов, первостепенное значение при-
давалось возможности их практического исполь-
зования. 
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Аннотация
Анализ современного  состояния  и путей утилизации нефтеотходов в дорожном строительстве. Тер-

мический методы обезвреживания нефтяных шламов - один из наиболее распространенных, экономически 
рентабельных и эффективных методов утилизации нефтяных отходов.

Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, нефтяные шламы, отходы, утилизация, обезвреживание. 

Аңдатпа
Жол құрылысында мұнай қалдықтарын кәдеге жаратудың қазіргі жағдайы мен жолдарына тал-

дау жасау. Мұнай қалдықтарын зарарсыздандырудың  жылыту әдістері – мұнай қалдықтарын кәдеге 
жаратудың барынша кең тараған, экономикалық пайдалы және тиімті әдістерінің бірі.

Түйінді сөздер: мұнай, мұнай өнімдері, мұнай қалдықтары, қалдықтар, кәдеге жарату, зарарсыздан-
дыру.

Annotation
Analysis of the current state and ways of disposal of oil waste in road construction. Thermal methods of disposal of 

oil sludge is one of the most common, cost-effective and efficient methods of disposal of waste oil.
Key words: oil, oil, oil sludge, waste, recycling, disposal.

Состояние учета, утилизации, использо-
вания, обезвреживания и захоронения 
промышленных, бытовых и иных отхо-

дов в Казахстане лотносятся крайне неудовлет-
ворительным.

На начало 1996 г. в республике накоплено бо-
лее 20 млрд. тонн промышленных отходов [1]. 
Промышленные отходы, включая токсичные, до  
настоящего  времени складируются и хранятся в 
различных накопителях без соблюдения каких-
либо экологических норм и требований.

В поиске надежного механизма защиты от 
экологически необоснованного  использования, 
удаления и перемещения  опасных отходов в 1989 
году многими странами была принята Базельская 
конвенция “О контроле за трансграничной пере-
возкой  опасных отходов и их удалением”.

Следует отметить, что в настоящее время  в 
мире нет единой  универсальной классифика-
ции отходов, четкого взаимодействия элементов 

процессов  утилизации и обезвреживания необ-
ходимы знания основных классификационных 
признаков отходов:  физико-химический состав, 
метод переработки и обезвреживания, тип обра-
зования отходов, степень санитарно -токсиколо-
гической опасности. 

Таким образом, для предприятий  переработ-
ка  и утилизация промышленных отходов должна 
являться составной частью  технологии, по ко-
торой они образуются, то есть заключительный  
составляющей “петли качества и управлении 
качеством на предприятии” согласно  междуна-
родной экологической  стандартизации серии 
ИСО. Теоретически  использование вторичных 
ресурсов, должно давать немалую выгоду, как 
в экономическом, так и в социальном плане, 
поскольку оно позволяет сократить общее ко-
личество вовлекаемых в хозяйственный оборот 
природных ресурсов, сэкономить энергию, за-
трачиваемую на процессы добычи и переработ-
ки сырья, уменьшить количество производимых 
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промышленных отходов, защитить окружающую 
среду от ущерба, наносимого отходами.

На практике на пути широкой утилизации вто-
ричных сырьевых  ресурсов встают такие пробле-
мы, как отсутствие  экономически эффективных  
методов сбора и переработки  отходов, а также 
рынков сбыта, недостаточное выявление  облас-
тей применения вторичного сырья,   имеющие 
новые потребительские свойства. Нередко  изде-
ржки потребления вторичного сырья сдержива-
ется из- за финансовых  затруднений.

Анализ литературных данных [1,2,9] показал,  
что в настоящее  время применяют  следующие 
методы утилизации  и переработки нефтяных 
шламов:

- термический метод;
- физический метод;
- экстракционные методы;
- химический метод;
- биологический метод;
- метод комплексной переработки нефтеотхо-

дов.
Для правильного выбора технологии утили-

зации определенного вида отходов, необходимо 
знание основных физико-химических характе-
ристик и экономических показателей существу-
ющих технологий обезвреживания отходов. 

Как в отечественной, так и зарубежной прак-
тике наибольшее распространение находит  ме-
тод термического обезвреживания нефтеотходов 
( нефтешлама). Обработка шлама при больших 
температурах позволяет полностью освободить-
ся от диоксида углерода и органических  соеди-
нений до образования твердых отходов.

Технологии термической переработки подраз-
делены на две  группы.  В первую группу входят 
процессы сжигания (в цементных, подовых, ба-
рабанных печах) они в присутствии воздуха при  
очень высокой температуре полностью окисляют 
углеводороды. Нередко применяется сжигание 
для уничтожения бытовых и некоторых видов 
промышленных отходов.  Инсенераторы (уста-
новки по сжиганию отходов) имеют очень широ-
кое распространение и не требуют существенной 
переделки для утилизации в них нефтесодержа-
щих отходов бурения. В нашей стране наиболее 
известными среди данных установок являются: 
установки сжигания нефтеотходов «Фактор-1М», 
установки сжигания нефтеотходов «Фактор-2М», 
утилизатор нефтешламов «КЭБ-0,8», утилизатор 
нефтесодержащих отходов «Факел-60», утилиза-
тор нефтесодержащих отходов «Факел». 

Ко второй группе относятся процессы тер-
мической десорбции, в них через посредника 
или напрямую тепло подводится к отходам для 
уничтожения летучих и частично летучих ком-

понентов с твёрдой основы. В одних решениях 
отходящие газы - конденсируются и отделяются 
от воды, для извлечения углеводорода, в других 
просто сжигаются. Таким образом происходит 
утилизация. 

Сжигание. В данной технологии отходы 
сжигаются при температурах 1200 - 1500°, тем 
самым уменьшая объём и опасность продукта 
переработки. Обычно сжигание применяется 
для переработки огнеопасных, высокотоксич-
ных или медицински- опасных органических 
веществ. Эффективность метода достигается 
при повышении температуры. Для достиже-
ния полного уничтожения органики время 
пребывания отходов в камере сжигания может 
варьироваться. Когда захоронение отходов не-
допустимо и другие технологии  переработки 
отходов бурения недоступны, то в таких слу-
чаях и применяется простое сжигание. Самым 
приемлемым решением становится инсене-
ратор, он устанавливается поблизости, для 
сжигания других видов отходов. Все эксплу-
атирующиеся инсенераторы оснащены уста-
новками, которые удаляют выбросы твердых 
частиц и контролируют выбросы азота и сер-
ных оксидантов. Помимо того зачастую мно-
гие инсенераторы снабжены установками для 
рекуперации тепла.

Вода, которая содержится в отходах буре-
ния для испарения, требует дополнительных 
затрат энергии с одной стороны, и ухудшает 
экономическую эффективность процесса.  Но 
с другой стороны – она значительно улучшает 
режим горения и увеличивает количество ак-
тивных центров, что является немаловажным 
фактором. Таковыми являются отрицательно 
и положительно заряженные ионы, которые 
образуются в результате диссоциации воды. В 
результате при сжигании обводненных топлив 
происходит уменьшение дымления  вследствие  
дефицита кислорода в зоне реакции.

В таблице 1 представлены разновиднос-
ти термического метода обезвреживания не-
фтешламов, их достоинства и недостатки [6].

В последние годы применяются  следую-
щие устройства для сжигания теплоносителя, 
в топке  с использованием  распылительных 
форсунок, в топке с барботажными  горелка-
ми. В результате термического обезврежива-
ния  нефешламов с помощью перечисленных 
устройств образуются отходы переработки та-
кие, как шлак и зола, которые могут быть ис-
пользованы в качестве топлива, удобрения, в 
дорожном строительстве.

Исследование фазового состава шламов не-
фтегазового комплекса показали [5], что ис-
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пользование термических методов для обез-
вреживания шлама может быть осложнено 
следующими факторами:

- высокой обводненностью нефтяных шламов;
- высоким содержанием в шламах механичес-

ких примесей ( до 65 % масс.), состоящих из пес-
чаных , глинистых и илистых частиц;

- сложностью извлечения шламов из шламона-
копителей  и транспортировкой к шламосжигаю-
щей установке;

- токсичностью углеводородной части не-
фтешлама.

Анализ  литературных данных позволяет сде-
лать следующие выводы, утилизацию нефте-
содержащих отходов  как в зарубежной, так и в 
отечественной практике очень хорошо проводят 
с использованием термического метода, то есть 
сжигания [1,2,4,7,8].

Таблица. Разновидности термического метода.
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раДиоаКтивті қалДықтарДың Әсері 
арқылы жылУлық ӘДістерДі ПайДаланыП, 
қабаттарДың мұнай бергіштігін арттырУ

К.С. НУРБЕКОВА
Қ.И. Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТУ доценты,  
Алматы,  

Қазақстан Республикасы

Әож 622.276.65:628.388(574)

Аннотация
Радиоактивные отходы – отходы, содержащие радиоактивные вещества в количестве и концентра-

ции, превышающих регламентированные для радиоактивных веществ значения, установленные законода-
тельством Республики Казахстан об использовании атомной энергии.

Ключевые слова: бурение, радиоактивные вещества, добыча нефти, тепловой метод.

Аңдатпа
Радиоактивті қалдықтар – мөлшері мен шоғырлануы Қазақстан Республикасының атом энергиясын 

пайдалану туралы заңнамасында белгіленген радиоактивті заттар үшін регламенттелген мәндерден аса-
тын радиоактивті заттары бар қалдықтар.

Түйінді сөздер: бұрғылау, радиоактивті заттектер, мұнай шығару, жылулық әдісі.

Annotation
Radioactive waste is waste containing radioactive substances in quantities and concentrations exceeding the 

regulated for radioactive substances, the values set by the legislation of the Republic of Kazakhstan on the use of 
atomic energy.

Key words: burying, radioactive waste, oil recovery, oven method. 

Қоршаған ортаның радиоактивті 
қалдықтармен ластануының негізгі 
факторлары. 

Радионуклидтерді әскери мақсатта, электр 
энергиясы өнеркәсібі үшін және радиоактив-
ті изотоптарды медицинада, ғылыми зерттеу 
жұмыстарында, сонымен қатар басқа да мақсаттар 
үшін қолдану радиоактивті қалдықтардың 
түзілуіне әкеледі.

Радиоактивті қалдықтар – құрамында 
адамдардың іс-әрекеттері нәтижесінде түзілетін 
радионуклидтер болатын, қосымша биологиялық 
немесе техникалық зиянды заттар. Мұндай 
қалдықтарға уран кендерін өндіру процесінде 
түзілетін қалдықтар, коммерциялық реактор-
ларда радиоактивті элементтердің бөлінуі және 
радиоактивті заттарды қолдану арқылы дәрілер 
дайындау жатады. Радиоактивті қалдықтар 
құрамындағы радионуклидтер биосферада тара-
луы және тірі ағзаның, соның ішінде адамдардың 
ұлпаларында әр түрлі генетикалық өзгерістер ту-
дыруы мүмкін.

Қалдықтардың жалпы массасында 6,7 млрд. 
т - жерлердi, жер үстi және жер асты суларын, 
әуе бассейнiн ластау көздерi болып табыла-
тын улы қалдықтар. Улы өнеркәсiптiк қатты 
қалдықтардың негiзгi көлемдерi 5,2 млрд. т 
астамы түстi металлургия кәсіпорындарында 
жинақталған. Олар Қарағанды - 29,4%, Шығыс 
Қазақстан - 25,7%, Қостанай - 17%, Павлодар 
- 14,6% облыстарында жинақталған. Сақтаудың 
100-ден астам орындарында 50 мың кюриден 
астам жалпы белсенділiктегі шамамен 50 млн. т 
радиоактивтiк қалдықтар жинақталған. 100-ден 
астам сақтау орындарында жалпы активтiлігі 
250 мың кюри уран өндірісі саласының шама-
мен 250 млн. тонна радиоактивтi қалдықтары 
жинақталған.

Өндіріс қалдықтарының жыл сайынғы өсiмi 1 
млрд. т-ға жетедi.

Мұнай-газ кешені, жылу энергетикасы, тау-
кен және ұқсату өнеркәсiбi кәсiпорындарының 
бұрынғы қызметінен қалдықтар, сондай-ақ 
қазiргi уақытта иесiз объектілер: мұнай-газ және 

М.О. ОМАРОВА 
Қ.И. Сәтбаев атындағы 
ҚазҰТУ магистранты, 
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гидрогеологиялық ұңғымалар, шахталар, кені-
штер (oның ішінде радиоактивтiк қалдықтармен), 
қалдықсақтауыштар және ақаба сулардың 
жинақтаушылары, әскери-сынақ полигондары 
жататын тарихи ластанулар проблемасы бар.

Жыл сайын қатты тұрмыстық қалдықтардың 
көлемi шамамен 10-13 млн. м3 ұлғаяды. Тек, 
Алматы қаласында жыл сайын 2 млн. м3 қоқыс 
жинақталады, одан 300 мың. м3 ұқсатылады. Орта-
ша алғанда, тұрмыстық қалдықтар құрылымында 
шамамен 50% тұрмыстық қалдықтар, шамамен 
26% - қағаз, шамамен 9% - пластмасса, шамамен 
15% - шыны, тiгін, терi, металл, қыш, құм және 
өзгелері құрайды.

Су ластануының түрлері. Ең кеңінен тарағаны 
химиялық және биологиялық ластану. Радиоак-
тивті, механикалық және жылулық ластанулар 
сирек кездеседі

Суға әр түрлі механикалық қоспалар түскенде су 
физзикалық ластанады, оның органолептикалық 
көрсеткіштері төмендейді.

Жылулық ластану технологиялық сулармен 
араласу нәтижесінде, судың температурасының 
жоғарылауы себебінен болады. Температура 
жоғарылаған кезде, анаэробты бактериялардың 
көбеюіне және улы газдардың – күкірттісутектің 
және метанның бөлінуіне әкеліп соғатын, судың 
газдық және химиялық құрамы өзгереді.

Қоршаған ортаның радиоактивті қалдықтармен 
ластануының негізгі факторлары төмендегідей:

1. Ядролық қаруларды атмосферада және су ас-
тында сынау;

2. Ядролық энергетикалық құрылғылардан, 
жанар-жағармайларды қайта өңдейтін зауыттар-
дан, өндіріс өнеркәсіптерінен, ғылыми зерттеу 
және медициналық орталықтардан активтілігі 
төмен қалдықтардың шығарылуы;

3. Арнайы оралған активтілігі төмен қалдық-
тардың мұхит түбіне көму;

4. Радионуклидтердің қоршаған ортаға тікелей 
түсуіне септігін тигізген Чернобыль апаты;

5. Ядролық энергетикалық құрылығылармен 
жабдықталған су асты кемелерінің және 
қайықтарының апатқа ұшырауы нәтижесінде 
радионуклидтердің теңіз суларына тікелей түсуі;

6. Бортында энергияның радиоактивті көздері 
болатын серіктестердің (спутниктердің), ғарыш 
корабльдерінің және ракеталардың жұмыс істеу 
режимдерінің апатқа ұшырауына байланысты 
жер атмосферасына түсуі.

Республика территориясында тау кендерін 
және уран өндіру, атом энергетикасының да-
муы және жарты ғасыр бойына ядролық 
жарылыстардың соғыс және бейбіт мақсаттарда 
жүргізілуі нәтижесінде қоршаған ортаға, адам-
дар денсаулығына өте қауіпті болып табылатын 

радиоактивті қалдықтардың өте көп мөлшері 
жинақталған.

Радиоактивті қалдықтардың сандық және 
сапалық сипаттамаларын жүйелі зерттеу 1993 
жылдан басталады және Ұлттық ядролық 
орталықтардың, Республиканың атом энерге-
тикасы комитетінің құрылуымен байланыс-
ты болды. Мамандардың және жекеленген 
арнайы ұйымдардың күшімен радиоактивті 
қалдықтардың жалпы мөлшерін, олардың кате-
горияларын, регионалды жинақталу орындарын 
анықтау бойынша жұмыстар біртіндеп жүргізілуде 
және уақытша немесе тұрақты көму орындарын 
ұйымдастыру жұмыстары атқарылуда. 

Радиоактивті қалдықтарды жіктеу
Радиоактивті қалдықтарды әр түрлі белгілері: 

агрегаттық күйі, сәуле құрамының түрі, өмір сүру 
уақыты (жартылай ыдырау периоды Т

1/2
) және 

активтілігі (сәулелену қарқындылығы) бойынша 
жіктейді. 

Радиоактивті қалдықтарды агрегаттық күйі 
бойынша - газ тәрізді, сұйық және қатты радио-
активті қалдықтар деп үш топқа бөледі.

Сәулелену құрамы -сәулелену және нейтрон-
ды сәулелену деп γ -сәулелену, β -сәулелену, α 
бойынша - жіктейді.

Өмір сүру уақыты бойынша – аз өмір сүретін 
(Т

1/2
 – 1 жылдан аз), орташа өмір сүретін (Т

1/2
 – 1 

жылдан 100 жыл аралығында), ұзақ өмір сүретін 
(Т

1/2
 – 100 жылдан көп) болып жіктеледі.

Активтілігі бойынша – активтілігі төмен (0,1 
Ku/м2 аз), орташа активті (0,1 - 1000 Ku/м2 ) 
және жоғары активті (1000 Ku/м2 жоғары) болып 
бөлінеді.

Радиоактивті қалдықтардың ішінде агрегаттық 
күйі бойынша ең көп тараған қатты және сұйық 
күйдегі радиоактивті қалдықтар. Сұйық ра-
диоактивті қалдықтар негізінен буландырушы 
аппараттардың ішінде қалып қойған қалдықтар 
және сүзгішматериалдардың, ионалмастырғыш 
шайырлардың қалдықтарынан тұрады. Олар-
ды контурлы сумен конденсатор арқылы та-
залайды. Олар бетонан жасалған, тот бас-
пайтын болатпен жалатылған -сәулеленуден 
тазартусыйымдылықтарда сақталады. Ион 
алмастырғыш шайырларды  үшін күшті анионит 
«АВ-17» қолданылады.      

Радиоактивті изотоптардың сұйық 
қалдықтарын табиғи және минералды сорбент-
тер арқылы да тазалауға болады. Сұйық радио-
активті қалдықтардың концентрациясы 1 г/л 
болған жағдайда катионит «КУ- 2» арқылы неме-
се әлсіз аниониттер «Ан- 2Ф», «АДЭ – 10П» (Н+; 
ОН- күйіндегі) арқылы залалсыздандырады. 

Қатты радиоактивті қалдықтарға – сұйық 
заттардан түзілген шөгінділер, құрылғы 

ГЕОЛОГИЯ, мҰНАЙ жӘНЕ ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

1��

тетіктерінің бөліктерінен аққан радиоактивті 
сүйықтықтардың қатуы нәтижесінде пайда бо-
латын және істен шыққан немесе қолданылған 
материалдар (қағаздар, маталар т.б.) жатады. 
Қатты радиоактивті қалдықтар АЭС аймағында 
сақталады. Бұлар негізінен меншікті активтілігі 
төмен қалдықтар. Активтілігі орташа және жоғары 
қалдықтарды арнайы орталықтандырылған көму 
орындарына жібереді. Газ тәрізді радиоактивті 
қалдықтарға ауаның иондануы, ауада әр түрлі 
радиоактивті заттардың таралуынан сәулелену 
дозасының өсуіне әсер ететін қалдықтар жатады. 

Радиоактивті қалдықтардың сыртқа шығуы, 
оларды тасмалдау, қайта өңдеу және көму 
жұмыстарының барлық кезеңдерінде болуы 
мүмкін. Олардың белгілі бір үлесі әр түрлі 
жолдармен қоршаған ортаға түседі де табиғи 
радиациялық фонның жоғарлауына әкеледі.

Қазақстан территориясында жалпы активтілігі 
15,5 миллион кюри болатын 237 миллион радио-
активті қалдықтар бар. Ал бір адамға шаққандағы 
қалыпты табиғи және жасанды сәулеленудің ор-
таша қосынды дозасы 420 миллибэрді құрайды. 
Бұл әлемдік деңгейден 1,5 есе жоғары. 

Радиоактивті қалдықтармен ластанудың негіз-
гі қаупі қараусыз қалған объектілер болып сана-
лады. Мұндай объектілер Қазақстан территори-
ясында 100-ден асады. Олардағы радиациялық 
доза қуатының деңгейі іс жүзінде шекті концент-
рациядан 50 есе артық. 

Республиканың радиациялық жағдайы радио-
активті заттармен жұмыс істейтін өнеркәсіптер 
мен Семей ядролық полигонының әсерлерімен, 
сонымен қатар табиғи факторлармен 
анықталады. 

Радиоактивті қалдықтарды өңдеу және көму
Радиоактивті қалдықтарды көметін орындар-

ды анықтау үшін:
• объектінің гидрогеологиялық, тау – кенді 

жағдайларын толық зерттеу жұмыстарын жүргізу 
керек;

• жер астының техникалық жағдайларын 
анықтау керек;

• радиоактивті қалдықтардың мемлекеттік ка-
дастрін жасау және оларды көму жағдайларын 
қарастыру.

Радиоактивті қалдықтарды теңіз және мұхит 
түбінде көму көптеген елдерде қолданылады. Со-
нымен қатар, радиоактивті қалдықтарды шөгінді 
қабаттарда ұзақ уақытқа көму тиімді. Геологиялық 
көму деген, өңделген жанар-жағармай элемент-
тері бар контейнерлерді тұрақты жер қабаты ас-
тында 1 км тереңдікте көмуді білдіреді. 

Қазіргі кезде Республикамыздың Ұлттық 
ядролық орталықтарында радиоактивті 
қалдықтарды ұзақ уақыт сақтау, көму және қайта 

өңдеу мәселелерін шешу мақсатында көптеген 
жұмыстар жүргізілген. Анализ жүргізу және 
зерттеу жұмыстарының нәтижесінде радиоак-
тивті қалдықтарды сақтау, қайта өңдеу және 
тасымалдау технологияларын шешу, әртүрлі 
техникалық жағдайлар тиімді ұйымдастырылған. 
Бұл кезде барлық радиациялық қауіпсіздік және 
экологиялық тазалық нормалары мен талапта-
рын қатаң сақтау қажет.

Теңіздегі мұнай кен орындарын игеруде жал-
пы қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен қатар 
өзіне тән талаптар жүреді.

Қоршаған ортаны қорғау қиындықтарының 
ажыратылмас бөлігі теңіз бен көлдерді кей-
де күкірт сутегі мен беттік-әрекеттік-заттардан 
тұратын мұнай, мұнай тауарларымен, сонымен 
қатар, қабат суларымен ластануымен күрес бо-
лып табылады.
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жаңажол Кен орнынДа қабаттарДы жарУ 
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УДК 622.234.573:620.17: 539.42

Аннотация
В статье рассматривается разрыв пласта и методы повышения нефтеотдачи скважины на место-

рождение Жанажол. 
Ключевые слова: нефть, скважина, месторождение.

Аңдатпа
Мақалада Жаңажол кен орнында қабаттарды жару және ұңғыманың мұнай бергіштігін арттыру 

тәсілдері қарастырылған.
Түйінді сөздер: мұнай, ұңғыма, кен орны.

Annotation
Fracturing and enhanced oil recovery wells in Zhanazhol.
Key words: oil, well, field.

Қазақстан - ірі мұнай мемлекет болып 
саналатынын білеміз. Геологиялық 
қоры бойынша ТМД елдері ішінде 

екінші орында (бірінші орында Ресей Федераци-
ясы) және әлемде оныншы орында жайғасқан. 
Қазақстандағы кен орындар өзінің мұнайын пай-
далануда, ірі мұнай эскпорттаушы мемлекеттер 
болып саналатын Иран, Ливия, Кувейттермен 
қатар келеді.

Соның ішінде біздің талдау жасаған кен 
орындардың бірі ол Жаңажол кен орны. Бұл 
кен орын - Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданын-
да, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 240 км 
қашықтықта орналасқан. Кен орны 1960 жылы 
сейсмикалық барлау нәтижесінде табылған. 
Жаңажол кен орны 1978 жылы ашылған және 
1983 жылы пайдалануға жіберілген. Бұл 60 
пайыз күкіртсутегі мен көмірқышқылгазды, 10 
пайызға дейін парафинді, жоғары газ факторлы 
құрамында болатын кен орны болып саналады.

Қабатты сұйықпен жару процессінің мәні 
– ұңғының түп аймағының қабатына айдала-
тын сұйықтың қысымының арқасында жасан-
ды жарықтар жасау және бұрыңғы жарықтарды 
кеңейту.

Қабатты сұйықпен жару процесі екі этаптан 
тұрады:

Бірінші этапта өнімді қабатқа жоғары  қысымда 
және қажетті жылдамдықта жұмыс сұйықтығын 
айдайды, осының нәтижесінде коллектор жыны-
сы жарылып, қолдан жасалған жарықтар пайда 
болады.

Екінші этапта процесс біткен соң жоғары 
өткізгіштікті сақтап қалу және артық қысымды 
түсіру мақсатында қабатқа жарықтың 
қабырғаларын ашық күйінде ұстап тұра алатын 
тасқұм (проппант) айдалады.

Бір ұңғының қабатын сұйықпен жару 
процесінің өткізу орташа шығыны шамамен 
жаңа ұңғыны бұрғылауға кететін шығынның 
25% құрайды. Ал тау-кен жынысының 1 мет-
рін бұрғылауға кететін шығын орташа есеппен  
500-550 АҚШ долларын құрайтынын ескерсек, 
тереңдігі 2000 метр ұңғыны бұрғылауға 1 милли-
он АҚШ доллары кетіп, ал ол ұңғыға қаббатты 
сұйықпен жару әдісін қолдану 250 мың АҚШ 
долларымен шығын шығады.

Қабатты сұйықпен жару жүргізілген кезде-
гі ұңғы өнімділігінің көтерілу деңгейі көптеген 
факторларға байланысты: қабатта пайда болған 
жарықтың еніне, ұзындығына және т.б.

Соңғы жылдары ғылыми – зерттеу 
институттарының зертханаларында және 
шетел фирмаларының орталықтарында 

А.Р. КАЛМИНОВА
Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ 

магистранты
Алматы, Қазақстан Республикасы
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әртүрлі геологиялық жағдайлардағы қабатты 
сұйықпен жару технологиясын жетілдіру 
жұмыстары жүргізілуде, яғни жарудағы жұмыс 
сұйықтығын, жарықтарды бекіту материалда-
рын таңдау, айдаудың оптималды қысымы мен 
жылдамдығын, сонымен қатар қабатты сұйықпен 
жарудың периодтылығын анықтау және т.б. 
Қабатты сұйықпен жаруды жүргізуді жобалаудың 
жетілдірілген әдістері мен зертханалық зертте-
улер гидрожару операциясының максималды 
экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін 
жағдайларды анықтауға мүмкіндік береді.

Полимерлер химиясындағы зерттеулер, со-
нымен қатар қабатты жару технологиясындағы 
жетістіктер үлкен масштабтағы өңдеулерді 
жүргізуге мүмкіндік берді. Америка құрама 
штатында бір ұңғыға 7500м3 сұйықтық және 
2080 тонна құм айдау арқылы өңдеу жұмыстары 
жүргізілген. Әдетте айдау темптері 0,8 – 16 м3 / 
мин аралығында болады. Қазіргі таңда жарғыш 
материал концентрациясы 120 кг/м3 көлемінде 
болады, ал операция соңында 1700 – 1900 кг/м3- 
ге дейін өседі.

Қабатты сұйықпен жару өткізгіштігі төмен 
кен орындарда қолданудың болашағын бағалау 
мақсатында осы әдіс үшін потенциалды 
объектілердің анализі жасалған. Объект ретінде 
келесідей кеніштерді алған:

- коллектордың өткізгіштігі  мұнайдың 
тұтқырлығы 5 сП (сантиппуаз) болғанда 30 мД-
дан аз және 5-50 сП болғанда 50мд (милидарси);

- қабаттың тиімді қалыңдығы 3 метрден 
жоғары;

- бастапқы баланстық қор 0,5 млн. тоннадан 
жоғары;

- қордың өндірілген бөлігі 30 пайыздан аспай-
ды;

- қабаттың жату тереңдігі 3500 метрден аз.
Соңғы 5 жыл ішінде қабатты сұйықпен жару 

саласы бойынша 10-нан астам маманданған 
кәсіпорындар құрылған. Олар «Халлибертон», 
«Б.И.Хьюз», «Шлюмберже», «Фракмастер», 
«Портус Инжиниринг ЛТД» және т.б. Барлық 
кәсіпорындардың техникалық жабдықталуы 
жағынан озық қондырғыларға және жаңа 
технологиялық материалдарға (пропант, 
жару сұйықтықтарын дайындау үшін қажетті 
химиялық реагенттер) негізделген.

Осы жылдардың ішінде әртүрлі геология – 
физикалық жағдайларда қабатты сұйықпен жару 
жұмыстарын жүргізуде және оның тиімділігін 
бағалауда біраз тәжірибе жинақталды. Қазіргі 
кезде гидрожару жүргізілетін объектілерді шарт-
ты түрде екі топқа бөлуге болады: қимасы мен 
жайылымы бойынша біртекті емес қабаттар.

Мысалы, “Юганскфракмастер” кәсіпорынның 

“Юганскнефтегаз” АҚ-ның 15 кен орнын-
да жүргізілген 534 қабатты сұйықпен жарудың 
тиімділігінің анализі келесідей мәліметтерді бер-
ді. Қабатты сұйықпен жаруды қолдануды негізгі 
объектілері ретінде өткізгіштігі аз коллекторлы 
кеніштер алынған: өңдеудің 77 пайызы қабат 
өткізгіштігі 50 мД-ден аз объектілерде, соның 
ішінде 51 пайызы - 10 мд-ден аз. Ең алдымен 
қабатты сұйықпен жару жұмыстарын тиімділі аз 
ұңғымалар фондында жүргізген: жұмыс істемей 
тұрған ұңғымаларда 24 пайыз және аз дебит-
ті ұңғымаларда: сұйық дебиті тәулігіне 5 тонна 
ұңғымаларда – 28 пайыз, және тәулігіне 10 тон-
на ұңғымаларда – 75 пайыз. Орташа есеппен 
барлық өңдеулер және қабатты сұйықпен жару-
ды жүргізу барысында сұйықтықтың дебиті 8,3-
тен 31,4 т/тәулікке дейін өскен, яғни мұнайды 
өндіру суланудың өсуі 6,2 пайыз болғанда 3,5 
есе өскен. Нәтижесінде қабатты сұйықпен жару 
әсерінен мұнайды қосымша өндіру 5 жыл ішінде 
8 млн. тоннаға жетті.

Екінші топқа жататын қабаттарды 
гидрожарудың қызықты тәжірибесі Повхов кен 
орнында “Лукойл- Когалымнефтегаз” АҚ-мен 
алынған.

Повхов кен орнындағы игеру жүйесін реттеудің 
негізгі мақсаты БВ8 қабатының үзілісті зонас-
ын қарқындырақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету 
және қорды алудың темпін жеделдету болып 
көзделген.

Осы мақсатта кен орнында 154 ұңғыда қабатты 
сұйықпен жару жұмысы жүргізілген. Жұмыстың 
табыстылығы 98 пайыз болды. Ұңғылардың 
мұнай беру өнімі орташа есеппен 5 есе өскен. 
Қосымша өндірілген мұнайдың көлемі 1,6 
млн. т. Технологиялық тиімділіктің есептің 
уақыты 2,5 жыл болып, бір ұңғымадан алынған 
экономикалық тиімділік 73 мың долларды 
құраған.

Теория мен тәжірибе көрсеткендей 
коллекторлардың өткізгіштігі 10-30 мД 
қабаттарда жарықтар ұңғымалардың өнімділігін 
2-3 есе өсіреді.

Өнімділіктің одан да көп өсуі қабаттың 
түптік зонасының таза еместігінің немесе оның 
біртексіздігінің әсерінен болмайды.

Қалыпты жағдайда осы айтылған екі фактор да 
кездеседі, біріншісі – барлық жерде.

Мұнай өндірудің отандық  тәжірибесінде 
бұрғылау кезінде өнімді қабатты сапасыз ашудан 
және ұңғымаларды меңгеру мен оларды жөндеу 
кезіндегі ұңғыма түбін дұрыс тазалама әсерінен  
көптеген ұңғымалардың дебиті потенциалды де-
биттен 1,5 – 2 есе аз болады.

Жоғарыда көрсетілген қабатты сұйықпен 
жару нәтижелері осыны растайды. Сонымен, 

ГЕОЛГИЯ, мҰНАЙ жӘНЕ ГАЗ ГЕОЛОГИЯ, НЕФТЬ И ГАЗ
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технологиялық жағынан білікті жүргізілген 
өткізгіштігі аз  қабаттарды гидрожару жұмыстары 
ұңғы дебитін қабатты сұйықпен жару әсерінен 
тәулігіне орташа есеппен 15 тонна мөлшерде 
өседі.

Мұндайда мұнай өндірісін дамыту үрдістерінің 
негізгілерінің бірі, елімізде қоры қомақты бо-
лып табылатын аномальды қасиеттері бар ауыр 
мұнайды өндіруді ұлғайту болып табылады. 
Мұнай өндіру процестерінің мынадай фактор-
лармен және қиыншылықтары бар: түп аймақтан 
мұнайды дайындау объектілеріне дейін өнімнің 
ұңғыларда қозғалу жолындағы асфальтты – 
шайырлы парафинді компоненттер және мине-
ралды тұздар, өндірілетін мұнайдың құрылымдық 
– механикалық қасиеттерінің көрінуі, берік су 
тұтқырлы, су мұнайлы эмульсияларының түзілуі.

Қабатты сұйықпен жаруды жобалағанда 
ұңғылардың бір – біріне тигізетін 
гидродинамикалық әсерін қадағалау басты шарт 
болуы керек.
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Южно-торгайсКой вПаДины
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Аннотация
В статье обращается внимание на нефтегазоносность Южно-Торгайской впадины. 
Ключевые слова: впадина, нефть, газ, нефтеперерабатывающий завод, Арыскумский прогиб, место-

рождение, пласт.

Аңдатпа
Мақалада Оңтүстік - Торғай ойпатының мұнай-газдылығы қарастырылған.
Түйінді сөздер: ойпат, мұнай, газ, мұнай өндіретін зауыт, Арысқұмның бүгілген жері, кен орны, қабат.

Annotation
The article draws attention to the Hydrocarbon South Torgai depression.
Key words: Depression, oil, gas, refinery, Aryskumsky deflection deposit formation.

Южно Тургайский нефтегазонос-
ный бассейн расположен на стыке 
трех крупных областей Казахстана 

– Шымкентской, Карагандинской и Кызылор-
динской областей, обладающих высоким эко-
номическим потенциалом. Здесь сосредоточены 
важнейшие отрасли тяжелой промышленности: 
горнодобывающая, перерабатывающая и хими-
ческая. 

В феврале 1984 года в скважине №1, пробурен-
ной в сводовой части структуры Кумколь, распо-
ложенной в Арыскумской впадине, из песчаников 
из нижнего неокома был получен фонтан нефти, 
возвестивший открытие нового нефтегазоносно-
го   бассейна на юге Казахстана.

Сравнительно несложное геологическое стро-
ение региона позволило форсированно провести 
комплекс поисково-разведочных работ на Кум-
кольской структуре, подсчитать извлекаемые 
запасы и ввести ее в строй  действующие газоне-
фтяные месторождения.

Геофизическим исследованиям (Турланской и 
Илийской геофизическими экспедициями) кро-
ме Кумколя выявлены новые структуры: в преде-
лах Арыскумской грабен-синклинали: (Бектас, 
Майбулак, Коныс и др.), в Аксайском и Ащи-
сайском межграбеновых выступах: (Нуралы и 

Ащисай и др.). С ними связаны месторождения 
нефти и газа, относящиеся по запасам  к мелким 
и средним.

Открытие Южно-Торгайского нефтегазонос-
ного бассейна стабилизировало обеспечение сы-
рьем Шымкентский нефтеперерабатывающий 
завод (ШНОС), который пользовался нефтью 
Западной Сибири по магистральному нефтепро-
воду Омск-Павлодар-Шымкент.

К юго-востоку от Южного Торгайской впади-
ны расположена Шу-Сарысуская впадина, где 
открыты газовые месторождения. Суммарные 
запасы нефти и газа этих бассейнов способны 
полностью обеспечить важнейшие отрасли на-
родного хозяйства Южного Казахстана углеводо-
родным сырьем.

Особенностью геологического строения 
Южно-Торгайского нефтегазоносного бассейна 
является незначительная глубина залегания про-
дуктивных горизонтов в пределах месторождений 
(1200-3000 м). Она обусловила весьма низкую се-
бестоимость разведанных запасов нефти и газа.

Полевые и разведочные работы на месторожде-
нии Кумколь завершились подсчетом запасов за 6 
лет (1984-1990 г.). За эти годы построен трубопро-
вод длиной 200 км, состыкованный с магистраль-
ным нефтепроводом Омск-Павлодар-Шымкент.

М.С. МАЕМЕР 
ассоциированный профессор

Каспийского общественного университета
Алматы, Республика Казахстан
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Вопросы обеспечения газом юга Казахстан в 
дальнейшем могут быть решены за счет вовлече-
ния в сферу поисково-разведочных работ новых 
площадей, где наряду с антиклинальными ло-
вушками могут быть развиты стратиграфический 
и литологические экранированные залежи.

Фундамент Южно-Торгайской впадины харак-
теризуется сложным строением и состоит из трех 
блоков: Жиланшинский  на севере, Арыскумс-
кий  на юге и Мынбулакский в центре, который 
является седловиной между Жиланшинской и 
Арыскумской впадинами.

Жиланшинский прогиб характеризуется изо-
метричной формой с размерами 300х220 км, в 
его пределах выделяется целый ряд грабен-син-
клиналей. В пределах прогиба на ряду грабен-
синклиналями установлен целый ряд локальных 
антиклиналей с размерами от 5х3 до 15х7 км и 
амплитудами до 100 м и более.

Арыскумский прогиб имеет размеры 300х150-
200 км. В его пределах установлены крупные 
Арыскумская, Акшабулакская, Срыланская, Бо-
зингенская, Даутская грабен-синклинали.

Арыскумская грабен-синклиналь сформи-
ровалась на западной окраине  Арыскумского 
прогиба в зоне северо-западного продолжения 
Главного Каратауского глубинного разлома. По 
результатам сейсморазведки она протягивается 
на 250 км при ширине 30-50км, фундамент зале-
гает на глубинах 5-7 км. 

Детальными сейсморазведочными работами 
здесь выявлены нефтегазоперспективные струк-
туры: Майбулак, Жактак, Жамантау, Китпай, 
Коныс, Юташ, Бектас.

Акшабулакская грабен-синклиналь занимает 
центральную часть Арыскумского прогиба, на 
площади которой выявлены нефтегазоперспек-
тивные структуры: Ащибулак, Нуралы, Долды-
бай, Богдок, Теренсай, Кокбулак.

Бозигенская грабен-синклиналь заложилась 
на крайнем востоке Арыскумского прогиба. С 
востока она ограничена Западно-Улытауским 
глубинным разломом. Бозигенская грабен-синк-
линаль имеет ширину 15 км, при протяженности 
160км. В пределах ее пробурены скважины 13-с, 
42-с и 1-П. Первая не вышла из пород верхнеюр-
ского возраста, а последняя остановлена с забоем 
в отложениях нижней юры на глубине 3722 м. 

Сарыланская грабен-синклиналь представля-
ет собой составную часть Арыскумского проги-
ба. Здесь пробурена скважина глубиной 3615 м, 
вскрывшая разрез мезозойских отложений.

Даутская грабен-синклиналь располагается на 
юго-востоке Арыскумского прогиба, на северо-
западном продолжении Главного Каратауского 
разлома, размеры 65х20 км.

Нефтегазовые месторождения
Нефтегазоносность Южного-Торгая опре-

деляется его принадлежностью к Туранской 
плите, где юрско-меловой комплекс пород ха-
рактеризуется региональной продуктивностью. 
Юрские отложения обладают благоприятными 
генетическими признаками, позволяющими 
рассматривать их в качестве нефтегазо-проводя-
щих толщ, участвовавших в генерации углеводо-
родов. Формирование газонефтяных залежей в 
юрско-меловых отложения предопределено гео-
лого-структурными, геохимическими и термоба-
рическими обстановками.  

Нефтегазовое месторождение Кумколь
Структура Кумколь выявлена сейсморазведкой 

ОГТ, проведенной Турланкой ТТФЭ, в 1982году, 
в Арыскумской системе грабен-сиклиналей. Эта 
структура является первой, где бурением сква-
жины 2 в ее сводовой части установлена про-
мышленная нефтегазоносность юрско-мелового 
комплекса в 1984 году. С 1990 года ведется разра-
ботка месторождения (рис.4.30).

 Нефтегазоносность связана с коллекторами  
развитыми в средней и верхней юре и в нижнем 
мелу. В юрских отложениях выделены четыре 
продуктивных горизонта: Ю-, Ю-III, Ю-ІІ, Ю-І. 
Горизонты от Ю-III до  Ю-І связаны с коллек-
торами верхней юры, а Ю-IV средней юры. M-II 
и M-I- с отложениями нижнего мела (рис.4.31-
4.32).

Горизонт Ю-IV характеризуется наибольшей 
расчлененностью, обусловленной особенностя-
ми литологического состава. Залежи горизонта 
Ю- IV относятся к пластовым, сводовым, лито-
логический и стратиграфический экранирован-
ным. Площадь распространения залежей, свя-
занных с отдельными пластами-коллекторами, 
число которых доходят до 5, ограничена присво-
довой частью структуры. Эффективная суммар-
ная мощность коллекторов изменяется от 4 до 11 
м, нефте и газонасыщенных  от 2,0 до 4,0 м и от 2 
до 7 м соответственно. 

В разведочных скважинах 2,8,9 и 24, пройден-
ных на своде  и юго-западной переклинали, вы-
явлены  залежи нефти с пластовой водой в скв.12, 
пробуренной в юго-западной части структуры в 
интервале 1313-1323 м. наиболее высокими су-
точными дебитами нефти, равным 130 м³, харак-
теризуется интервал 1310-1350 м в скв.2, распо-
ложенной на юго-западной переклинали. 

Притоки газа с конденсатом выявлены в сква-
жинах 6,9,24, пробуренных на наиболее высоких 
гипсометрических отметках – 1170 м, оконту-
ривающих свод структуры, где суточные дебиты 
газа колебались от 3 до 135 тыс.м³.

При этом дебиты конденсата составляют до 10 
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м³/сутки. ГНК отбивается на отметке  1180 м, 
ВНК-1198 м (рис.4.31-4.32).

Горизонт Ю-III отделяется от Ю-ІІ глинистым 
прослоем мощностью от 2 до 8 м. он содержит 
две залежи, заключенные в пластах песчани-
ков, пользующихся развитьием на всей площа-
ди месторождения. Суммарная мощность обоих 
коллекторов изменяется от 2 до 22 м, а нефтена-
сыщенная – от 1,0 до 12. Залежи пластовые сво-
довые, тектонически-экранированные, где ВНК 
на всей площади устонавливается на отметке 
– 1200 м (рис.4.30-4.32).

Горизонт Ю-II отделяется от Ю-І пачкой глин 
мощностью от 4 до 19 м. коллектор образован 1-
2 песчаными с эффекивной нефтегазонасыщен-
ной мощностью, колеблющейся от 4,0 до 6,0 м и 
от 1,0 до 10 м соответственно.

Залежь горизонта  Ю-II опробована в 16 поис-
ковых скважинах. В северной части месторожде-
ния ВНК отбивается на отметке – 1203 м, а на 
остальной большей половине – 1200 м.

Залежь относится к типу пластовых, сводовых, 
тектонически-экранированных.

Горизонт Ю-I залегает ниже неокомских на 
80-180 м, составлен 2-3 песчанными пластами, 
расширенными на всей площади месторожде-
ния, суммарная мощность которых изменяется 
до 12,0 м, а нефтегазонасыщенная – до 9 м, а в 
тектонически-обособленным своде – (район 
скв.3) – 1178 м.

В отложениях неокома испытанием ряда по-
исковых скважин установлена два продуктив-
ных горизонта: M-II и M-I, разделенных пачкой 
глин мощностью 8 -22 м. горизонт M-II образо-
ван двумя пластами песчаников, эффективная 
суммарная мощность которых изменяется от 7,0 
м до 88888 10 м. при испытании получены при-
токи нефти с суточным дебитом от 14 до 180 м³.  
Залежь пластово-массивная, сводовая.  ВНК 
установлен на отметке – 999 м(рис.4.31-4.32) 
расчлененных глинистыми прослоями. Наибо-
лее выдержанными по площади месторождения 
являются два верхних. Нижний характеризуется 
непостоянной мощностью, вызвавшей необхо-
димость выделения двух объектов, по которым 
определены запасы углеродов. Первый включает 
два верхних пласта, объединенных   под назва-
нием «пласт», второй нижний «Б». Пласт «А», 
где число песчаных пропластков изменяется от 1 
до 4 с эффективной суммарной нефтенасыщен-
ной мощностью, колеблющейся в пределах от 
3,0 до 10,4 м, распространен повсеместно. Пласт 
«Б» представлен единичным прослоем песчани-
ка с эффективной суммарной нефтенасыщен-
ной мощностью от 1,0 до 2,8 м. Залежь горизонта 
M-I относится к типу пластовых, сводовых, где 

ВНК в северо-западной части месторождения 
отбивается на отметке 983,0 м, а на северо-запа-
де и северо-востоке – 986,0-992 м соответствен-
но (рис.4.31-4.32).   

Нефтегазовое месторождение Акшабулак
Месторождение Акшабулак расположено в 90 

км к юго-востоку от разведанного ранее место-
рождения Кумколь. В соответствии со структур-
ной картой фундамента (по поверхности) Ак-
шабулакская  брахиантиклиналь  представляет 
собой сложно построенную структуру  субмери-
дианального   простирания, осложняющую  тек-
тонический блок фундамента Акшабулакской 
грабен-синклинали. 

Юго-западное и северо-восточное  крылья 
оборваны субмеридиональными разломами, 
которые на юг-юго-западе  сближаются между 
собой и образуют единую  дизъюнктивную зону. 
Сводовая часть структуры нарушена  субширот-
ным разломом обуславливающим  наличие двух 
самостоятельных локальных поднятий – север-
ного и южного, ограниченных изогипсой-1800 м 
(рис.4.24).

По отражающему горизонту III Акшабулак-
ская брахиантиклиналь выступает в виде еди-
ной структуры, а одним сводом, смещенным 
на северо-восток. Разломы, резко выраженные 
по поверхности фундамента и ограничивавшие 
распространение нижнее-и средне юрских от-
ложений, в меловой толще не проявлены. По 
кровле нижней юры, залегающего непосредс-
твенно на фундаменте, размеры Акшабулакской 
брахиантиклинали составляют 7х8,5 км. Общие 
структурно-морфологические особенности, на-
иболее резко выраженные по поверхности фун-
дамента  выхолаживаются  от древних к молодым 
образованиям, что наиболее  четко отражающая 
на величине амплитуды, меняющейся от 100 до 
45 м по отложениям неокома, где углы падения 
крыльев не превышают 2-3° (рис.4.25).

В стратиграфическом разрезе по данным ряда 
пробуренных поисковых скважин пройденных 
в различных структурных условиях  выделяются 
следующие продуктивные горизонты: в верхне-
юрских отложениях Ю-I, Ю-II, Ю-III, в нижне-
меловых – М-П-1 «М-П-2. 

В пределах южного блока залежи нефти уста-
новлены во всех выделенных горизонтах: как в 
верхнеюрских, так и в нижнемеловых отложени-
ях. В северном блоке нефтегазоносными явля-
ются горизонты Ю-I, Ю-III, и М-II. Остальные 
отсутствуют, что связано, по-видимому, с резко 
возросшей глинизацией коллекторов (рис.4.26-
4.27.). 

По литологическому составу продуктивные 
горизонты Акшабулакского месторождения 
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представлены  чередованием песчаников алевро-
литов и глин. В зависимости от емкостно-филь-
трационных свойств коллекторов нефтегазонос-
ность продуктивных горизонтов изменяется  по 
площади, что выражается различными суточны-
ми дебитами скважин. 

Горизонт Ю-III нефтяной, тип залежи плас-
товый, сводовый. Он непосредственно ложит-
ся на эродированную поверхность фундамен-
та. В процессе испытаний установлено резкое 
колебание суточных дебитов скважин от 22 м³ 
(СКВ.12, крыльевая) до 197,0 м³/сутки (СКВ.11, 
сводовая) при штуцерах 3 и 7 мм. Соответствен-
но. Эффективная нефтенасыщенная мощность 
горизонта Ю- III изменяется от 0,8 до 8,0 м, 
пористость – от 13,0 до 37%, проницаемость 
от 0,66 до м². Для горизонта Ю- III свойстве-
нен слегка наклонный на север водонефтяной 
контакт (ВНК), который на севере установлен 
на отметке-1778 м и 1776 м на остальной части 
структуры (рис.4.26-4.28).

Горизонт Ю-III является нефтяным, выявлен-
ной СКВ.7, пройденной на южном блоке. При 
испытании этой скважины  из данного горизон-
та   получен фонтанный приток нефти суточным 
дебитом до 98 м³ при штуцере 7,0 мм. Мощность 
горизонта также постоянно  и изменяется от 1,5 
до 12,0 м, пористость- от 11% до 21%, а прони-
цаемость колеблется в пределах от 0,28 до 30,4 
мД.

Водонефтяной контакт рассматриваемого 
горизонта в южном блоке месторождения уста-
новлен на отметке -1655 м (рис.4.28-4.29).

Горизонт Ю-I нефтяной, давший при испыта-
ниях фонтанные притоки с суточными дебита-
ми варьирующими от 9 м³ СКВ. 12 до 167,0 м³ в 
СКВ. 7 (в скважине 7 штуцер 7 мм).

Мощность горизонта также непостоянна, она 
меняется от 6,5 м до 7,1 м. отметки ВНК  в юж-
ной части  залежи составляют – 1602 м, на севе-
ре- 1638 м, на востоке-1641 м и на западе -1632 
м (рис.4.27). 

Горизонт М-II нефтяной, связанный с пач-
кой песчано-гравелитовых пород неокомского 
подъяруса, содержащей  все известные  к на-
стоящему времени промышленные залежи  не-
фти в отложениях нижнего мела. В СКВ. 11 и 
3 пробуренных на сводах северного и южного  
блоков соответственно  при испытаниях  этого 
горизонта получены фонтанные притоки с рез-
ко меняющимися суточными дебитами от 3 м³ в 
СКВ.3 (штуцер 7 мм) до 138 м³ в СКВ.11 (шту-
цер 9 мм).

Эффективная  нефтенасыщенная мощность 
горизонта М-II по площади месторождения 
изменяется в широких пределах: от 0,6 до 5,8 

м. таким же колебаниям подвержены и коллек-
торские свойства пород : пористость от 13,0 до 
42,3%, проницаемость- от 12,3 до 99,0 мД.

ВНК на южном блоке установлен на отметке 
1515, м, на северном-1531,5 м (рис.4.28-4.29).  
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М-б 1: 1 000 000

Условные обозначения

Рисунок 4.25. Акшабулак
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Структурная карта по III  отражающему гори-
зонту.

I-скважины; 2 изогипсы по III ОГ, м; 3-линии 
сейсмопрофилей.

Условные обозначения

Рисунок 4.26 Акшабулак
1-разломы; 2-изогипсы по кровле Ю-III 

горизонта, м;  3-зона отсутствия коллектора; 4-
внешний контур нефтеносности; 5-скважины.

Условные обозначения

Рисунок 4.25. Акшабулак
Структурная карта по III  отражающему гори-

зонту.
I-скважины; 2 изогипсы по III ОГ, м; 3-линии 

сейсмопрофилей.

М-б 1: 1 000 000

АКшАБУЛАК 
Структурная карта по кровле коллекторов про-

дуктивного горизонта Ю-III
М-б 1:50 000
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АКшАБУЛАК
СТРУКТУРНАЯ КАРТА ПО КРОВЛЕ ПРО-

ДУКТИВНОГО ГОРИЗОНТА  Ю-I
М-б 1: 50 000

Рисунок 4.27.Акшабулак.
Условные обозначения

1-разломы; 2-изогипсы по кровле продуктив-
ного горизонта Ю-I, м;

3-внешний контур нефтеносности;  
4-скважины.

Рисунок 4.28. АКшАБУЛАК
Геолого-литологический разрез по линии 

скважин 7, 14, 11, 1.

Рисунок 4.29 Акшабулак.
Геолого-литологический разрез по линии 

скважин 13, 11.

Условные обозначения

Рисунок 4.30. КУМКОЛЬ. Структурная карта 
по отражающему горизонту III (внутри юры) 

и по кровле верхнеюрского горизонте. I-сква-
жины; 2-изогипсы по ОГ III; 3- изогипсы по 
верхнеюрскому  горизонту. Границы распро-
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странения: 4-среднеюрских образований; 5-вер-
хнеюрских образований; 6-подсчетный контур 

нефтяного поля; 7-линии сейсмопрофилей.

Рисунок 4.31. Кумколь. 
Сейсмогеологический разрез I-I 1-пробу-

ренные скважины; 2-нефтеносные горизонты; 
3-поверхность фундамента по бурению; 4-стра-

дающие горизонты.

Рисунок 4.32. Кумколь. 
Сейсмогеологический разрез II-II 

1-cкважины; 2-нефть; 3-газ; 4-отражающие 
горизонты; 5-поверхность фундамента  

по данным бурения.
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состояние изУченности 
металлогении Казахстана

Р.Г. ИТОЯКОВ
магистрант кафедры ГНГ

Каспийский общественный университет
Алматы, Республика Казахстан

УДК 553.07

Аннотация
Данная статья дает краткую характеристику в описании состояния изученности металлогении Ка-

захстана, которая в зависимости от теоритических представлений исполнителей, металлогенические 
исследования в Казахстане выполнялись с разных методологических позиций. 

Ключевые слова: полезные ископаемые, месторождение,  металлогенические исследования, геологичес-
кие формации, структура тектоническая.

Аңдатпа
Осы мақала орындаушылардың теориялық ұсыныстары байланысты Қазақстанның метеллогениясының 

үйренушілігінің күйін сипаттамада қысқаша сипаттаманы береді, Қазақстанда металлогениялық зерт-
теулер әр турлі әдістемелік позициялармен орындады.

Түйінді сөздер: пайдалы қазбалар, кен орны, металлогениялық зерттеу, геологиялық формациялар, 
тектоникалық құрылым.

Annotation
This article gives the short characteristic in the description of a condition of study metallgeniuses of Kazakhstan 

which depending on theoretical representations of performers, metallogenikal researches in Kazakhstan were carried 
out from different methodological positions.

Key words: minerals, deposit, metallogenic survey, geological formations, tectonic structure.

Казахстан, занимающий площадь 2700 
млн. км, щедро одарен минерально-
сырьевыми ресурсами. Среди рудных 

полезных ископаемых это крупнейшие и круп-
ные месторождения хромитов (Кимперсайская 
группа), магнетитовых железных руд (Тургай-
ская группа), ванадия (Каратауская группа), 
меди (Джезказганская группа, Актогай, Айдыр-
лы и др.), свинца и цинка (Атасуйская и Кара-
тауская группы), свинца, цинка, меди и золота 
(Рудноалтайская группа), золота (Бакырчик, 
Васильковское), олова (Сарымбет), алюминия 
(Краснооктябрьская группа), титана (Сатпаев-
ская, Шеладыр и др.), вольфрама и молибдена 
(Коктенколь, Баян, Аксоран, Верхние Кайрак-
ты, Караоба, Акшатау и др.), урана (в основном 
гидрогенного — Чусарысуйская, Сырдарьинская 
группы). Из числа нерудных полезных ископа-
емых Казахстан богат флюоритом (Таскайнар, 
Куланкетпес), баритом (Атасуйская группа, Ча-
ганак и др.), асбестом (Мугоджарская и Улута-

усская группы), техническим алмазом (Кумды-
куль), самоцветами и многими другими видами 
минерального сырья. Казахстан располагает 
крупнейшими месторождениями нефти, газа, 
угля, составляющими в совокупности с другими 
видами полезных ископаемых основу экономики 
Республики.

Естественно, обладая крупными запасами 
разнообразных видов минерального сырья, Ка-
захстан представлял и представляет в настоящее 
время большой интерес практически для всего 
мирового сообщества. В перспективе в XXI веке 
без использования минерально-сырьевой базы 
экономика Казахстана обойтись не сможет. В 
этой связи современное состояние минерально-
сырьевой базы Республики, вызывает тревогу по 
двум основным причинам. Первая причина за-
ключается в высокой интенсивности отработки 
месторождений и практической невосполнимос-
ти погашенных запасов. Так, запасов месторож-
дения Жезказган осталось на 17-20 лет, Орлов-
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ского на 30 лет, Николаевского на 18 лет (А. К. 
Мазуров, 2000 г.). Вторая причина — минераль-
но-сырьевая экономика оказалась неприспособ-
ленной к рыночным отношениям, себестоимость 
отдельных видов руд оказалась выше мировой. В 
балансе сырьевых ресурсов были учтены запасы 
ряда месторождений с содержанием полезных 
ископаемых ниже среднемировых и с низким 
процентом извлечения. Оказались нерентабель-
ными месторождения с крупнейшими запасами: 
штокверковых руд вольфрама и молибдена (Вер-
хнекайрактинское, Коктенколь), порфировой 
меди (Актогай, Айдарлы), стратифицированных 
руд свинца и цинка (Атасуйская и Каратауская 
группы), золота (Бакырчик, Васильковское) и 
других видов полезных ископаемых (А.К. Мазу-
ров, 2001).

В настоящее время, как и раньше, Казахстану 
отводится значительная роль в мировой эконо-
мике по производству цветных, черных, благо-
родных и других видов полезных ископаемых. 
Поэтому поиски промышленных скоплений руд, 
по качеству и масштабам удовлетворяющих сов-
ременные требования рынка, и, как следствие, 
экономическая стабилизация минерально-сы-
рьевой базы содержат перспективные оценки 
ряда рудных полезных ископаемых Казахстана. 
На протяжении всей Советской и постсоветской 
истории перспективные оценки были результи-
рующими металлогенических и прогнозных ис-
следований.

В зависимости от теоритических представле-
ний исполнителей металлогенические иссле-
дования в Казахстане выполнялись с разных, 
методологических позиций. По идейной направ-
ленности, методологии, содержанию и результа-
там можно выделить четыре этапа металлогени-
ческих исследований и прогнозных построений.

Первый этап (1930-1950 гг.) — начало накопле-
ния фактического материала по формированию 
и распределению рудных месторождений на тер-
ритории Казахстана. Эпизодические работы но-
сили, в основном, генетический характер и толь-
ко единичные из них касались контроля рудных 
залежей тектоническими зонами в рамках не-
больших районов. Генетический доминант этого 
этапа - связь рудных месторождений с интрузив-
ным магматизмом (К. И. Сатпаев, 1999-2002 г., 
И. Г. Кассин, 1935, 1938 г.). Исключение состав-
ляют работы Г. А. Штрейса (1937 г.), который в 
Казахстане положил начало представлениям о 
вулканогенном происхождении рудных место-
рождений на примере фаменской железомарган-
цевой минерализации Центрального Казахста-
на, получившей в последующие годы широкую 
известность как «Атасуйский тип». Этот тип, с 

которым связаны крупные скопления свинцово-
цинковых, железных, марганцевых и баритовых 
руд, закономерно приурочены к континенталь-
ным рифтовым структурам, четко ограничиваю-
щим распространение всех известных месторож-
дений этого типа.

Второй этап (1950-1970 гг.) отличается резким 
увеличением работ в области металлогеническо-
го анализа и прогноза территорий Казахстана. В 
этот период противоборствует две школы, воз-
главляемые К. И. Сатпаевым и Ю. А. Билиби-
ным.

К. И. Сатпаев, ученик М. А. Усова, при со-
ставлении в 1953 г. первой в Советском Союзе 
прогнозно-металлогенической карты на при-
мере Центрального Казахстана за основу при-
нял «усовский принцип» металлогенического 
анализа — «эндогенные рудные месторождения 
как естественные продукты породивших их маг-
матических комплексов», а в систематике мес-
торождений рудные формации выделены им, 
как и М. А. Усовым (1933 г.), «по характерным в 
промышленном отношении металлам — медная, 
свинцово-цинковая, сурьмяная и т. п. форма-
ции». Месторождения каждой рудной формации 
связаны с определенными по составу и глубине 
формирования интрузиями, а в эффузивной фа-
ции выделяются рудные месторождения, связан-
ные с субвулканическими образованиями. Такой 
геолого-генетический подход реализовался на 
практике оконтуриванием на прогнозных картах 
околоинтрузивных площадей, перспективных 
на определенные виды полезных ископаемых. 
В геохронологическом аспекте последним при-
давался возраст и принадлежность к крупным 
металлогеническим эпохам: раннекаледонской, 
позднекаледонской, раннегерцинской и т. п. 
Перспективная оценка площадей определялась 
насыщенностью рудной минерализацией и нали-
чием месторождений с известными промышлен-
ными характеристиками. Первый опыт металло-
генического анализа и прогнозных построений, 
выполненных Сатпаевской школой, сыграл 
крупную организационную роль в широком 
внедрении в практику всех геологических орга-
низаций Союза составления металлогенических 
и прогнозных карт — основы перспективного 
планирования поисковых работ.

В этот этап популярной становится Билибин-
ская школа, развивающая металлогеническую 
специализацию различных стадий геосинкли-
нального развития регионов. Металлогенический 
профиль геосинклинальных структур опреде-
ляется типом магматизма и местом магматичес-
ких проявлений в геосинклинальном процессе. 
Каждой геосинклинальной стадии соответству-
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ют свои геологические и рудные формации, свой 
качественный состав промышленных руд и свои 
методические принципы прогнозно- перспек-
тивных оценок. На принципах геосинклиналь-
ного развития и стадиальной металлогенической 
специализации коллективом ВСЕГЕИ (1982 г.) 
была составлена прогнозно-металлогеническая 
карта Восточного Казахстана. В практическом 
исполнении выделение прогнозных площадей 
мало чем отличалось от Усово-Сатпаевского ме-
тода. Перспективные площади различных кате-
горий выделялись по «интрузивному» принципу 
— оконтуривались различные по составу и пет-
рохимическим характеристикам продуктивные 
интрузивные комплексы различных геосинкли-
нальных стадий. Другими словами, как и в Усо-
во-Сатпаевском методе, основу металлогени-
ческих и прогнозных построений школы Ю. А. 
Билибина (1955 г.) составляли разные по составу 
продуктивные интрузивные комплексы. Отли-
чие подхода - в систематике: не по глубине их 
становления и, как следствие, разной рудонос-
ности (Усовско-Сатпаевский метод), а по прина-
длежности к разным стадиям геосинклинального 
развития (Билибинский метод) и, как следствие, 
разной металлогенической специализации.

В шестидесятых годах геосинклинальный 
метод прогнозно- металлогенического анали-
за доминировал в Казахстане. Составлялись, в 
основном, перечисленные карты, оценивались 
перспективные площади, результаты исследо-
ваний опубликованы в многочисленных статьях 
и монографиях (В.Ф. Беспалов, P.A. Борукаев, 
Г.Ф. Ляпичев и др.).

Как показала практика прогнозно-металло-
генических работ, геосинклинальная стадийно-
стандартная схема магматизма и металлогении 
в своей закономерной части не выдерживается, 
а прогнозные построения дают незначительные 
положительные результаты. Это породило по-
иск и внедрение в практику металлогенических 
и прогнозных построений других методов ана-
лиза. Наряду с расширением металлогенических 
и прогнозных работ в геологической практике, 
построением многочисленных порегионных 
разномасштабных прогнозно-металлогеничес-
ких карт Казахстана, на второй этап приходятся 
также мировые исследования в области генезиса 
месторождений, приведшие к изменению взгля-
дов на происхождение многих из них. Доминант 
интрузивного происхождения отдельных видов 
полезных ископаемых уступает взглядам о их 
связи с вулканизмом и метаморфогенными про-
цессами. С других (вулканогенно-осадочных, 
тектонометаморфических и т. п.) позиций рас-
сматривается генезис крупнейших железорудных 

месторождений Тургая (О. М. Чугуевская и др., 
1968 г.), железо-марганцевых, свинцово-цинко-
вых и баритовых руд месторождений Атасуйс-
кого типа (Труды Успенской экспедиции, тома 
3-6, 1967, 1968 г.), свинцово-цинковых руд в уг-
леродистых формациях Текелийского типа (А. Г. 
Дубовский, 1964 г.). Многочисленные дискуссии 
посвящены происхождению колчеданно-поли-
металлических месторождений Рудного Алтая, 
в итоге завершившиеся в пользу связи руд этих 
месторождений с вулканизмом. Уместно отме-
тить одну историческую деталь - в 1933 г. М. А. 
Усов установил генетическую связь полиметал-
лических месторождений Салаирского кряжа в 
Сибири с кварцевыми кератофирами спилит-ке-
ратофировой формации кембрия. Как отмечает 
А. Я. Булынников (1960 г.), М. А. Усовым (1933 г.) 
впервые в нашей литературе была доказательно 
сформулирована идея генетической связи поли-
металлического оруденения с эффузивами. Поз-
же такую же точку зрения выдвинул академик А. 
Н. Заварицкий для уральских медносульфидных 
и полиметаллических месторождений. Этот факт 
должен снять из дискуссий приоритет ряда ис-
следователей на вулканогенное происхождение 
полиметаллических месторождений.

При металлогеническом анализе и перспек-
тивной оценке геодинамических обстановок А.К. 
Мазуров критически подходил к генетическим 
представлениям на происхождение месторожде-
ний и в выделении промышленно-генетических 
типов учитывая союзный и мировой опыт.

Третий этап (1970-1990 гг.) был своего рода пе-
реходным от доминирующих металлогенических 
и прогнозных построений, выполненных на гео-
синклинальной основе, к работам мобилистско-
го профиля. Отдельные исследователи наряду с 
геосинклинальным анализом рудоносных струк-
тур рассматривают геодинамические обстановки 
проявления рудной минерализации с позиции 
тектоники плит.

В этот этап с геосинклинальных позиций со-
ставлены и изданы «Металлогеническая карта 
Казахстанской складчатой области», Восточная 
часть, масштаб 1:1500000, редакторы: Н. П. Ми-
хайлов, Н. Г. Хисамутдинов, В. В. Иванов, 1982 г. 
и «Карта рудоносных и нефтегазоносных струк-
тур Казахстана», масштаб 1:1500000, редактор 
В. Ф. Беспалов, 1982 г. Опубликованы работы 
по Рудному Алтаю, Мугоджарам, Кокчетавской 
глыбе и другим регионам. Они содержат богатый 
фактический материал по особенностям форми-
рования рудных месторождений, ассоциации их с 
геологическими формациями, палеотектоничес-
ким условиям формирования крупных объектов, 
прогнозным оценкам в рамках рудных районов 
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и крупных тектонических структур. Принципи-
ально новых методических подходов к металло-
геническому анализу и прогнозным построени-
ям в работах не приводится, но в них с большой 
детальностью излагается новый фактический 
материал по известным рудным районам.

В третий этап появляются работы мобилист-
ского профиля. А. А. Ковалев (1985 г.), Ю. В. 
Корякин (1973 г.) проанализировали эволюцию 
земной коры Зайсанской складчатой системы 
с позиции концепции тектоники плит. В соот-
ветствии с построенными мобилистскими гео-
тектоническими моделями зоны поглощения 
литосферных плит контролируют колчедан-
но-полиметаллические месторождения Рудно-
го Алтая, а золотые объекты сформировались в 
конечную стадию сдвигания Казахстанской и 
Сибирской плит. Основную роль в формирова-
нии месторождений играли рудные компоненты 
(свинец, цинк, золото, медь), мобилизованные 
из пород океанической коры, осадочных и вул-
каногенных толщ метаморфогенными гидротер-
мальными растворами.

По А. П. Зоненшайну, М. И. Кузьмину, В. М. 
Моралеву (1976 г.) история развития геосинкли-
нальных складчатых поясов определяется сме-
ной различных геодинамических обстановок во 
времени и их сочетанием в пространстве. Поэто-
му не может быть предложено какой-то единой 
схемы развития геосинклиналей в виде строгой 
наперед заданной стадийной последовательнос-
ти. На примере Центрально-Азиатского пояса, 
начиная от Байконурской зоны на западе до Гор-
ного Алтая на востоке, на палеотектонических 
разрезах они показали эволюцию металлогении 
различных геодинамических обстановок (риф-
тов, островных дуг и т. п.) в истории развития 
геосинклинально-складчатой системы.

В 70-х годах в Казахстане Г. Н. Щербой (1970 
г.) развивалось представление о линейных и кар-
касных геотектоногенах. В анализе динамики и 
металлогении геотектоногенов решающее значе-
ние, как и в геосинклинальном варианте, прида-
ется вертикальным тектоническим движениям, 
стадийности формирования и их металлогени-
ческой специализации.

В 1978-1983 гг. в Институте геологических наук 
им. К. И. Сатпаева была издана в 11 томах моно-
графическая серия «Металлогения Казахстана» 
(1977-1983 гг.). Тектоническую основу составля-
ли геосинклинально- складчатые системы с фор-
мационно-магматическим металлогеническим 
анализом орто, - медио, - парагеосинклинальных 
зон. При анализе металлогении последних наря-
ду с геосинклинально-стадийной специализаци-
ей в отдельных зонах выделялись рудноформаци-

онные геодинамические обстановки в терминах 
тектоники плит (островодужные, рифтинговые).

В 1987 году металлогения Каратау, крупного 
горнопромышленного региона Казахстана, про-
анализирована по циклам и стадиям рифтогенеза 
(1987 г.). Как ив 11 томной серии «Металлогения 
Казахстана», в монографической работе «Метал-
логения Каратау» металлогенический анализ вы-
полнен на основе металлогенических формаций 
(в конкретном выражении комплексов), пред-
ставляющих ассоциацию адекватной рудной и 
геологической формаций. Ранее рудная форма-
ция, адекватная геологической формации, рас-
сматривалась в работах В. С. Кормилицина, П. 
М. Татаринова (1973 гг.), П. А. Строна (1978 г.).

Из опыта металлогенических работ считается 
понятие металлогенической формации (ком-
плексы) наиболее перспективным в анализе 
рудоносности всех уровней. Региональные ме-
таллогенические исследования в Казахстане до-
полнялись работами, выполненными в области 
стратиформного (и стратифицированного) ору-
денения. Независимо от первоисточника рудного 
вещества, закономерная ассоциация определен-
ных видов полезных ископаемых с определен-
ными по составу геологическими формациями 
определяли практическую реализацию прогноз-
ных построений. Положительные результаты в 
области продуктивности стратиформного на-
правления в формировании рудных залежей 
были получены для свинцово- цинковых, желез-
ных, марганцевых и баритовых руд Атасуйского 
типа и колчеданно-полиметаллических руд (Л. 
А. Мирошниченко и др., 1985 г.), золотой и зо-
лото-платиновой минерализации черносланце-
вой формации (Коробейников А. Ф., 1985-1994, 
Марченко Л. Г., Ковалевский В. К., 1984, Мас-
ленников В. В., 1985, Мысник А. М., Соляник В. 
П., 1990, Нарсеев В. А., ГлобаВ. А. и др., 1979).

Четвертый этап (1990 — настоящее время). В 
связи с перестройкой и реорганизацией геоло-
гической службы в Республике, исследования в 
области металлогении и прогноза резко умень-
шились как в производственных, так и научно- 
исследовательских организациях. Оставшиеся 
коллективы, укомплектованные квалифициро-
ванными кадрами советского периода несмотря 
на организационные трудности продолжали ра-
боты прогнозно-металлогенического профиля, 
участие в которых, к сожалению, практически 
не принимали российские специалисты, многие 
годы посвятившие изучению геологии и полез-
ных ископаемых Казахстана.

Ограниченный объем металлогенических ра-
бот, выполненных казахстанскими геологами, по 
своей базовой фактологической части, в связи со 
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снятием известных ограничений, заметно отли-
чался высокой информативностью от предыду-
щих этапов. Институтом геологических наук им. 
К. И. Сатпаева совместно с комитетом геологии 
и охраны недр Республики в этот этап (1996-2001 
гг.) составлено и издано 30 справочно- моногра-
фических томов, содержащих информацию по 
месторождениям полезных ископаемых Казахс-
тана. Эти тома являются настольными в научно-
исследовательских коллективах, государствен-
ных учреждениях и коммерческих организациях 
ближнего и дальнего зарубежья.

В небольших сохранившихся коллективах в 
области региональной геологии, металлогени-
ческого анализа и прогнозных построений про-
изошла резкая смена представлений на тектони-
ческое развитие складчатых структур Казахстана 
(Аполлонов М. К., 2000 г., Никитин И. Ф., Ни-
китина О. И., 2000 г.). Этот этап - примат метал-
логенических работ с мобилистских позиций.

С. Ж. Даукеев (1996 г.) составил мелкомасш-
табную схему структурно-минерагенического 
районирования Казахстана, на которой показа-
ны структурно-металлогенические зоны рифто-
генного и островодужного типов с профилирую-
щей рудной минерализацией. X. А. Беспаев, И. В. 
Полянский и др. (1997 г.), анализируя геологию 
и металлогению юго-западного Алтая, обосно-
вывают рифтогенную природу рудовмещающих 
герцинских палеоструктур на раннем этапе, в ко-
торых позднее (верхний девон - ранний карбон) 
формировались островные дуги, в верхнем па-
леозое сменившиеся коллизионным режимом.

Аналогичный вывод о приуроченности про-
мышленных колчеданно- полиметаллических 
месторождений к рифтогенной стадии развития 
Рудного Алтая сделан в крупной двухтомной мо-
нографической работе «Большой Алтай» (1998, 
2000 гг.). Отмечая соответствие различных эта-
пов формирования герцинских структур геоди-
намическим обстановкам с определенным ком-
плексом полезных ископаемых в работе остается 
непонятным какую роль играл так называемый 
глобальный мобилизм, разработанный Г. Н. 
Щербой (1996 г.) в металлогеническом райони-
ровании Большого Алтая.

С новых тектонических позиций рассмотрены 
закономерности формирования и размещения 
и прогноз рудных месторождений Мугоджар (В. 
В. Юриш, В. И. Федоров, Е. И. Книжник, 1999 
г.). Промышленные медно- и медно-цинковые 
колчеданные залежи формировались в переход-
ную стадию от рифтогенной к островодужной, а 
богатое золотом медно- порфировое оруденение 
проявлено в островодужный этап.

В 2000 г. была составлена первая для Казахста-

на минерагеническая карта масштаба 1:2500000 
на геодинамической основе тектоники плит. Вы-
делено 9 геодинамических обстановок формиро-
вания месторождений полезных ископаемых, 67 
металлогенических комплексов и несколько де-
сятков нефтегазоносных структур. Намечена ми-
нерагеническая специализация геодинамических 
обстановок и изменение состава руд в структурах 
океанического и континентального типов, зало-
женных на симатическом и сиалическом основа-
нии, принадлежащих к ранней или поздней ста-
дии и т. п. Карта позволяет получить достаточно 
полное представление о минерагении Казахстана 
и наметить геодинамические обстановки и зоны, 
перспективные на определенные виды полезных 
ископаемых. 

Выше перечисленные работы не исчерпывают 
всего богатейшего фактического материала, по-
лученного коллективами крупнейших научно- 
производственных центров Советского Союза: 
ВСЕГЕИ, МГУ, ЦНИГРИ, ИГЕМ, Сибирско-
го отделения АН СССР, ГЕОХИ, институтами 
Министерства Среднего машиностроения, Ле-
нинградского Горного института, Московско-
го геолого-разведочного института и др. Среди 
исследователей, прямо или косвенно внесших 
своими работами существенный вклад в разви-
тие Казахстанской металлогении и, как следс-
твие, минеральных ресурсов, следует отметить К. 
И. Сатпаева, В. И. Смирнова, Ю. А. Билибина, 
И. И. Бока, Д. И. Горжевского, П. Ф. Иванки-
на, Р. М. Константинова, В. С. Кормилицина, В. 
А. Кузнецова, В. И. Казанского, А. К. Каюпова, 
А. И. Кривцова, Ф.А. Летникова, И. Г. Магакья-
на, А. В. Орлова, В. В. Попова, Е. И. Радкевич, 
Д. В. Рунквиста, П. А. Строна, И. Н. Томсона, Е. 
Т. Шаталова, А. Д. Щеглова, Г. Н. Щербу, Г. Ф. 
Яковлева и многих других.
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Аннотация
В статье рассматриваются практические рекомендации применения гибких наклонно-компрессорных 

труб.
Ключевые слова: колонна, трубы, бурение, скважина.

Аңдатпа
Мақалада икемді көлбеулік компрессорлық құбырдың тәжірибелік ұсынысының қолданылуы 

қарастырылған.
Түйінді сөздер: бағана, құбыр, бұрғылау, ұңғыма.

Annotation
The article deals with the practical application of flexible recommendation deviated tubing.
Key words: column, pipe, drilling, borehole.

Особенности проведения буровых работ
Колонны гибких труб при бурении 

применяют для:
а) бурения новых неглубоких скважин до 1800 м 

с диаметром ствола до 216 мм;
б) забуривания второго или нескольких ство-

лов, которые могут быть вертикальными. Однако 
наибольший эффект достигается при бурении на-
клонно-направленных и горизонтальных отводов 
от основного ствола. Колонна гибких труб обеспе-
чивает набор кривизны до 10о/10 м. Проходимость 
с помощью КГТ горизонтальных участков в 1993 
– 1995 гг. превышала 300 м при диаметре колонны 
50,8 мм, а к настоящему времени она увеличена до 
500 – 600 м при диаметрах 60,3 и 73 мм и в перс-
пективе будет доведена до 1000 м;

в)  повторного вскрытия пластов при углубле-
нии скважины;

г) бурения части ствола скважины с обеспечени-
ем режима депрессии на забое.

Все указанные операции можно выполнять без 
глушения скважины, через ствол которой ведутся 
работы, даже в режиме депрессии на забое. Дости-
гается это при минимальном ухудшении коллек-
торских свойств продуктивного пласта. Причем 
вскрытие последнего и бурение в нем скважины 
совместимы с процессом добычи. Это позволяет 
исключать проведение каких-либо работ по вы-

зову притока и освоение скважины. Отсутствие 
необходимости в выполнении этих операций по-
вышает эффективность работ не только в инже-
нерном, но и в экономическом плане.

В процессе бурения пластов с высокой проница-
емостью и низким пластовым давлением уменьша-
ется количество случаев поглощения промывоч-
ной жидкости, потерь циркуляции и проявления 
других особенностей, поскольку процесс бурения 
с использованием КГТ ведется при минимально 
возможном давлении. 

Промышленное применение гибких труб в бу-
рении началось в 90-е годы. Если в 1991 г. в США 
было пробурено всего 3 скважины, то к 1994 – уже 
150, а к настоящему времени их общее число при-
близилось к 200. В Канаде за этот же период было 
пробурено 39 скважин[1,2].

Буровое оборудование, использующее КГТ, до-
статочно компактно, буровая вышка в большинс-
тве случаев отсутствует. По существу, агрегаты, 
входящие в комплекс оборудования для бурения, 
представляют собой масштабно увеличенные аг-
регаты, применяемые для подземного ремонта. 
Кроме того, в комплекс входят передвижные уста-
новки, обеспечивающие подготовку и очистку бу-
рового раствора. В качестве промывочной можно 
использовать жидкость на углеводородной основе, 
в простейшем случае отфильтрованную и отсе-
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парированную нефть. В связи с этим снижаются 
расходы на приготовление и очистку бурового рас-
твора. Кроме того, отпадают проблемы, связанные 
с утилизацией отработанного раствора. Для разме-
щения комплекса достаточно иметь площадь в 800 
м2, вместо 1500 м2 для малогабаритных буровых 
установок традиционной конструкции.

Помимо этого, при применении КГТ эконо-
мится время за счет ускорения процесса спуска и 
подъема колонны для смены долота.

Аварийные ситуации при наращивании труб во 
время проходки скважины не возникают, посколь-
ку эти операции отсутствуют. Снижению опаснос-
ти проведения всех буровых работ способствует 
непрерывный контроль за процессом бурения как 
на поверхности, так и непосредственно на забое с 
помощью специального оборудования.

Так же как и при проведении подземного ремон-
та скважин, применение КГТ сокращает случаи 
травматизма и обеспечивает выполнение жестких 
требований по охране окружающей среды.

Для специализированных буровых работ ис-
пользуют гибкие трубы с наружным диаметром не 
менее 60,3 мм. Хотя достаточно широко применя-
ют и трубы с наружным диаметром 38,1, 44,5, 50,8 
мм. Оптимальными диаметрами труб являются 89 
и 114 мм. 

Вращение породоразрушающего инструмента 
обеспечивается забойным двигателем, который 
установлен на гибкой трубе и имеет свои особен-
ности, обусловленные малой жесткостью КГТ при 
работе на кручение, изгиб и сжатие. Кроме того, 

при использовании колонны гибких труб отсутс-
твует возможность применения утяжеленных бу-
рильных труб. Это накладывает ограничения и на 
выбор оборудования, и на режимы бурения из-за: 

а) малой нагрузки на породоразрушающий инс-
трумент;

б) незначительного крутящего момента, кото-
рый должен развивать двигатель;

в) высоких оборотов двигателя, так как в про-
тивном случае мощность, подводимая к породо-
разрушающему инструменту, будет низкой.

Сказанное выше указывает на недостатки при 
использовании КГТ в бурении. К ним относятся 
более низкая скорость проводки, необходимость 
уменьшения диаметров скважин, незначительные 
сроки службы и долот, и забойных двигателей ма-
лого диаметра. Однако эти отрицательные момен-
ты при проведении дополнительных работ можно 
либо полностью, либо в достаточной степени уст-
ранить. 

Важно иметь в виду, что экономический эффект 
от использования КГТ в бурении весьма высок. 
Например, стоимость бурения одной горизонталь-
ной скважины на Аляске при бурении обычными 
установками составляет 2200 тыс. дол., а при ис-
пользовании в аналогичных условиях установки с 
КГТ – 500 тыс. дол.

Перечисленные ограничения обусловливают и 
выбор режимов работы, например, использование 
забойного двигателя большой мощности  может 
привести к скручиванию колонны гибких труб, 
при этом ее угловые деформации могут достигать 

Рисунок. Область бурения на гибких трубах
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6 – 7 полных оборотов нижнего сечения отно-
сительно верхнего на каждые 1000 м длины. При 
уменьшении нагрузки на долото, например, при 
подъеме труб, бывают случаи самопроизвольного 
раскручивания колонны в противоположную сто-
рону, что вызывает самоотворот резьбового соеди-
нения забойного двигателя.

В зависимости от применяемого диаметра КГТ 
и класса буровой установки забойное оборудова-
ние может быть достаточно простым и содержать 
соединительную муфту, стабилизатор, забойный 
двигатель и породоразрушающий инструмент. 
Подобный комплект инструментов используют 
при трубах диаметром 33 – 55 мм. При примене-
нии труб с диаметром 60,3 мм и выше в компонов-
ку входят соединительная муфта, обеспечивающая 
переход от КГТ к забойной установке, направля-
ющий инструмент (в виде одной трубы с увели-
ченной толщиной стенки), предохранительный 
разъединитель, немагнитный переводник, изме-
рительный прибор с источником гамма-излуче-
ния, немагнитная утяжеленная бурильная труба 
(УБТ), буровой забойный двигатель объемного 
типа с регулируемым отклонителем и долото.

При работе с КГТ обязательным элементом 
внутрискважинной компоновки является  стаби-
лизатор. Он воспринимает часть радиальных уси-
лий, возникающих в процессе работы, позволяет 
уменьшать амплитуду колебаний и в итоге снижа-
ет величины циклических напряжений, действу-
ющих на участке гибкой трубы, расположенной 
непосредственно над двигателем.

Таким образом для исключения аварийного ус-
талостного разрушения трубы периодически сле-
дует отрезать ее участок в нижней части, так как 
здесь материал устает в наибольшей степени. 
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марКетингтің теоретиКалық 
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Проблемалары жайынДа 
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«Өнеркәсіптегі менеджмент және маркетинг» 
кафедрасының оқытушысы

Алматы, Қазақстан Республикасы
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Аннотация
В статье рассматриваются практические и теоретические аспекты маркетинга в Казахстане.
Ключевые слова: маркетинг, экономика, кәсіпорын, нарық экономикасы.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстанның маркетингтік теоретикалық аспектілері және практикалық проблемалары 

жайында қарастырылған. 
Түйінді сөздер: маркетинг, экономика, предприятие, рыночная экономика.

Annotation
This article discusses the theoretical aspects of marketing and practical problems in the enterprises of 

Kazakhstan.
Key words: marketing, economics, enterprise, market economy.

Қазіргі кезеңде Қазақстан Республи-
касының саяси, экономикалық және 
қоғамдық өмірінде өтіп жатқан ір-

гелі өзгерістер кәсіпорындардың шаруашылық 
іскерліктің жаңа жолдарын қарастырумен қатар, 
экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуде 
бірқатар маңызды мәселелердің шешімін та-
буын талап етеді. Солардың бірі ретінде мар-
кетинг жүйесінің қалыптасуын атап өтуге бо-
лады. Бұл үшін осы жүйе қызметін талдау және 
кәсіпорынның өндірістік өткізу қызметінде мар-
кетинг технологиясын қолдану қажет.

Қазіргі кезде маркетинг кәсіпорындардың 
шаруашылық қызметін жоспарлау, өндірісті 
ұйымдастыру мен басқарудың барлық жақтарын 
қамтуы тиіс. Бұл жағдай осы замандағы 
маркетингтің рөлі мен маңызы туралы 
көзқарастарға сәйкес келеді. Шындығында, 
кәсіпорын тиімді қызметін басқару үшін қазіргі 
замандағы маркетинг біртұтас және жүйелі 
бағытта дамуы қажет, бірақ мұндай бағыт әзірге 
жүзеге асырыла қойған жоқ.

Кәсіпорындардың маркетингтік қызметіне 

жүргізілген талдау, нақты мақсаттарға іс 
жүзінде қол жеткізу үшін оның жекелеген 
бөлшектерінің маркетингтік шаралар түрінде 
қолданылатындығын көрсетті. Сонымен қатар, 
отандық өнеркәсіптік кәсіпорындарындағы мар-
кетинг көп ретте жарнама және тауарды өткізу 
ісіне бағытталған. Бұл жағдай бірқатар объектив-
тік және субъективтік себептермен түсіндіріледі. 
Олардың ішінен келесі себептерді көрсетуге бо-
лады: нарықтық қатынастар дамуының төмен 
деңгейі; құқықтық және нормативтік заңдармен 
қамтудың жетіспеушілігі; нарықтық тауарлар 
инфрақұрылымның төмен деңгейі; кәсіпорында 
маркетингтік қызметті дұрыс жолға қоятын 
тәжірибелі мамандардың жеткіліксіздігі; қаржы 
болмауынан туындаған қиындықтар; мәлімет жи-
нау мен ақпарат бөлісу жұмысының шектеулілігі; 
берілген жүйе бойынша ғылыми зерттеулер мен 
ізденістердің жетіспеушілігі, дәлірек айтқанда, 
маркетингтік қызметті сапалы түрде жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін әдістердің, көбінде 
әдістемелер деңгейінде ғана қолданылуы.

Маркетингті жүзеге асыруға арналған еңбектер 
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шетел тәжірибесін қолдануға бағытталған және 
біздің экономикалық жүйенің ерекшеліктері мен 
жағдайларын ескере бермейді. Маркетингтің не-
гізгі заңдылықтары мен әдістері бірыңғай болып 
келеді, сондықтан олар іс жүзінде экономиканың 
барлық саласында қолданылады. Шетелдік дере-
ктерге сүйенсек, олар нақты бір фирмаға жан-
жақты жасалған талдау арқылы құралған ғылыми 
негіздемесі болған жағдайда ғана,  маркетингті та-
бысты түрде қолдануға болады  деп,   тұжырым  жа-
сайды.   Қалыптасушы  экономикалық жүйелерді 
дамыту деңгейінің бірізділігі сақталмауына, 
нарық экономикасында маркетинг қызметімен 
айналысу тәжірибесінің аздығына байланысты 
қалыптасқан жағдай қиындай түседі. Сондықтан 
маркетингті іс жүзінде ұйымдастыру және оның 
тиімділігі мен сапалылығын көтеру маңызды 
мәселе болып табылады.

Осы мақалада қолданылған әдебиет көздері 
мен әдістемелік материалдарға талдау жасау, ке-
лесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді:

- маркетингтік қызмет түрлерінің жалпы  сы-
ныптамасы жоқ;

- ғалымдар «маркетинг» терминін әр түрлі 
мағынада, яғни маркетинг саласында жүргізілген 
зерттеулерге қатысты әр түрлі түсіндіреді;

- маркетингтік зерттеулер саласындағы әдіс-
тәсілдер мен әдістемелік жобалардың жетіспеу-
шілігі өңдеуді және толықтыруды қажет етеді;

- маркетингтік қызметтің тиімділігі тек жеке-
леген маркетингтік бағыттары бойынша зерттел-
ген; 

- маркетингтік қызметке кететін шығындарды 
анықтау әдісі шетелдік тәжірибеге негізделген 
және онда отандық кәсіпорындарда шығындарды 
есептеу ерекшелігі ескеріле бермейді.

Маркетингтің теориялық және әдістемелік 
мәселелерін зерттеу, кәсіпорындардағы марке-
тингтік қызметті талдау және оны жетілдіру жол-
дарын, жоғарыда айтылғандары ескере отырып, 
қарастыру қажет. Көзделген мақсатқа қол жеткі-
зу үшін келесі міндеттер айқындалды:

- маркетингтің теориялық мәселелерін зерт-
тей отырып, оның отандық кәсіпорындардағы 
қолдану деңгейін анықтау;

- кәсіпорындарда маркетингті басқару про-
цесін қарастыру;

- кәсіпорындардың маркетингтік қызметін 
талдау және оны жетілдіру жолдарын анықтау.

Мақалада теориялық және әдістемелік зерт-
теу негізіне қазақстандық және шетелдік ғалым-
экономистердің маркетинг пен менеджмент 
саласындағы еңбектері алынды. Сонымен қатар, 
Қазақстан Республикасының заңдары мен 
экономикалық мәселелері бойынша ақпараттық 
басылымдардағы нормативтік-құқықтық 

құжаттар зерттеліп қолданылды. Зерттеудің 
мәліметтік базасы ретінде Қазақстан Респуб-
ликасы Статистика агенттігінің материалдары 
бойынша қарастырылған. 

Нарық жағдайындағы кәсіпорындар қызметі 
тұрғысынан алғанда, маркетингті қазіргі заман 
көзқарастары бойынша классикалық дәрежеде 
анықтау оның болмысын толық дәрежеде 
көрсетпейді. Бүгінгі таңдағы көптеген ғалымдар 
мен практик-мамандар маркетингті қазіргі заман 
өндірісін басқаруға арналған нарықтық тұжырым 
ретінде анықтайды. Осы орайда өркениетті ел-
дер нарықтарында табыс табуды сұранысты 
қанағаттандыру жолы арқылы ұштастыратын 
механизм қалыптасты. Табысын арттыруға 
тырысқан кәсіпкер сұранысқа қызығушылық ту-
дыруы керек және өндіріс - өткізу бағдарламасын 
тұтынушылар мақсатына қарай жүргізуі тиіс.

Маркетинг сатушы мен тұтынушының 
өзара мақсаттарының  үйлесуіне жақсаруына 
мүмкіндіктер жасап, сұранысқа қажеттілікті 
тудырады, яғни ол өндірісті нарық мақсатына 
бағыттай отырып, нарықтық процестің өлшемі 
ретінде баға және басқа да нарықтық құралдарды 
пайдаланатындығы себепті нарық механизмінің 
құрамына енеді.

Ресейлік ғалымдар өз көзқарасын жоғарыда 
көрсетілген анықтамаға сәйкес етіп, қажетті 
толықтырулар енгізіп, мынадай қорытынды 
жасаған: «Маркетинг дегеніміз - бұл көре 
білу, басқару негізінде тауар өндіру, қызмет 
көрсету арқылы, ұйым, адамдар, аймақтар мен 
идеяларға деген сұранысты айырбас арқылы 
қанағаттандыру».

Ресейлік әдебиеттерде маркетинг 
анықтамасының жоғарыда көрсетілген түрлеріне 
ұқсамайтындарын да кездестіруге болады. «Мар-
кетинг дегеніміз - шығарылатын өнім түрлері мен 
көлемін жоспарлау, бағаны анықтау, таңдалған 
нарық арасында тауар өткізуді және нақты бір 
қажеттіліктерді өтеу мақсатында, оларға деген 
сұранысты арттыру жүйесі».

Қазіргі уақытта басқару қызметі ретіндегі мар-
кетинг ұғымы біртұтас басқару тұжырымы, биз-
нес-кәсіп философиясы деген шартты түсінікке 
орын береді. Көптеген жылдар бойы марке-
тинг менеджменттің ең маңызды қызметі бо-
лып табылады деген пікір орын алды. Сол се-
бепті маркетингтің кейбір анықтамалары мына 
сөздерден басталды: «бұл басқару әдісі», «өндірісті 
басқару және тауарды өткізудің біртұтас жүйесі» 
т.б. 

Жоғарыда аталған анықтамалар маркетинг 
болмысын толық дәрежеде көрсете алмай-
ды, себебі оларда фирманың тұтынушылар 
қажеттілігін өтеу арқылы жоғары нәтижелерге 

ЭКОНОмИКА ЭКОНОмИКА
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қалай қол жеткізетіндігі туралы айтылмаған. 
Біздің ойымызша, ресейлік ғалым И.И. Кретов 
маркетингтің анықтамасын толық түрде бер-
ген: «Маркетинг дегеніміз - өндіріс, жалпылама 
өткізу, нарық немесе нарық жағдайына байла-
нысты кәсіпорын басқармасының тұтынушыға 
қарай бағытталған кәсіпорын қызметін басқару 
жөніндегі тұжырымдамасы және тауарды өткізу 
ісі (қызмет көрсету, жұмыстар)».

Осы аталған анықтамалар жалпылама сипатта 
болғандықтан, оларда маркетингтің тек негізгі 
шарттары ғана көрсетілген.

Жоғарыда көрсетілген анықтамалар негізінде 
келесі қорытындыларды жасауға болады:

Анықтамалардағы айырмашылықтар 
ғалымдардың маркетинг ерекшеліктерін әртүрлі 
бағытта зерттеу әдістерімен түсіндіріледі. Мар-
кетинг болмысын анықтағанда, көп авторлар 
макро және микромаркетинг ерекшеліктерін  
қарастырмаған, сондай-ақ олар маркетингтің 
тәжірибелік және концептуалдық болып  
бөлінетін сипаттамасы берілмеген.

Қарастырылған анықтамалардың жалпы 
мағынасын мына көзқараспен түсіндіруге бола-
ды: «Маркетинг өз қызметі негізінде өндірістің 
мақсаты мен мүмкіндіктеріне емес, нарық та-
лаптары мен тұтынушылардың потенциалдық 
ұсыныстарына сүйенеді».

Мұндай процестің нәтижесі - тұтынушылар 
қажеттіліктерін қанағаттандыратын жағдай жа-
сау, олардың сұраныстарын орындай білу, соның 
арқасында компанияның жұмыс істеуіне қажетті 
табыс табу.

Осы жұмыста, тәжірибелік маркетингті 
микродеңгейде қарастыра отырып, жоғарыда 
аталған анықтамаларды қорытындыласақ, келесі 
тұжырым жасауға болады: «маркетинг дегеніміз - 
тұтынушылар сұранысының келісімі және оларға 
сапалы қызмет көрсету үшін кәсіпорынның 
табыс табу мүмкіндігіне негізделген өндірістік 
және өткізу қызметін басқару жүйесі».

Маркетингтің жалпы мақсаты мынада деп 
айтуға болады: ол нарықтағы талап етілетін 
тұтынушылар сұранысын қанағаттандыру және 
осы әрекет арқылы ең жоғары мөлшердегі 
табысқа қол жеткізеді. 

Сонымен қатар, көптеген кәсіпорындарда 
техникалық, қаржылық мақсатты көздейтін 
маркетингтің өндірістік тұжырымына сәйкес мен-
талитеті сақталған. Сұраныс пен бәсекелестіктің 
зерттелуіне жеткіліксіз түрде көңіл бөлінеді. 
Өндірістік кәсіпорын басқармасының маркетин-
гті түсінбеуі және оған күдікпен қарауы осыған 
тікелей байланысты. Сөйтіп нақты кәсіпорын 
алдында тұтынушылар сұранысын, олардың са-
тып алу процесін және өз алдына мақсат қою 

талабын, өз қызметін көре және жобалай білуін, 
нарыққа табысты түрде сатылатын тауарлар 
шығаруды зерттеу қажеттілігі туды.

Маркетингтің теоретикалық аспектілерін зерт-
тей отырып, кәсіпорындардың маркетингтік 
қызметін және Қазақстанның нарығын зерттеу, 
талдау нәтижесінде мынандай тұжырымдауға ке-
луге болады. 

Кәсіпорынның маркетингтік қызметін жетіл-
діру және оның тиімділігін арттыру мақсатында 
көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру қажет. 
Соның негізінде тиімділік, жалпы нарықтық және 
салалық бәсекелестік, жедел және стратегиялық 
қызмет, маркетинг кешені және көрсеткіштердің 
жалпы сипаттамалары жатуы тиіс.

Негізі кәсіпорындағы бизнестік жетістіктер 
маркетинг қызметінің сапасына байланысты бо-
лады. Сондықтан, нарықта әрекет етуші кез-кел-
ген кәсіпорын үшін маркетингтік қызметті тиімді 
ұйымдастырудың маңызы зор.
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сақтанДырУ - қаржылық тұрақтанДырУшы
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экономика ғылымдарының кандидаты, 

Каспий қоғамдық университетінің 
профессоры

Алматы, Қазақстан Республикасы
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Аннотация
Страховой рынок как часть финансово-кредитной сферы является объектом государственного регули-

рования и контроля в целях обеспечения его стабильного функционирования. 
Страховая деятельность регулируется специальным страховым законодательством. Органом, осу-

ществляющим государственное регулирование страховой деятельности на территории Республики Ка-
захстан, является комитет финансового надзора Национального банка Республики Казахстан.

Ключевые слова: маркетинг, экономика, кәсіпорын, нарық экономикасы.

Аңдатпа
Сақтандыру нарығы қаржы-несие нарығының буыны ретінде, мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың 

объектісі болып табылады.
Сақтандыру қызметі арнайы заңдармен реттеледі. Қазақстанда сақтандыру нарығының қаржылық 

тұрақтандырушы ретіндегі қызметін Ұлттық банктің қаржы нарығын қадағалау жөніндегі комитеті 
жүзеге асырады.

Түйінді сөздер: маркетинг, экономика, предприятие, рыночная экономика.

Annotation
Insurance market as part of finance-credit sphere is the object of government control and control for providing 

of his stable functioning. Insurance activity is regulated by the special insurance legislation. An organ carrying out 
state adjusting of insurance activity on territory Republic of  Kazakhstan is a committee of financial supervision  
Nationally bank the Republic of Kazakhstan.

Key words: marketing, economics, enterprise, market economy.

Нарықтық экономика шартта-
рында сақтандыру қаржылық 
тұрақтандырушы рөлін атқарады. 

Өйткені ол қоғамда немесе табиғатта болып 
жатқан олқылықтардың орнын толтырушы бо-
лып келеді. Макроэкономикалық тұрақтылық 
үшін қажетті қаржылық резервтер құра оты-
рып, сақтандыру техногенді және экологиялық 
оқиғалар кезіндегі өндірістік күштердің қалпына 
келуі мен дамуына көмегін тигізеді, мемлекеттің 
болжанбаған шығындарын қысқартады, 
инфляциялық фактордың әрекетін төмендетеді, 
тауарлар мен қызметтерге деген сұраныс пен 
ұсыныс ара қатынасын оңтайландырады.

Сақтандыру нарығының экономикалық 
мәні материалдық немесе басқа да нұқсан 
келтіре алатын сақтандыру тәуекелінің бо-
луымен шарттасылған қайта бөлушілік 

ақша қатынастарымен сипатталады.  Со-
нымен қатар, сақтандыру нарығының мәні 
– адамдардың, шаруашылық құрылымдардың, 
кәсіпкерлік және коммерциялық фирмалардың, 
өндірістік кәсіпорындардың әртүрлі кездейсоқ 
жағдайлардан сақтық қорғауға деген 
қажеттіліктерін қанағаттандыруда. 

Кең мағынада сақтандыру нарығы сақтандыру 
өнімін сату-сатып алумен байланысты барлық 
экономикалық қатынастардың жиынтығын білді-
ре отырып, сақтандырушы мен сақтандырылушы 
арасындағы тығыз байланысты қамтамасыз етеді. 
Тар мағынада сақтандыру нарығы – сақтандыру 
қоғамдарының жиынтығы.

Сақтандыру нарығы туралы әр түрлі ғалымдар 
мен экономитстер бірнеше тұжырымдама 
қалыптастырған, соның ішінде В.М.Родионова 
өзінің «Финансы» оқулығында мынадай 

Н. САҚАЕВА 
Каспий қоғамдық университетінің 

“Қаржы” кафедрасының 
магистранты

Алматы, Қазақстан Республикасы 
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анықтама ұсынған: «Сақтандыру нарығы – бұл 
сату-сатып алу объектісі болып арнайы қызмет – 
сақтық, қорғау табылатын, оған деген ұсыныс пен 
сұраныс қалыптасатын ақша қатынастарының 
ерекше сферасы».

Ю.Бугаев өзінің мақалаларының бірінде былай 
деп жазған: «Мемлекеттің реттеушілік әсерінің 
негізінде сақтандырылушылардың белгілі бір 
қажеттілігін қанағаттандыратын сақтандырушы 
өзінің ерекше тауарын (сақтандыру) өткізе ала-
тын ерекше сақтандыру нарығы пайда бола-
ды. Сақтандыру нарығы сақтандырушы мен 
сақтандырылушы арасындағы экономикалық 
қатынастарды орталықтандырады». В.В.Шахов 
мынадай анықтама берген:  «Сақтандыру нарығы 
– сату-сатып алу объектісі болып сақтық, қорғау 
табылатын, оған деген сұраныс пен ұсыныс 
қалыптасатын ерекше әлеуметтік-экономикалық 
құрылым, ақша қатынастарының белгілі бір сфе-
расы». 

Сақтандыру нарығының мәні «сақтандыру 
қызметі» және «сақтандыру тәуекелі» кате-
горияларын қарастыру кезінде анықталады. 
Осы жерде «... нарық пен сақтандыру тәуекелі 
өзара байланысты». Бір жағынан, нарық 
сақтандыру тәуекеліне әсер етеді, екінші 
жағынан – қалыптасқан жағдайға байланысты 
сақтандырудың тәсілі мен шарттары дайындала-
ды.

Сақтандыру нарығы - сақтандыру бойынша 
қызметтер көрсету саласы, яғни сақтандыру 
қызметтерін көрсетуге сұраныс пен ұсыныстың 
қалыптасу аясы. Көрсетілетін тиісті қызметтерді 
ұсынатын түрлі сақтандыру ұйымдары 
(сақтандырушылар) арасындағы, сондай-ақ 
сақтандыру қорғанышына мұқтаж заңи және жеке 
тұлғалар арасындағы қатынастарды көрсетеді. 
Сақтандыру нарығы тәуелсіз сақтандыру 
ұйымдарының сақтанушыларды тарту, ақшалай 
қаражатты сақтандыру қорларына жұмылдыру 
үшін бәсекелесуін көздейді. Әлемдік практи-
када сақтандыру нарығы мемлекеттік (ұлттық), 
аймақтық және халықаралық сақтандыру нарығы 
түрлеріне бөлінеді. Ұлттык сақтандыру нарығы 
елдің заңнамасымен реттеледі. Аймақтық 
сақтандыру нарығы (Мысалы, ЕҚ, араб елдері 
шеңберінде) не жалпы заңнама негізінде неме-
се тиісті сақтандырушылардың келісімдері не-
гізінде жұмыс істейді. Халықаралық сақтандыру 
нарығы әдетте, сақтандырушы елдердің сыртқы 
экономикалық ынтымақтастығымен байланыс-
ты түрлері бойынша қалыптасады.

Сақтандыру нарығының құрылымы институ-
ционалды және территорияалдық аспектiлер-
мен белгiленедi. Бiрiншi буынында, сақтандыру 
нарығы сақтандыру компанияларымен сипат-

талады. Өз мақсатында ерекше құрылымын 
ұсынады, сақтандырудың негiзiгi мәмілесiнiң 
бейнелеумен жүзеге асады. Екiншi түрiнде, 
сақтандыру нарығын халықаралық сақтандыру 
нарығымен мiнездес деп айтуға болады. Бұл 
жағдайда сақтандыру нарығы халықаралық 
нарығы ретiнде өзiн көрсетiп, мұнда әр түрлi 
елдiң сақтандыру компаниялары өзiн  танысты-
рып, ұлттық, мемлекеттiк, аймақтық сақтандыру 
нарығымен, қалалардың кейбiр бөлiктерiн 
қамтиды; аймақтық және аудандық болып 
бөлiнедi. 

Сақтандыру нарығының негiзгi 
қатысушыларының бiрi, бұл сақтанушылар. 
Сақтандыру процесiнде даму кезендерiмен бай-
ланысты нарықта, бiрнеше сақтандыру тер-
миндерi пайда болған: олар  сақтандырушылар, 
сақтанушылар, сақтанушы, сақтандыру обьек-
тiлерi, сомасы. Қазiргi кезеңде де негізінен осы 
терминдер қолдануда. Тек ғана, сақтандыру тер-
миндерi пайда болып жатқан жоқ, сонымен қатар 
сақтандыру нарығы немесе басқаша айтқанда, 
сақтандыру компаниялары да дамып Қазақстан 
Республикамызда басымдылық көрсетуде.

Негiзiнде сақтандыру саласын тек қауiптерден 
қорғау саласы ретiнде қолданып жатқан жоқ, 
осы кезеңдi пайдалана отырып көп компа-
ниялар ақша табу мақсатында жұмыс iсте-
уде. Бiрақ компаниялардың саны Қазақстан 
Республикамыздың заңының өзгерiстерiне бай-
ланысты бiр өсiп, бiр төмендеп кетуде. 

«Сақтандыру қызметі туралы» заңда 
сақтандыру нарығы   құрылымдық-атқарымдық 
өзара байланыстары айқын көрсетіліп толық 
анықтамасы келтірілмейді. 2003 жылғы 10-шіл-
дедегі «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасы заңының 10-бабына сәйкес 
сақтандыру нарығына қатысушыларға мыналар 
жатады:

- сақтандыру (қайта сақтандырушы) 
ұйымдары;

- сақтандыру қоры;
- сақтандыру агенті;
- сақтанушы, сақтандырудан пайда алушы;
- уәкілетті аудиторлық ұйым;
- сақтандыруға байланысты кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге aсырушы өзге жеке және заңды 
тұлғалар.  

Сақтандырудың мән-мағынасына қарай оты-
рып, сақтандыру нарығының мына төмендегідей 
негізгі міндеттерін бөліп көрсеткен дұрыс:

- реттеуші – нарық, барша басқалар сияқты 
мемлекет тарапынан реттеліп отырады;

- коммерциялық – сақтандыру операцияларын 
жүзеге асырудан түсетін табыстарды қамтамасыз 
етеді;
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- бағалық – компанияның сақтандыру 
қызметінің бағасын белгілеуді қамтамасыз етеді;

- сенімділік функциясы – сақтандыру опе-
рациялары қолайсыз, тағы басқа жағдайлар 
туындағанда сенімділікті қамтамасыз етеді.

Қазақстанның сақтандыру нарығы да-
мушы нарық. 2012 жылдың бастапқы 8 
айында сақтандыру және қайта сақтандыру 
сыйақыларының жиынтық ауқымы 155,5 млрд. 
теңгеге жеткен. Бұл өткен жылғыдан 27,5 пайызға 
артық. Қаржы нарығын реттеу ұйымдарының 
деректері бойынша, Қазақстан Кеден Одағы 
мемлекеттерінің арасында сақтандыру саласы 
жөнінен 2-ші орында тұр. Қазір Қазақстан, Ре-
сей мен Беларуссияда сақтандыру нарығына 
қатысушылар саны мен сыйақыларының тұрақты 
өсімін байқауға болады.

2012 жылдың бірінші жартысында 3 мемле-
кет құрылымдардың белсенділігі 24 пайызға ар-
тып, барлығы 13,5 млрд. доллардық сақтандыру 
сыйақылары жиналған. Сақтандыру сыйақылары 
жөнінен Қазақстандық компаниялар 2-ші орын-
да тұр. 2012 ж. шілденің біріне шаққанда елде 
662,9 млн. доллардың сыйақылары жиналған. 
Бұл өткен жылғыдан 12,5 пайызға артық. 3-ші 
орында Беларуссиялық әріптестер. 

2012 жылдың бірінші жартысында 
елдің сақтандыру құрылымдары 232 млн. 
доллардың сақтандыру сыйақыларын жина-
ды. 8 айда сақтандыру және қайта сақтандыру 
сыйақыларының жиынтық ауқымы 155,5 млрд. 
теңгеге жеткен. Бұл өткен жылғыдан 27,5 пайызға 
артық. 

Дағдарысқа дейін сақтандыру 
құрылымдарының басым бөлігі ұжымдық салаға 
көп мән берген еді. Мұнда бір келісім шартқа 
қол қою арқылы, мыңдаған долларға қызмет 
етуге болатын. Жеке тұлғаларды сақтандыру 
нарығының шығыны көп, бір келісім шарт-
тан түсетін пайданың ауқымы да аз. Алайда, 
дағдарыс басталған сәтте көптеген ірі және 
орта деңгейлі компаниялар өз бюджетін қайта 
қарады. Осыған орай, сақтандыру компанияның 
кірісі бірнеше есеге төмендеп кеткен. Осылай-
ша, дағдарыс қызып тұрған сәтте құрылымдар 
бұрын соңды бармаған амалдарды іздей бастаған. 
Олар өздерінің даму бағыттарын қайта қарауға 
мәжбүр.

Сақтандыру нарығы толыққанды қалыптасқан 
жағдайда ғана қаржы тұрақтандырушы міндетін 
толық атқара алады деп сенеміз.
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Пенсионные ФонДы, 
их Формирование и ФУнКционирование 
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Аннотация
Как бы ни была организована государственная система пенсионного обеспечения, ее основными задачами 

выступают предотвращение бедности среди пенсионеров и компенсация заработка, утраченного в связи 
с наступлением событий, перечисленных в законодательстве, – достижением определенного возраста, 
наступлением инвалидности, потерей кормильца и пр. Для того чтобы успешно решать эти задачи в 
пенсионной системе должны быть сбалансированы поступления и обязательства.

Ключевые слова: пенсионный фонд, заработанная плата, пенсионное обеспечение, деньги.

Аңдатпа
Мемлекеттік зейнетақы төлеу жөніндегі жүйе қалай ұйымдастырылмаса да, оның негізгі міндеттері, 

заңнамада көрсетілгендей: жасына байланысты зейнеткерлердің, мүгедектігі бойынша, асыраушысынан 
айрылу және т.б. жағдайларға байланысты жәрдемақы алатын азаматтардың арасында кедейшілікті 
болдырмау болып табылады.Осы мақсаттарды зейнетақы жүйесінде дұрыс шешу үшін, кірістер мен мін-
деттемелерді реттеп, теңдестіру қажет. 

Түйінді сөздер: зейнетақы қоры, еңбекақы, зейнетақымен қамсыздандыру, ақша.

Annotation
No matter how organized the state pension system, its main objectives are the prevention of poverty among 

pensioners and compensation earnings lost due to the occurrence of events that are listed in the law - the achievement 
of a certain age, disability, survivor, and etc. In order to successfully solve these problems in the pension system must 
be balanced income and liabilities.

Key words: pension, wages paid, pensions, money.

А. КАН
магистрант экономического факультета

Каспийского общественного университета
Алматы, Республика Казахстан

Пенсионное обеспечение Казахстана в 
настоящее время представляет собой 
систему, сочетающую, одновременно, 

три модели пенсионной системы: часть населе-
ния получает пенсию по солидарной схеме, часть 
– по смешанной, часть – по накопительной.

Пятерка лучших пенсионных систем мира
По итогам Исследовательского центра Mercer, 

ежегодно составляющего рейтинг пенсионных 
систем мира (Global Pension Index), в 2010 году  
первое место заняла Голландия. По данным 
Eurostat, в Голландии за чертой бедности на-
ходится не более 6% пенсионеров - это один из 
самых низких показателей в Евросоюзе. Пенсио-
неры получают около 70% зарплаты. Это заслуга 
трехуровневой пенсионной системы, состоящей 

из добровольного страхования, государственных 
и профессиональных пенсий. На полную госу-
дарственную пенсию могут рассчитывать все 
граждане Нидерландов старше 65 лет (до 2020 
года пенсионный возраст повысится до 67 лет, 
при этом ранний выход на пенсию запрещен), 
проживавшие в стране в течение 50 лет. Размер 
госпенсии зависит и от семейного положения 
человека. Одинокий пенсионер получает 1067,47 
евро в месяц, а если у него есть супруг/супруга 
- 674,36 евро. Источник финансирования госу-
дарственного пенсионного обеспечения - со-
лидарная система. Индивидуальный страховой 
взнос в систему - 17,9% от налогооблагаемого 
дохода, но не более 4797 евро. 

Второе место рейтинга пенсионных систем 
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принадлежит Австралии. Австралийская пенси-
онная система признана самой либеральной. Она 
позволяет любому желающему зарегистрировать 
личный пенсионный фонд и управлять пенсион-
ными деньгами самостоятельно. Тем, кто выбрал 
неудачную инвестиционную стратегию, гаранти-
рована государственная пенсия по старости, фи-
нансируемая из общих налоговых поступлений. 
Ее размер зависит от дохода и стоимости его ак-
тивов. Так, на полную государственную пенсию 
(для одиноких - 1100 долларов в месяц, супру-
жеских пар - 980 долларов на каждого) может 
рассчитывать пенсионер-одиночка со среднеме-
сячным доходом не более 145 долларов, а пара - c 
доходом до 254 долларов. При этом, чем больше 
доход, тем меньше пенсия. Таков  принцип и в 
отношении размера активов. На полную пенсию 
может претендовать одинокий пенсионер-домо-
владелец, активы которого оценены в 180 тыс. 
долларов. Каждая тысяча долларов сверх этой 
суммы снижает пенсию на 3 доллара.

Чилийская система пенсионного обеспечения 
была названа самой радикальной. Средняя пен-
сия составляет порядка 250 долларов при пен-
сионном возрасте 65 лет для мужчин, 60 лет для 
женщин. В Чили полностью отказались от соли-
дарной системы в пользу личных накопительных 
вкладов. Размер пенсионного взноса сотрудника, 
как правило, - 10% зарплаты, к которым добав-
ляются еще 2,5–3% на административные затра-
ты самого фонда. Участник пенсионной системы 
может самостоятельно регулировать как размер 
взноса, так и время выхода на пенсию. Государс-
тво гарантирует минимальную пенсию всем, кто 
инвестировал средства в течение 20 лет, но не су-
мел накопить достаточную сумму. 

Пенсионное обеспечение в Сингапуре состоит 
преимущественно из обязательных накоплений 
населения. Оно же названо самым социальным. 
250 долларов – средний размер пенсионных 
выплат, который получит каждый, мужчина, 
достигший 65 лет и женщина в 60. Ядро пенси-
онной системы - Центральный Сберегательный 
фонд (CPF), взносы в который обязаны делать 
как работодатели, так и работники. Средства 
сотрудников распределяются на три счета: спе-
циальный (пенсионные накопления, которые 
нельзя снять до выхода на пенсию), обычный (де-
ньги с этого счета можно использовать, напри-
мер, на покупку жилой недвижимости, оплаты 
страхования, образования) и медицинский (для 
покрытия медицинских затрат). Основная часть 
перечисляемых средств (75%) направляется на 
обычный счет. Такая политика позволила прак-
тически 90% населения Сингапура приобрести 
собственное жилье. CPF гарантирует выплату 

минимального инвестиционного дохода на вкла-
ды на обычном счете в размере 2,5% годовых, а 
на пенсионном и медицинском - 4% годовых. 
Уровень отчислений в фонд достаточно высок. 
Их размер зависит не только от зарплаты сотруд-
ника, но и от его возраста. Например, сотрудник 
до 35 лет с зарплатой свыше $1170 перечисляет 
в фонд 20% своего заработка, еще 15% — рабо-
тодатель. Но чем старше работник, тем меньше 
становится взнос. К 55–60 годам общий уровень 
ставки снижается с 35% до 20,5%. 

Шведская пенсионная система признана самой 
социальной, поскольку позволяет поддерживать 
высочайший уровень пенсий, возмещая пенси-
онеру 60–80% их зарплаты. Здешние пенсионе-
ры получают 2000 долларов, а возраст выхода на 
пенсию составляет 65 лет. Система формируется 
за счет нескольких источников. Обязательный 
взнос в размере 18,5% от зарплаты, который по-
ровну делят между собой работодатель и наемный 
сотрудник, частично идет в солидарную систему 
пенсионного обеспечения (16%) и на индивиду-
альный накопительный счет (2,5%). Из выплат в 
солидарную систему складываются условные на-
копления шведов, которые индексируются с уче-
том роста зарплаты и демографической ситуации 
в стране. Начиная с 61 года, жители могут пре-
тендовать на условно-накопительную пенсию. 
2,5% от заработка наемный сотрудник размещает 
в одном из 800 пенсионных фондов с минималь-
ной доходностью в 3% годовых. Инвестиции ПФ 
жестко регулируются: в частности, действуют ог-
раничения на инвестиции в недвижимость или 
прямые займы. Шведам с невысокими доходами 
государство за счет общих налогов выплачивает 
гарантированную минимальную пенсию - 1050 
долларов супругам и 1180 долларов одиноким.

Всемирный банк в своем отчете «Избегая пен-
сионного кризиса» рекомендует всем странам 
ввести трехуровневую систему, включающую 
традиционный распределительный, обязатель-
ный накопительный и добровольно сберегатель-
ный уровни. «Выбор многоуровневой системы 
создает предпосылки для макроэкономической 
стабильности, реформы финансового сектора и 
приватизации» (World Bank (1994)). 

В 2012 году Правительству РК совместно с На-
циональным банком было поручено подготовить 
предложения по совершенствованию пенсион-
ной системы. Для оценки текущего состояния 
накопительной пенсионной системы правитель-
ство  привлекло экспертов Всемирного банка, 
которые пришли к выводу  о неэффективной 
работе накопительных пенсионных фондов. В 
свою очередь Министерство труда и социальной 
защиты также  изучило состояние учета в НПФ, 
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проведя совместно с ними  инвентаризацию ин-
дивидуальных пенсионных счетов вкладчиков. 
В результате  было выявлено наличие 783 тысяч 
индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), 
подлежащих закрытию в связи со смертью вклад-
чиков, выездом, достижением пенсионного воз-
раста, либо установлением инвалидности первой 
и второй групп бессрочно и в связи с отсутстви-
ем накоплений на счетах. Установлено большое 
количество счетов, на которые пенсионные от-
числения не поступали более десяти лет подряд. 
Сложившаяся, таким образом, ситуация свиде-
тельствует о существенных недостатках в  работе 
НПФ с вкладчиками, которые доверили им уп-
равление своими пенсионными сбережениями.

23 января президент Казахстана поручил со-
здать единый пенсионный фонд, передав ему 
счета всех частных накопительных пенсионных 
фондов. По мнению главы государства, такая 
консолидация управления Национальным бан-
ком позволит более эффективно и  безопасно 
распределить накопления граждан. 

По состоянию на 1 декабря 2012 года в Казах-
стане работали 11 накопительных пенсионных 
фондов, объем пенсионных накоплений в них 
составлял 3,116 триллиона тенге (около 21 мил-
лиарда долларов).

Создание ЕНПФ позволит обеспечить веде-
ние мониторинга и осуществление надлежащего 
контроля за состоянием ИПС вкладчиков с тем, 
что они  соответствовали реальному изменению 
статуса  вкладчиков; чистоту базы данных  вклад-
чиков и ее соответствующую актуализацию, а 
также вести мониторинг за инвестиционной до-
ходностью пенсионных активов. Кроме того, в 
Минтруда полагают, что создание ЕНПФ обес-
печит контроль за поступлением обязательных 
пенсионных взносов и распределением инвес-
тиционного дохода на ИПС вкладчиков, а также 
сократит административные расходы.

На наш взгляд, передача пенсионных активов 
под управление государства не приведет к ради-
кальному росту доходности. По статистическим 
данным инвестиционный доход Национального 
фонда Казахстана (управляемого Нацбанком РК) 
за 2011 год составил 1,37%. Кроме того, сегодня 
в республике работают фонды с существенным 
государственным участием. По состоянию на 
1 января 2013 года НПФ “ГНПФ” занял лишь 
четвертое место с доходностью К2 (12) на уровне 
3,93%. А НПФ «Улар-Умiт» по договоренности с 
Нацбанком РК не показывает свою доходность 
более полугода. Сегодня в лидерах по доходнос-
ти находятся частные фонды. На первом месте 
НПФ «Астана» с доходностью 5,15%. На вто-
ром месте «НПФ Народного Банка Казахстана» 

- 5,09%. Третье место за НПФ «НефтеГаз-Дем» 
- его доходность составляет - 4,49%.

Отсюда проистекает один из главных недостат-
ков единого пенсионного фонда – это отсутствие 
конкуренции и альтернативы. Именно конкурен-
ция и диверсификация рисков защищает накоп-
ления вкладчиков от исчезновения. При едином 
пенсионном фонде возрастают и риски для на-
коплений граждан. Все пенсионные накопления 
страны будут находиться под управлением одной 
команды и будут зависеть от ее решений. Ошиб-
ка ЕНФ будет стоить очень много. С введением 
единого пенсионного фонда ситуация с накоп-
лением пенсий только ухудшится, а государство 
вновь потеряет доверие людей.

Вывод. Важнейшими целями любой пенси-
онной реформы являются достижение долго-
срочной финансовой сбалансированности и 
обеспечение социально приемлемого уровня 
пенсионного обеспечения. Поэтому необходи-
мо совершенствование пруденциального регу-
лирования, развитие государственно-частного 
партнерства, повышение ответственности ра-
ботодателя за несвоевременное перечисление 
обязательных пенсионных взносов, определение 
дальнейших мер по совершенствованию систе-
мы пенсионного обеспечения с учетом актуар-
ных расчетов. В целом пенсионную систему надо 
развивать, дорабатывая имеющиеся недостатки, 
а не уничтожать то, что строилось на протяжении 
20 лет.
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Аннотация
В статье рассматриваются пути развития и рост эффективного промышленного производства.
Ключевые слова: производство, продукция, технология.

Аңдатпа
Мақалада өнеркәсіптегі өндіріс тиімділігі: дамуы мен арттыру жолдары қарастырылған.
Түйінді сөздер: өндіріс, өнеркәсіп, технология.

Annotation
The article deals with the development and growth of industrial efficiency.
Key words: manufacturing, products, technology. 

Е. АМИРБЕКУЛы 
экономика ғылымдарының докторы

 академиялық профессор
Алматы, Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасының бәсекеге 
қабілетті 50 елдің қатарынан нық орын 
алу жөніндегі туғызу қажет, халықаралық 

еңбек бөлінісіне, ел экономикасының өсуіне 
тиімді жағдай орната отырып, белсене қатысу 
керек.

Экономикалық жүйенің өзгеруі экономиканың 
негізгі өндірістік субьекті-кәсіпорынның іс-
әрекетіне әсер етпей қоймайды. Сонымен қоса, 
шаруашылық механизімінің өзгеруінің негізгі су-
бьектісі, экономика транформациясының  басты 
және қозғаушы күштерінің  көзі кәсіпорын бо-
лып табылады. Өтпелі кезеңнің бір ерекшелігі - 
ескі қағидалар өз күшін жоймаса да іске аспайды, 
ал жаңа экономикалық ережелер экономиканың 
басты факторларының ішінде басым орын ала 
алмайды. Бұл жағдай Республика Президентінің 
2012 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында ере-
кше айтылады: «Экономика біздің дамуымыздың 
басты басымдығы, ал экономикалық өсімнің 
барынша жоғары қарқынына қол жеткізу – не-
гізгі міндетіміз болып қала береді. Біз бұған өз 
экономикамыздың бәсекелестік қабілетін артты-
ру арқылы, қол жеткіземіз».

 Бүгінде еліміздің алдында жаңа, өршіл міндет-
тер тұр. Қазақстанда әлемнің бәсекеге барынша 
қабілетті 50 елінің қатарына кіру үшін барлық 

алғышарттар бар. ҚР Президенті үстіміздегі 
жылдың 1-ші наурызындағы Қазақстан халқына 
Жолдауында осы мақсатқа жетуге мүмкіндік бе-
ретін стратегияның басымдықтарын атап бер-
ді. Бұл міндетті орындау үшін және шикізаттық 
бағыттан арылу үшін елімізде 2015 жылға дейінгі 
Индустриялық - инновациялық  даму стратеги-
ясы әзірленді. Оны іске асыру ел экономикасын 
қарқынды дамытуға мүмкіндік береді. Бұл үшін 
Қазақстанда Даму банкі, Инновациялық қор 
және басқа даму институттары құрылып, қызмет 
етіп отыр. стратегиялық міндеттің орындалуы 
үшін әлемдік экономиканың өсімінен тұрақты 
түрде асып отыратын экономикалық даму қажет. 
Еліміздің жоғары деңгейде өзіндік жолы бар 
мемлекет ретінде танылуы, оның әлеуметтік-
экономикалық үстемелеп дамуы, халықтың 
әл-ауқатын, тұрмыс жағдайын жақсартудың 
негізі болып табылады. Бұл үшін қаржылық 
және әлеуметтік тұрақтылықты сақтай отырып 
шаруашылық жүргізудің қолайлы жолдарын 

Экономиканы көтерудің ең басты тез 
және тиімді жолы – ол өндірістің тиімділігін 
жоғарылату. 

Осы мәселелердің барлығы өндіріс 
тиімділігімен тығыз байланысты, яғни кез-
келген экономиканың қарқынды дамуының 
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алғышарттарының бірі - өндірістік секторлардың 
үдемелі дамуы.  

Ғаламды өндіріс тиімділігі жұмыс уақытының 
үнемділік заңын сипаттайды. К. Маркс бы-
лай деген “уақыт үнемі өндірістің әр салала-
рына жұмыс уақытының жоспарлы үлестірілуі 
сияқты, ұжымдық өндіріс негізіндегі ең басты 
экономикалық заңдылық болып қалуда”. Өнім 
бірлігіне еңбек шығынының төмендеуі – жұмыс 
уақытын үнемдеу заңының мәні болып табыла-
ды. 

Профессор Н.Қ. Мамыров атап өткендей, 
тиімділік – жалпы алғанда шығындар мен 
нәтижелердің қатынасы. Кәсіпорынның 
шаруашылық қызметін талдау барысын-
да оның техникалық (технологиялық) және 
экономикалық деп ажыратады. Егер берілген 
өндіріс технологиясымен (әдісімен) тұрақты 
өнім көлемін өндіргенде өнім өндіруең көп, ал 
ресурстарының шығындары ең аз, онда өндірістік 
тиімділік технологиялық тиімді деп саналады. 
Экономикалық тиімділікке жету өндіріс үрдісінде 
пайдаланылатын ресурстар түрлерінің баламалық 
құнын минималдаумен байланысты. Осының 
негізінде кәсіпорын өндірістің технологиялық 
тиімді әдістерін таңдайды.

Өндіріс тиімділігі материалдық 
құндылықтардың өндіріс үрдісіне жататын, 
экономикалық жүйенің нақты қызметінің 
экономикалық тиімділігінің нақты құрамдас 
бөлігі. Барлық мемлекет шеңберінде 
қарастырғанда өндіріс тиімділігі қоғамдық еңбек 
өнімділігімен аталады.

Экономикалық тиімділік экономикалық 
жүйенің әр деңгейінде пайдалы соңғы нәтиженің 
пайдаланылған ресурстар көлеміне қатынасы 
ретінде, еңбек өнімділігі, қор қайтымдылығы, 
табыстылық, шығындардың қайтарымдылығы 
және т.б көмегімен өлшенеді.

Біздің ойымызша, өнеркәсіптік өндірістің 
экономикалық тиімділігі – кәсіпорын әзірлеген 
стратегияға тәуелді экономикалық категория. 
Ол стратегия кәсіпорынның тұрақты дамуын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қысқа, орта 
және ұзақ мерзімді нәтижелерге сүйенеді.  Со-
нымен қатар өндірістің экономикалық тиімділігі 
нарықты экномиканың шешімді категориясына 
жатады. Барлық түрде экономикалық өндіріс 
тиімділігі екі мөлшердің қатынасын көрсетеді 
– ол шаруашылық қызмет нәтижесі және өндіру 
шығындары. Ең басты  -  нарықты қызметтің 
нәтижесі, ол салынған капиталдан максималды 
табыс алу.  Табыс мен шығындардың  қатынасы. 
Өндіріс тиімділігін көтерудің қолайлы жолы 
нарықта. 

Өндіріс тиімділігі кәсіпорын қызметінің соңғы 

нәтижесімен анықталып,  ұйымдастыру, басқару 
қызметінің деңгейін көрсетеді. Сондықтан оны 
арттыру негізгі мақсат  бұл мына шаралар арқылы 
жүзеге асады:

- өндірістің технологиялық базасын дамыту; 
- өндірістегі инновация;    
- өндірістік шығындардың экономикалық 

тиімділігін арттыру;
- инвестициялық саясатты оңтайландыру,
- өндірістік жүйенің құрылымын жетілдіру.
Өндірістің  тиімділігі өндірістік шығындарды 

төмендетуге тәуелді. Кәсіпорын оларды 
төмендетудің арнайы бағдарламасын әзірлеуі 
қажет. Оның жүзеге асуы мынаны көздейді:

- өндіріс үрдісінің барлық кезеңдерінде мате-
риал, еңбек және қаржы ресурстарының жүйелі 
үнемін жүзеге асыру ;

- төмендетілуі тиіс шығындардың түрін тал-
дау; бірнеше шығындар түрінің есебін жүргізіп, 
олардың төмендетілуіне бақылау жасау;

- жұмысшылардан үнемдеу ұсыныстарын алу.
Осылайша, өндірістің экономикалық 

тиімділігін арттыру әр кәсіпорын үшін маңызды 
мақсат болып табылады. Ол мақсаттың орында-
луы әр – түрлі факторларға байланысты.Өндіріс 
тиімділігін басқару – оның тәуелді болатын 
факторларын мақсатты әсер ету. Кәсіпорын 
қызметінің соңғы нәтижелері, өндіріс тиімділігін 
арттыру факторларның мағынасын менед-
жерлер қаншалықты дұрыс бағалағандығымен 
анықталады.Өндіріс тиімділігінің факторлары 
- өндіріс нәтижелеріне және шығындарына әсер 
ететін жағдайлар. Олар келесілер:

 - ҒТП – тің жеделдеуі, ең алдымен, 
кәсіпорынға бәсекелестік күресте төтеп беріп, 
сапаның жаңа деңгейіне шығуға мүмкіндік бере-
тін жаңа жетістіктерді игеру;

- өндірісті құрылымдық және 
ұйымдастырушылық қайта құру, мамандану 
және кооперацияның оңтайлы жүйесі;

- басқару әдістері мен жүйесін жетілдіру;
- өндірістің жетілдіруі және дамуының 

әлеуметтік механизмдерін белсенді пайда-
лану, кадрлар біліктілігін арттыру, еңбекті 
ұйымдастыруды жетілдіру;

- халықаралық еңбек бөлінісінің 
артықшылықтарын пайдалану.

Қорытындылай айтқанда, өндіріс тиімділігін 
арттыру жолдарын қарастыру әр факторды жеке-
лей есепке алу ғана емес, оларды өзара толықтыру 
және оңтайлы сәйкестендірудің әдістерін табуды 
талап етеді.

Осыны жүзеге асырудың нақты дәлелі болып 
өндірістің тиімділігін бағалаудың экономикалық 
көрсеткіштері табылады. 

Өндірістің экономикалық тиімділігінің жалпы 
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шамасын анықтайтын  көрсеткіштерге кеңірек 
тоқталайық.

Өндірістің экономикалық тиімділігін 
анықтағанда экономикалық нэтиже еңбек, ма-
териал шығындарымен, өндірістік қорларымен 
(негізгі және айналым), капитал салымдарымен 
және табиғат ресурстарымен  сәйкестендіріледі.

Өндірістің экономикалық тиімділігі мына 
көрсеткіштер арқылы айқындалады:

1. Негізгі қорларды пайдалану тиімділігі (қор  
қайтарымы және қор сыйымдылығы)

2. Инвестициялардың тиімділігі (капитал 
қайтарымы және капитал сыйымдылығы)

3. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі 
(еңбек өнімділігі, еңбек сыйымдылығы)

4. Материалдық ресурстарды пайдалану-
тиімділігі (материал қайтарымы, материал 
сыйымдылығы)

5. Шаруашылық қызметінің жалпы тиімділігі 
(пайдалылы)

«Өзенмұнайгаз» АҚ-ның өндірістік қызметінің 
экономикалық тиімділігін арттыру бағыттары.

«ӨзенМұнайГаз» Өндірістік Филиалы 1965 
жылдан бері Қазақстан Республикасында ішкі 
мұнай мен табиғи газды өндірумен айналысады. 
Сонымен қатар компания запастағы қорды сақтау 
және дамытуға арналған барлау жұмыстарын 
жүзеге асырады.

«ӨзенМұнайГаз» ӨФ, Қазақстан 
Республикасындағы Ұлтық Мұнай газ 
компаниясының еншілесі болып табыла-
тын «ҚазМұнайГаздың», өндірістік филиа-
лы. «ӨзенМұнайГаз» ӨФ 2004 жылдың наурыз 
айында «ЕмбіМұнайГаз» ӨФ бірігіп орасан зор 
компания - «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру АҚ 
құрылды. 

Ол Қазақстан Республикасындағы ішкі 
мұнай мен газды өндіруден үшінші орында тұр. 
Компанияның 205,9 млн. тонна (2515,2 млн. 
баррел) активтерінің запасы қоры бар. Қордың 
көлемін тәуелсіз зерттеушілер анықтаған.

Өндірістік филиалдың негізгі күшті жақтары, 
оның мұнай және газ өндіру бойынша Қазақстан 

Республикасының Ұлттық компаниясының 
арақатынасына негізделген. Оның мұндай күшті 
жақтарына мыналар жатады:

- Үлкен мұнай қорының болуы;
- Шикі мұнай мен табиғи газ өндірудегі бай 

тәжірибесі;
- Экспорттық мұнай құбырларына жолының 

ашықтығы;
Бүгінде «ӨзенМұнайГаз» - көмірсутегін өндіру 

және тасымалдау, әуе қатынасы, байланыс, теңіз 
- сауда флоты, мұнай химиясы және құрылыс 
сияқты сан салалы жұмыстарды қатар жүргізіп 
келе жатқан келелі де кемел кәсіпорын. 

Мемлекет осындай кәсіпорынға аталмыш 
саланың тағдырын сеніп тапсырып отыр. Мұның 
өзі кәсіпорынның әрбір мүшесіне үлкен жа-
уапкершілік жүктейді, сонымен қатар алда 
тұрған мақсаттарды ұтымды шешу үшін жаңа 
мүмкіндіктер іздестіруді талап етеді. 

Сондықтан да өндірістік филиал өнім өндіруді, 
көмірсутегін өңдеуде арттыру бағытында әлі де 
ішкі резервтерді барған сайын қарастыра түсуі 
қажет. Бастапқыда кәсіпорынның құрылуына 
байланысты жұтшылық арасында алыпқашпа 
әңгімелердің туындағанын да жасыруға болмай-
ды. Қоғамда болып жататын өзгерістерге әртүрлі 
көзқарастың айтылатыны да белгілі құбылыс.  
Жоғарыда атап кеткендей, мұнай, газ өндіру са-
ласымен сонымен қатар өндірілген өнімдерді 
ішкі нарыққа және экспортқа шығарумен айна-
лысады. Кәсіпорын қанша тонна мұнайды экс-
порттайтыны 1 – кестеде келтірілген.

Осы кесте бойынша 2009 жылы мұнай экспор-
ты 3245 мын тоннаны құраса, ал 2010 жылы 3,8 
пайызға өсіп, ол 3368 мын  тонна мұнай экспорт-
тады. 

Сонымен қатар, 2009 жылы ішкі нарыққа 
мұнай шығару көлемі 1367 мын тонна болды. 
Ал 2010 жылы оның көрсеткіші өткен жыл-
мен салыстырғанда 6,7 пайызға қысқарған. 
Соның нәтижесінде 2010 жылы мұнайды эк-
спорттау көлемі 2009 жылмен салыстырғанда 
34 мын тоннаға қысқарған, яғни бұл мұнайды 

Кәсіпорын бойынша экспортқа және ішкі нарыққа шығарылатын мұнай көлемінің динамикасы
Кесте

Көрсеткіштер
(мын тонна)

2009 жыл 2010 жыл                      Ауытқу

Абсолюттік Пайыздық

Мұнай экспорты 3245 3369 124 103,8

Мұнайды ішкі 
нарыққа шығару

1365 1276 -91 93,3

Барлығы 4612 4645 -34 99,3
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ішкі нарыққа шығару 0,7 пайызға төмендегенін 
көрсетеді.

Кәсіпорында өндірілетін өнім көлемі жыл сай-
ын артып отыр. Егер жыл сайын өндірілетін өнім 
көлемі артып отыратын болса, онда табыс көлемі 
де ұлғаятыны сөзсіз. 

«ӨзенМұнайГаз» Барлау Өндіру ашық акцио-
нерлік қоғамы 2009 – 2011 жылдар аралығында 
өндірілетін табиғи газ бен мұнай көлемін артты-
руды көздеп отыр. Сонымен қатар көптеген ірі 
жобаларды жүзеге асыруды көздеп отыр.

Егер кәсіпорынның қаржылық жағдайы ту-
ралы айтатын болсақ, онда оны жақсарту 
өндірілетін мұнай – газ көлемдерін ұлғайту және 
жаңа кенорындарды табу арқылы жүзеге асы-
рылады деп күтілуде. Бұған сәйкес 2009 – 2011 
жылдар аралығында күтілетін табыс көлемін 
қарастыратын болсақ, Компанияның 2009 жылы 
көзделініп отырған табысының көлемі 978 млрд. 
теңге, ал 2010 жылы бұл көрсеткіш 11 пайызға 
қөбейту жоспарланып отыр. 

Егер табыс көлемі былай өсетін болса, 2009 
– 20011 жылдары ел бюджетіне түсетін қаражат 
көлемі шамамен 535 млдр. теңгені құрауы 
мүмкін. Бірақ бұл көрсеткіштер өзгеріп кетуі 
мүмкін. Алайда компанияның қазіргі жағдайы 
болашаққа оң көзбен қарап болжам жасауға 
мүмкіндік береді. 

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер жағымды 
жағдай тудыратыны сөзсіз, бірақ оның қаржылық 
жағдайында бірқатар кемшіліктер бар. Ол ондағы 
өтімділік коэффициенттерінің барлық шарттарға 
сәйкес орындалмауы, бірақ мен жоғарыда 
көрсетілген мәліметтер бойынша өндірістік 
филиалдың өтімділігі жоғарылайтынына сенім-
демін.

Осы ұсыныстарды жүзеге асыру 
«ӨзенМұнайГаз» Барлау Өндіру ашық ак-
ционерлік қоғамы қаржылық жағдайын 
жақсартуға, меншікті қаржылық мүмкіндіктерін 
жұмылдыруға және қаржы ағынын тиімді 
қолдануды жоғарылатуға мүмкіндік беретіні 
сөзсіз. Кәсіпорынның өндірістік тиімділігін 
жоғарылату  өте күрделі процесс болып санала-
ды.
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госУДарственного налогового Контроля
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магистрант экономического факультета

Каспийского общественного университета
Алматы, Республика Казахстан
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Аннотация
Продолжение активного проведения реформ в сфере  управления системой налогообложения обуславли-

вает ускорение процесса становления  и развития экономической науки. В условиях кардинальных изме-
нений законодательства о налогах и сборах становится очевидной необходимостью осмысления базовых 
теоретических положений и принципов налогового регулирования. Совершенствование практики приме-
нение норм Налогового кодекса РК вызывает потребность в проведении системного анализа и оценки со-
держащихся в нем понятий и категорий.

Ключевые слова: налог, налогообложения, налоговый контроль, налоговый комитет, налогоплатель-
щик.

Аңдатпа
Салық салу жүйесін басқару аясында реформалаудың үздіксіз  жүргізілуі экономика ғылымдарының 

дамуына әсерін тигізеді.  Салық органдарының  жұмыстарын басқару үшін соңғы кездерде салық салу  
баптарында көптеген өзгертулер мен толықтырулар енгізуге тура келеді. Тәжірибенің өсуі, ҚР Салық 
кодексінің нормативтік құқықтық актілерін қабылдау және пайдалану, бұл салық салу органдарының 
жұмыстарын басқару үшін өте маңызды.

Түйінді сөздер: салық, салық салу, салық бақылау, салық комитеті, салық төлеуші.

Annotation
Continuation of active reforms in the management of the system of taxation causes the acceleration of the process 

of formation and development of economic science. With dramatic changes in the legislation on taxes and duties it is 
evident that the basic understanding of the principles and provisions of the theoretically tax regulation. Improvement 
of the application of the Tax Code of the Republic of Kazakhstan is the need for system analysis and evaluation it 
contains concepts and categories.   

Key words: tax, tax, tax control, tax commission, the taxpayer.

Налоговый комитет Министерства Фи-
нансов РК и его территориальные 
комитеты постоянно осуществляют 

мероприятия6 обеспечивающие выявление юри-
дических лиц, уклоняющихся от постановки на 
учет в налоговых органах. Это направление кон-
трольной работы является очень важным,  так 
как качество работы по постановке на учет  на-
логоплательщиков предопределяет дальнейшую 
эффективность их контроля за взиманием пла-
тежей в доход государственного бюджета. Для 
этого налоговые органы получают информацию 
о государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов, предста-
вительств и иных хозяйствующих субъектов без 

статуса юридического лица органов юстиции. 
Также происходит обмен информацией с орга-
нами статистки о постановке хозяйствующих 
субъектов на статистический  учет. Эти меры 
позволяют своевременно выявлять субъектов, не 
ставших на налоговый учет в налоговых органах. 
Кроме этого, чтобы открыть расчетный счет в 
банках необходимо иметь регистрационную кар-
точку налогового органа с указанием регистра-
ционного номера налогоплательщика (РНН).

В настоящее время для осуществления контро-
ля над правильностью исчисления и своевремен-
ностью уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет создается система государс-
твенных баз данных учета налогоплательщиков, 
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которые ведет Налоговый комитет Министерства 
Финансов Республики Казахстан и называется 
эта система Государственный реестр налогопла-
тельщиков РК. Создание государственного реес-
тра  налогоплательщиков, несомненно, повыси-
ло ответственность хозяйствующих субъектов  в 
вопросах соблюдения налогового законодательс-
тва и позволило налоговым органам более качес-
твенно осуществлять соответствующий контроль 
в пределах своей компетенций.

Данные для регистрации внесения в государс-
твенный реестр налогоплательщиков вносятся 
на основе информации, указанной в заявлении 
субъекта. 

Хозяйствующие субъекты зарегистрировав-
шись в качестве налогоплательщика в налоговом 
комитете, не спешат выполнять свои обязатель-
ства перед государственным бюджетом. Налого-
вым комитетом выделены основные направле-
ния работы, проводимой с целью привлечения 
хозяйствующих субъектов – юридических лиц к 
выполнению обязательств перед государствен-
ным бюджетом:

• Письменные вызовы по имеющимся адре-
сам;

• Инспекторские рейды по адресу регистра-
ции субъектов;

• Подготовка и передача в органы финансовой 
полиции материалов на налогоплательщиков, 
уклоняющихся от уплаты налогов.

Следует отметить, что эффективность от выше-
перечисленных мер незначительна. По неофици-
альной статистике привлечено к уплате налогов 
лишь 0,5% юридических лиц от общего числа, не 
сдающих отчетность в налоговый комитет. 

Приносят некоторый эффект и нетрадицион-
ные методы работы, применяемые налоговыми 
органами .для более полного привлечения хозяйс-
твующих субъектов к выполнению обязательств 
перед государством. В налоговых комитетах в 
настоящее время функционируют специальные 
рейдовые группы, которые и обрабатывают име-
ющуюся информацию как на местах в налоговых 
комитетах, так и с выездом по соответствующим 
адресам. По тем хозяйствующим субъектам, ко-
торые удалось разыскать, налоговым комитетом 
проводится работа по привлечению их к уплате 
соответствующих налогов, либо, если не занима-
лись хозяйственной деятельностью, им предлага-
ется ликвидироваться в установленном законом 
порядке. В целом весь комплекс принимаемых 
мер не решает задачи по привлечению к уплате 
налогов хозяйствующих субъектов. 

Иногда фирмы открываются на подставных 
лиц, учредители находятся в других регионах 
республики, назначая исполнительными дирек-

торами лиц без определенного места жительства. 
Разумеется, это делается для того, чтобы избе-
жать уплаты налогов. 

Обязательное проведение тендеров на выпол-
нение определенных работ и услуг резко увели-
чило создание фирм однодневок, которые созда-
ются с целью участия в тендере. Если тендер по 
каким-либо причинам предприятие не выигра-
ло, оно обрывает связь с налоговым комитетом 
и соответственно не сдает отчетность. Эта связь 
ограничивалась постановкой на регистрацион-
ный учет с целью получения РНН и справки об 
отсутствии задолженности по платежам в бюд-
жет. Разыскать такие предприятия не удается  в 
большинстве случаев, так как адреса оказывают-
ся ложными. Количество регистрируемых пред-
приятий «под тендер» постоянно возрастает, что 
способствует увеличению хозяйствующих субъ-
ектов, не отчитывающихся в налоговый орган.

Внедрение на всей территории Республики 
обязательного порядка применения регистраци-
онного номера налогоплательщика позволило, 
налоговым органам более четко вести работу по 
их учету. Обязанность иметь РНН при заключе-
нии любого рода сделок, вынуждает субъект за-
регистрироваться в налоговых органах.

Налоговые органы обеспечивают постановку 
на налоговый учет всех юридических лиц, про-
шедших государственную регистрацию в орга-
нах юстиции. Численности налогоплательщиков 
в 2012 году против 2011 года снизилась на 1253  
единицы из-за того, что 2012 году было снято с 
налогового учета 2714 предприятий, которые в 
течение длительного периода не отчитывались 
перед налоговым комитетом. Эти предприятия 
не прошли перерегистрацию в органах юстиции 
с целью приведения организационно-правовых 
форм в соответствии с Гражданским Кодексом 
Республики Казахстан. Задолженность по ним 
в доход государственного бюджета не начисля-
лась. Фактически наблюдается постоянный рост 
хозяйствующих субъектов, проходящих регист-
рацию в налоговых органах. 

Таким образом, очевидно, что введение обя-
зательного порядка присвоения РНН юридичес-
ким лицам повысило их ответственность за пос-
тановку на учет в налоговых органах. Для более 
полного контроля необходимо, на мой взгляд, 
ввести на всей территории Республики обяза-
тельный порядок применения регистрационного 
номера налогоплательщика в печатях и штампах. 
Необходимо, чтобы учет печатей и оттисков на-
логоплательщиков с РНН вели органы налого-
вой системы. Чтобы эта мера стала действенной, 
необходимо процесс изготовления печатей со-
средоточить в уполномоченном на это государс-
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твенном органе. В настоящее время этот процесс 
практически проходит бесконтрольно. 

Следует отметить, что прямой зависимости 
роста поступлений налогов от увеличения числа 
хозяйствующих субъектов, поставленных на на-
логовый учет, не наблюдается. Это происходит 
в силу того, что по различным причинам не все 
хозяйствующие субъекты представляют в нало-
говый орган соответствующую отчетность. Не-
которые предприятия прошли государственную 
регистрацию и встали на налоговый учет для 
получения регистрационного номера налогопла-
тельщика для того, чтобы осуществить одну-две 
операции и даже если сдают соответствующую 
отчетность в налоговый комитет, то данные об 
осуществлении финансово-хозяйственной де-
ятельности отсутствуют, т.е. отчеты сдаются с 
прочерками. Либо, наработав убытки субъект 
прекращает свою деятельность и закрывается в 
предусмотренном законом порядке, ссылаясь на 
то, что деятельность не оправдала предполагае-
мые прогнозы. Также предприятия, наработав 
долги, как перед бюджетом, так и перед креди-
торами осуществляют процедуру банкротства. 
Поэтому увеличение количества хозяйствующих 
субъектов не является устойчивой базой попол-
нения государственного бюджета. Устойчивой 
базой пополнения государственного бюджета 
является создание условий для развития уже 
действующих хозяйствующих субъектов. Ин-
формация о количестве  налогоплательщиков 
– юридических лиц по г. Алматы за последние 3 
года приведены в таблице.

Из данных таблицы видно, что количество 
юридических лиц, прошедших государственную 
регистрацию и вставших на налоговый учет уве-
личилось по состоянию на 1 января 2012 года на 
18%, соответственно на 32,2% увеличилось коли-
чество действующих юридических лиц. Однако, 
процент действующих субъектов к их общему ко-
личеству всего 62,1%, т.е. 33,9% не являются пла-
тельщиками в доход государственного бюджета. 
Количество бездействующих предприятий в 2010 
году по сравнению с 2009 годом снизилось на 703 
единицы и составило 10,8% к общему количеству 
зарегистрированных субъектов. Не представля-
ющих отчетность в налоговый  комитет по состо-
янию на 1 января 2012 года насчитывается 27,1% 
хозяйствующих субъектов. По данным Налого-
вого Комитета Министерства финансов в целом 
по стране не отчитываются и утратили связь с 
налоговыми комитетами 69 тысяч  юридических 
лиц. Количество ликвидированных субъектов 
невелико. Это связано со сложностью процеду-
ры ликвидации предприятий. Такое положение 
создает дополнительную нагрузку на сотрудни-
ков налоговых комитетов, поскольку им при-
ходится вести учет фактически недействующих 
предприятий. Поэтому для наведения порядка в 
учете налогоплательщиков, не осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность и не 
представляющих в налоговые органы отчетность, 
нужно законодательно упростить процедуру лик-
видации этих предприятий. Из вышеизложенно-
го следует, что качественное проведение работы 
по регистрации и постановке юридических лиц 

Количество налогоплательщиков – юридических лиц по г. Алматы
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на учет в налоговых органах являются первооче-
редными мерами, с помощью которых налоговые 
органы в дальнейшем смогут осуществлять более 
действенный контроль за полнотой и своевре-
менностью уплаты налоговых платежей в доход 
государственного бюджета. 

Налоговые органы постоянно осуществляют 
мероприятия по усилению контроля за соблю-
дением налогового законодательства юридичес-
кими лицами всех форм собственности и видов 
предпринимателей этой деятельности, уделяя 
особое внимание проведению документальных и 
камеральных проверок. 

С уверенностью можно сказать, что качество 
документальных проверок возросло. Ранее было 
отмечено, что на качество проводимых проверок 
оказывает значительное влияние проведение ка-
меральных проверок. В настоящее время каме-
ральные проверки проводятся без применения 
автоматизации, что, конечно, ограничивает ко-
личество охваченных данной проверкой субъек-
тов и соответственно для проведения камераль-
ной проверки требуется значительный отрезок 
времени. 

По результатам налоговых проверок в целом 
по республике доначислено налогов, платежей и 
штрафных санкций в бюджет 71,8 млрд. тенге. В 
среднем по республике на 1 проверку (комплекс-
ная, тематическая) приходится 2337,6 тыс.тенге. 

Из общего количества документальных  (ком-
плексная, тематическая) проверок (30767), про-
веденных за период с 1 января по 31 декабря 2012 
года 2645 проверок или 8,6% завершены без ре-
зультатов, т.е. каждая шестая проверка является 
безрезультативной.

Анализ представленных результатов внеоче-
редных налоговых проверок свидетельствует, что 
предварительный отбор налогоплательщиков на 
проведение внеочередных проверок проводится 
некачественно, в результате проверки, иници-
ируемые отдельными территориальными нало-
говыми органами, имеют низкую или нулевую 
результативность, что вызывает сомнение в не-
обходимости их назначения. 

В целом по республике за 2012 год террито-
риальными налоговыми комитетами проведены 
1655 налоговых проверок на ликвидацию. При 
этом до сих пор налоговые проверки длятся свы-
ше 30 рабочих дней, а сумма доначисленных на-
логов при этом составляет не более 1 тыс.тенге. 

Обработка форм отчетности и их анализ должен 
производиться с помощью компьютерной про-
граммы, что позволит повысить оперативность 
и качество камеральной проверки. В настоящее 
время обработка форм налоговой отчетности 
производится путем внесения ее в соответству-

ющие информационные системы работниками 
налоговых комитетов. Анализ с помощью ком-
пьютерной техники производится только на цен-
тральном уровне и то частично. Однако всем из-
вестно, что не все доначисленные суммы можно 
сразу взыскать с проверенных юридических лиц. 
Конечный результат работы налоговых органов 
характеризуется не количеством дополнитель-
но начисленных сумм по актам документальных 
проверок, а тем, сколько реально поступило  де-
нежных средств в бюджет. Поэтому, более эко-
номически обоснованными показателями ре-
зультатов проверок являются те суммы, которые 
уже перечислены в бюджет. Также налоговые 
органы Республики постоянно проводят массо-
во-разъяснительную работу по применению на-
логового законодательства по исчислению и по-
рядку уплату причитающихся государственному 
бюджету платежей в средствах массовой инфор-
мации (радио, телевидение, печатные издания), 
что, несомненно, дает  положительный резуль-
тат, работает на повышение налоговой культуры 
налогоплательщиков. 

Новые направления в использовании нало-
гового контроля в пополнении доходной части 
бюджета диктуются негативными явлениями: 
снижением налоговых поступлений, ростом не-
доимок, увеличением числа неплательщиков и 
ростом налоговых нарушений. На базе проведен-
ного анализа можно сделать вывод о необходи-
мости формулировки новых положений, направ-
ленных на повышение эффективности системы 
налогового контроля.

ЭКОНОмИКА ЭКОНОмИКА



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

1�0

стратегичесКий менеДжмент 
на современном этаПе

З.А. ЖУМАхАНОВА
магистрант ФНЭС

Каспийский общественный университет
Алматы, Республика Казахстан

УДК 005.21

Аннотация
В статье говорится о том, что стратегический менеджмент в последние десятилетия привлекает к 

себе внимание широкого круга ученых разных  методологических  предпочтений. А также дается между-
народный опыт по стратегическому менеджменту

Ключевые слова: стратегический менеджмент, управленческий консалтинг, структурный анализ, ме-
тодологическая позиция, менеджер.

Аңдатпа
Мақалада стратегиялық менеджменттің соңғы онжылдықта ғалымдар арасында кен орын және көңіл 

алып жатқаны туралы анықталады. Сонымен қатар, стратегиялық менеджмент бойынша халықаралық 
тәжірибе туралы жазылған.

Түйінді сөздер: стратегиялық менеджмент, басқарушылық кеңес беру, құрылыстық анализ, әдістемелік 
айқындама, менеджер.

Annotation
The article says that the strategic management in the last decade has attracted the attention of a wide range 

of scientists from different methodological preference. And given the international experience in strategic 
management.

Key words: strategic management, management consulting, structural analysis, methodological position, the 
manager.

Стратегический  менеджмент  (или  стра-
тегическое  управление)  —  сложная  
и  творческая деятельность множества 

руководителей  и  работников  фирмы,  а  также  
привлеченных  специалистов,  нацеленная  на 
выработку долгосрочных ориентиров в форми-
ровании конкурентных преимуществ фирмы  и  
путей  их  реализации  в  конкретных действиях 
менеджеров и производственных работников. 
Как любой реальный процесс, он  может  исследо-
ваться  с  точки  зрения  различных подходов, под 
разными углами зрения, с  выделением в качестве 
предмета изучения несовпадающих элементов и 
сторон и т. д. Результаты анализа, получаемые в  
рамках  каждого  из  направлений  исследования, 
могут как дополнять друг друга, так и вступать в те 
или иные противоречия между собой. Кроме того, 
они могут существенно разниться по своей теоре-
тической и прикладной значимости.

Методологическая позиция (или их совокуп-
ность), исходя из которой анализируется страте-

гический менеджмент,  или формирование новой 
методологической позиции, определяется, веро-
ятно, теми ожидаемыми результатами, которые 
мы стремимся получить. 

Эти результаты, в свою очередь, могут лежать  
как  в  плоскости  развития  теории, так и в при-
кладной сфере, включая, разумеется, и комплек-
сный случай.

Для более точного позиционирования исследо-
вателя в области существующих методологических 
подходов, т.е. сопоставления их  возможностей  с  
ожидаемыми  результатами разработки, необхо-
димо максимально широкое знание путей, уже 
апробированных или только опробуемых в миро-
вой и отечественной  литературе.  Стратегический  
менеджмент в последние десятилетия привлекает 
к себе внимание широкого круга ученых разных  
методологических  предпочтений. 

В последние полвека перманентное возрастание 
сложности и неопределенности внешней среды 
поставило перед теоретиками и практиками эф-
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фективного управления организациями немало 
интригующих задач. Среди них особой аналити-
ческой трудностью отличается центральная для 
стратегического управления фирмами проблема 
создания и поддержания конкурентных преиму-
ществ, обеспечивающих недоступные соперникам 
ренты. Выявление источников таких преимуществ 
и эффективных механизмов их достижения со-
ставляет предмет теории стратегического управле-
ния, которая за 40 лет своей истории прошла ряд 
этапов развития и ныне стала признанной в мире 
самостоятельной научной дисциплиной [Rumelt,  
Schendel, Teece, 1994; Катькало, 2002]. Одним из 
главных вопросов ее эволюции на рубеже XXI в. 
стал поиск новой парадигмы, адекватной измене-
ниям в экономических основах и динамике конку-
ренции в условиях быстрого становления постин-
дустриального общества [Prahalad, Hamel, 1994; 
Lowendahl, Revang, 1998]. На данном пути важно 
определить, какие из исходных концепций теории 
стратегического управления и поныне составляют 
ее фундамент («концептуальное ядро», в термино-
логии И. Лакатоша [Лакатос, 1995]), а какие ока-
зались на периферии магистрального пути ее раз-
вития (по Лакатошу, вошли в «защитный слой»). В 
этом состоит основная цель настоящей статьи.

Общепринято датировать начало научных ис-
следований стратегий фирм 1960 гг., когда увидели 
свет три книги основоположников этого раздела 
теории менеджмента: трактат А. Чандлера «Стра-
тегия и структура» [Chandler, 1962], коллективный 
учебник Гарвардской школы бизнеса «Политика 
бизнеса» [Learned et al., 1965], автором аналити-
ческого текста к которому был К. Эндрюс, и фун-
даментальный труд И. Ансоффа «Корпоративная 
стратегия» [Ansoff, 1965]. В них был предложен 
ряд ставших классическими определений и кон-
цепций. Следует отметить, что, хотя уже в начале 
ХХ в. руководители компаний лидеров проявляли 
интерес к проблематике стратегий (показательна 
«управленческая революция» А. Слоуна в General 
Motors), а в ведущих школах бизнеса уже с 19100х 
гг. появился соответствующий учебный курс «По-
литика бизнеса», достаточные предпосылки для 
успешных научных изысканий в этой области 
сложились только после Второй мировой войны.

С одной стороны, только в благоприятных эко-
номических условиях 1950–1960 гг. массовым 
явлением стал рост компаний США и Западной 
Европы, управление которыми потребовало спе-
циальной теории о взаимодействии фирмы с вне-
шней средой.

С другой стороны, к 60-х г. возникли особенно 
благоприятные интеллектуальные условия для 
вызревания концепций стратегической адапта-
ции организаций.

К этому времени в методологии теории органи-
заций сложились системный и ситуационный под-
ходы, вне которых невозможен анализ различий 
поведения фирм в изменяющейся среде. В эко-
номической теории были накоплены концепции 
прибыли, конкуренции и вертикальной интегра-
ции (Й. Шумпетера, Р. Коуза, Э. Пенроуз и др.), 
альтернативные неоклассической теории фирмы, 
опиравшейся на постулат рыночного равновесия 
и не пытавшейся объяснить такие различия.

Разумеется, исходные концепции стратегичес-
кого управления страдали рядом типичных для 
начального этапа любой области научных зна-
ний недостатками. Разработки «отцов» теории 
стратегического управления носили выраженный 
прикладной характер, и нередко акцент делался 
на комментарии к учебным кейсам программы 
МВА. Начальный этап теории стратегического 
управления вполне можно определить как доана-
литический. Он охватил период с начала 19600х 
до середины 70-х гг.: потребовалось примерно 
15 лет для того, чтобы в исследования стратегий 
активно проникли статистические и экономет-
рические методы анализа, и они обрели контуры 
позитивной науки. Другой особенностью ранних 
подходов к исследованию стратегий была их кон-
цептуальная неоднородность. Немалую роль здесь 
сыграло различное институциональное «проис-
хождение» их авторов.

Чандлер и Эндрюс были ведущими профессо-
рами Гарвардской школы бизнеса с ее традицией 
концептуальных обобщений на основе анализа 
кейсов и трактовкой политики бизнеса в тер-
минах общего менеджмента. Ансофф, имевший 
опыт работы на посту вице-президента корпора-
ции Lockheed, исповедовал более рационалисти-
ческое видение стратегий, ориентированное на 
концепцию планирования. Картина начального 
этапа теории стратегического управления была бы 
неполной без учета разработок консультацион-
ных фирм, образовавших в 60-е гг. новый сегмент 
рынка управленческого консалтинга - стратеги-
ческий консалтинг — и сыгравших большую роль 
в создании инструментария анализа стратегий.

Попытаемся дать современную оценку вклада 
каждого из данных трех подходов в развитие тео-
рии стратегического управления. Сопутствующей 
задачей является раскрытие достоинств и ограни-
чений рассматриваемых концепций, многие из 
которых приобрели канонический статус в учеб-
никах по стратегиям и порой по-прежнему некри-
тически подаются как лучшие модели выживания 
и развития фирм в мире, который со времен раз-
работки этих концепций радикально изменился.

Общим достоинством книги профессиональ-
ного историка бизнеса А. Чандлера «Стратегия 
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и структура: главы из истории промышленного 
предприятия» и гарвардского учебника 1965 г. по 
политике бизнеса являлось то, что в них впервые 
были специально исследованы вопросы «органи-
зационного соответствия» фирмы задачам ее стра-
тегического развития, выработаны концепции и 
инструменты достижения такого соответствия. 
При этом если Чандлер (отталкиваясь от идей А. 
Файоля и Ч. Барнарда) трактовал стратегию в тер-
минах интеграции организационных функций, 
то Эндрюс понимал под ней «соответствие орга-
низации ее внешней среде». В обоих случаях уче-
ные применяли индуктивный метод, а их выводы 
были, по сути, нормативными.

В книге А. Чандлера впервые были серьезно 
изучены процессы формирования крупных ком-
паний в эпоху Второй промышленной революции. 
Применив сравнительный исторический метод 
при исследовании хроник роста и административ-
ных изменений в General Motors, Sears, Standard 
Oil of New Jersey (Exxon) и DuPont в период между 
1850 и 1920-ми гг., ученый показал, как их руко-
водители выполняют работу по стратегическому 
управлению и достигают выдающихся хозяйс-
твенных результатов. В рамках чандлеровской мо-
дели изучение стратегий диверсификации и роста 
было увязано с идентификацией обобщенного на-
бора богатых и глубоких взаимоотношений между 
стратегией фирмы и ее организационной струк-
турой. Стержневой тезис исследователя состоял 
в том, что решение о выборе стратегии предшес-
твует созданию адекватной ей организационной 
структуры. В начале 60-х гг. этот вывод быстро 
получил признание, поскольку ранее никто не 
только не рассматривал стратегию под таким уг-
лом зрения, но и не исследовал специально саму 
проблематику стратегий фирм. Аналитические 
результаты, изначально полученные на материа-
лах четырех крупнейших компаний США, нашли 
подтверждение в последующих книгах ученого: 
«Видимая рука: управленческая революция в аме-
риканском бизнесе» [Chandler, 1977], где была 
расширена примерно до 200 компаний выборка 
американских объектов исследования, и «Мас-
сштаб и разнообразие: динамика промышленно-
го капитализма» [Chandler, 1990], посвященной 
сравнительному анализу становления «большого 
бизнеса» в США, Германии и Великобритании. 
Одним из направлений изучения стратегического 
менеджмента выступает, как известно, процес-
сный подход. По мнению А. Петтигрю [Pettigrew, 
1992], он является одним из базовых в исследо-
ваниях стратегического менеджмента, восходя к 
пониманию последнего  Д. Шенделом  и  Ч. Хо-
фером  как процесса, связанного с «предпринима-
тельской  деятельностью  организации,  организа-

ционным обновлением и ростом, а в более узком 
смысле - с развитием и применением стратегии, 
которая направляет организационные действия» 
[Schendel, Hofer, 1979, р. 11] (цит. по: [Pettigrew, 
1992, р. 5]).

Цель процессного подхода к исследованию 
стратегий заключается, как известно, не только  в 
описании определенных последовательностей  со-
бытий в конкретных случаях, но также и в аналити-
ческой реконструкции закономерностей  этих пос-
ледовательностей событий, в сравнении паттернов 
таких последовательностей для разных случаев, а 
также в идентификации механизмов,  приводящих 
эти процессы в движение [Pettigrew, 1997].

В рамках процессного подхода Петтигрю выде-
ляет  два  основных  направления:  исследования  
процессов  принятия  решений и  исследования  
процессов  организационных изменений. Первое 
из них, заложенное еще в конце 50-х гг. [March, 
Simon, 1958] и  развитое  в  1970–1980-е гг.  (см.,  
напр.: [Bower, 1970; Pettigrew, 1973; Burgelman, 
1983] и др.), основывалось на изучении принятия 
стратегических решений в организациях преиму-
щественно на идеях рационального,  целенаправ-
ленного  и  сознательного (намеренного) выбора, 
признавая при этом важность учета ограниченной 
рациональности индивидов, влияние организаци-
онного контекста и власти. Второе, развивающее-
ся с  конца 70-х гг.  (см.:  [Mintzberg,  1978; Miller, 
Friesen, 1980; Johnson, 1987] и др.), сосредото-
чилось на объяснениях несоответствий  между  
формулируемыми  и  реально осуществляемыми  
стратегиями,  что  неизбежно вовлекало в сфе-
ру внимания вопросы устройства  организации,  
структуры  интересов  ее  членов  и  менеджеров,  
их  взаимодействий и т. п.

Оба этих направления, включая их пересечения  
(см.,  напр.:  [Schwenk,  1989;  Hitt, Tyler,  1991;  
Miller,  1997]  и  др.),  можно на звать  классичес-
ким  процессным  подходом.  В  его  рамках  орга-
низация  рассматривается  как  коалиция  групп  
индивидов со  схожими  интересами,  которые  
формируют  решения  в  ходе  переговоров,  сделок 
и собственно свободного выбора. При этом спо-
соб,  посредством  которого  достигается согласие,  
воздействует  на  выбор  решений. 

Соответственно, значимыми являются те соци-
альные отношения, которые существуют между  
лицами, принимающими решения. 

Как отмечено в [Guth, 1976], формирование 
бизнес стратегии следует рассматривать как «про-
цесс, включающий взаимодействия между инди-
видуальными участниками организации и соци-
альной системой, внутри которой они действуют» 
[Guth, 1976, p. 378]. 

Модель Боуэра — Бургельмана создания стра-
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тегий в большой и сложной фирме [Bower, 1970;  
Burgelman, 1983], — повидимому, наиболее извес-
тное достижение данного подхода, широко вошед-
шее в исследовательскую практику, — описывает 
формирование стратегии как множественные, одно-
временные, взаимосвязанные  и  последовательные  
действия менеджеров на трех уровнях организаци-
онной  иерархии  (т.е.  линейные,  средние и высшие 
менеджеры), а внутриорганизационные процессы 
формирования стратегии трактуются как состоящие 
из четырех подпроцессов:  двух  ключевых, идущих 
снизу вверх, взаимосвязанных процессов «опреде-
ления» и «стимулирования», и двух  охватывающих 
корпорацию процесса «формирования структур-
ного контекста» и «формирования стратегического 
контекста» [Noda, Bower, 1996, p. 160].

По  оценке  авторов  работы  [Hutzschenreuter,  
Kleindienst,  2006],  данной  спустя два десятилетия 
после публикации цитированной  статьи,  в  рамках  
процессного  подхода  был  осуществлен  значи-
тельный  прогресс,  заключавшийся  в  сдвиге  вни-
мания со  структурных  вопросов  стратегического 
планирования  на  новые  области,  прежде всего  
—  на  роли  индивидов,  включенных в  принятие  
стратегических  решений  и  организацию их ис-
полнения.

По  мнению  ряда  исследователей  [Pentland, 
1999; Khanna et al., 2000; Pettigrew et al., 2001], 
именно последний момент, связанный с выявле-
нием причинноследственных механизмов стра-
тегических решений,  является  наименее  прора-
ботанным  в  процессном  подходе.  Автор  работы  
[Pajunen, 2005], специально рассматривавший  эти 
трудности, сопоставив различные трактовки  
причинноследственных связей в научных объясне-
ниях и методы их выявления, высказался за при-
оритет  применения так называемого событийно-
структурного анализа (eventstructure analysis). 
Событийноструктурный анализ был разработан в 
конце 80-х гг. в [Heise, 1989] для фиксации  и изу-
чения  того,  как  индивиды  представляют  себе  
цепочки  событий,  приводящие к  возникновению  
некоторого  результата. 

Впоследствии  его  стали  также  применять и  для  
анализа  реальных  последовательностей  событий,  
порождающих  те  или  иные «финальные» собы-
тия, т.е. для объяснения того, вследствие каких 
причин (по мнению как респондентов, так и иссле-
дователей) эти события  произошли.  Разработан-
ная  для этого Д. Хайсе специальная компьютерная 
программа ETHNO позволяет исследователям  вы-
страивать  события  в  хронологическом  порядке  и  
аккуратно  анализировать, может  ли  одно  событие  
порождать  другое и каким именно образом.

Направления классического процессного под-
хода  (как  названные,  так  и  иные),  безусловно, 

свидетельствуют о его продуктивности в сфере 
исследования стратегического менеджмента.  Тем  
не  менее  получаемые  в его рамках результаты 
теоретических и прикладных разработок (равно 
как и результаты иных подходов) не полностью 
удовлетворяли  нужды  практиков,  т. е.  тех,  для  
кого в  конечном  счете  и  развивались  научные 
исследования менеджмента.

О такой неполной удовлетворенности (или, 
если угодно, полной неудовлетворенности) сви-
детельствует дискуссия о значимости исследо-
ваний менеджмента для практиков и обучения 
менеджменту, развернувшаяся с начала  2000х гг.  
на  страницах  ряда  журналов (преимущественно 
европейских).

Одни  из  инициаторов  этой  дискуссии, К. 
Старки и П. Мадан, ввели представления о двух 
возможных способах взаимодействия ученых и 
практиков в сфере менеджмента. 

Первый, обозначенный как М1К, базируется 
на академических интересах исследовательского 
сообщества, а второй — М2К — фокусируется  на  
знаниях,  ориентированных на практическое при-
ложение. В отличие от первого, узко дисципли-
нарного, последний подход  междисциплинарен,  
разнороден  и сфокусирован  на  соответствии  
проблемам практического знания и практики в 
целом. 

С  точки  зрения  Старки  и  Мадана  преодоле-
ние  «разрыва  релевантности»  (relevance gap) меж-
ду исследователями и практиками возможно на 
основе подхода М2К, а не М1К [Starkey,  Madan,  
2001].  Схожую  позицию занял в дискуссии также 
и К. Вейк [Weick, 2001].

Одно из возможных направлений реализа-
ции такого подхода предложено в [Styhre, 2009].  
Ключом  к  решению  проблемы  взаимодействия  
ученых  и  практиков,  по  его мнению, являет-
ся понятие «исследование с участием практика» 
(practitioner informed research).

Исследование с участием практика означает 
исследовательские усилия, осуществляемые сов-
местно с менеджерами и другими членами  орга-
низации,  не  принадлежащими к исследователь-
скому сообществу, такому  как  университет. Такое  
исследование основывается на проблематизации 
практиками  их  собственного  опыта  повседневной 
работы, сложностей, опасений и  озабоченностей.  
В  отличие  от  других схожих понятий, таких как 
исследование действий  или  включенное  наблюде-
ние (par ticipative  inquiry),  понятие  исследования с 
участием практика используется для того, чтобы из-
бежать двух недоразумений. Вопервых, упомянутые 
понятия до некоторой степени затерты, поскольку 
оказались вплетенными в различные исследова-
тельские идеологии и программы. 
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Во-вторых, исследование с участием практика  
не  предполагает,  что  исследователь лишен амби-
ций осуществить традиционный  академический  
вклад  в  изучаемую область [Styhre, 2009, р. 31].

Однако  такого  типа  предложения  вызвали  се-
рьезный  скептицизм  у  других  исследователей:

Мы сомневаемся, что корпорация McDonald’s, 
несмотря на ее превосходные программы тре-
нингов, может стать университетом  гамбургеров,  
способным  предложить  модель  академического  
исследования,  привлекающую  долгосрочный 
интерес  общества...  Просить  практиков играть 
ведущую роль в постановке программы исследо-
ваний — значит, рисковать  обречь  исследова-
ния  бизнесшкол на  постоянную  тривиальность  
[Kilduff, Keleman, 2001, pр. 56–58].

Неудовлетворительность  предлагаемых на уров-
не здравого смысла решений проблемы  «разрыва  
релевантности»  [Brownlie  et al., 2008; Reed, 2009] 
обусловила появление ряда методологических 
исследований (см., напр.: [Rasche, Behnam, 2009; 
Ramo, 2010; Hutton, Liefooghe, 2011] и др.), в ко-
торых она рассматривалась с разных философских 
позиций.  Однако  и  применение  подобной фунда-
ментальной аргументации не привело к  заверше-
нию  данной  дискуссии,  которая затронула также 
и сферу обучения менеджменту [Bridgman, 2007].

Для корректного понимания этой дискуссии, как 
представляется, необходимо учитывать такой важ-
ный момент, как те стандарты  научности,  которые  
сформировались  к 1990м гг.  в  теории  стратеги-
ческого  управления. Если «решительный концеп-
туальный поворот от „стратегии как искусства“ к 
„стратегии как научной дисциплине“ произошел на 
рубеже 60-х гг.» [Катькало, 2006, с. 23], то  уже  с  на-
чала 70-х гг.  акцент  стал  смещаться от описатель-
ных в сторону «более аналитических и основанных 
на экономической теории исследований стратегий» 
[Катькало, 2006, с. 30]. Тем самым, в понимании 
научности начали доминировать стандарты, при-
нятые в современной экономической теории, с  ее 
упором на математическое моделирование и эконо-
метрический анализ.

Безусловно,  с  точки  зрения  эволюции самой 
теории стратегического менеджмента такие  из-
менения  имели  вполне  позитивный  характер,  
поскольку  сближали  ее  с точными, естественны-
ми науками. Однако они же получали ровно про-
тивоположную оценку с позиций потенциальных 
потребителей  научного знания,  вырабатываемого 
этой  областью  исследовательской  деятельности,  
—  самих  менеджеров.  Кроме  того, что  сам  язык  
экономической  теории,  примененный к повсед-
невной работе менеджеров, оказывался лишь в 
малой своей части созвучным с «языком практи-
ческого управления», и результаты анализа, по-

лученные в соответствии с естественнонаучными 
стандартами, были крайне трудно применимыми 
в практическом управлении.

Позволим себе такую аналогию: движение само-
лета от пункта А к пункту Б можно строго и доста-
точно точно описать как последовательность точек 
в пространстве, зависящую от параметра времени t, 
т. е. как некоторую траекторию в трехмерном про-
странстве, объясняемую законами  аэродинамики и 
конкретными погодными процессами, имевшими 
место на соответствующей  территории. 

Для пилотов конкретного самолета такое знание,  
разумеется, имеет некоторую абстрактную цен-
ность. Однако для того, чтобы успешно пролететь из 
пункта А в пункт Б, им гораздо более важны другие 
знания: грубо говоря, нужно знать, когда и в каких 
ситуациях следует нажимать те или иные кнопки 
или дергать рычаги. Необходимо также знать и осо-
бенности реакции конкретной модели (и даже  кон-
кретного экземпляра) самолета на действия пило-
тов, его, так сказать, «индивидуальный характер».

Легко видеть, что результаты исследований  ме-
неджмента, полученные на базе применения ма-
тематических моделей и статистических методов, 
существенно отличаются от того, что, скорее все-
го, нужно менеджерам на практике.

В жизни это несоответствие (или даже противо-
речие) решалось и решается естественным обра-
зом — путем двустороннего сближения исследо-
вателей и практиков. 

Вопервых, в системе обучения менеджеров до 
сведения последних доводились и доводятся  по-
лученные  в  результате  научного анализа  данные  
и  их  прикладные  интерпретации.  Вовторых,  
сами  исследователи выступали и выступают в 
роли консультантов, «переводя» свои теоретичес-
кие знания на язык практики.

Такое взаимодействие не может не включать 
в себя весомый компонент искусства интер-
претации,  без  которого  перевод  результатов с 
модельностатистического языка экономической 
науки на язык практических действий  менедже-
ров  просто  невозможен. 

Однако именно такое неизбежное сочетание, 
имеющее  место  во  всех  областях  научных иссле-
дований и достаточно давно решенное в них, в об-
ласти научного анализа менеджмента — в силу ее 
молодости в сравнении, например,  с  механикой  
—  и  потребовало самостоятельного обсуждения.

Практические  приложения  теоретической ме-
ханики, как известно, опосредуются искусством 
инженеров. При этом потребители результатов их 
труда отнюдь не предъявляют  претензий  к  чис-
тым  теоретикам относительно  академичности  и  
оторванности от практики их исследований. В сфе-
ре менеджмента,  как  показывает  описанная выше  
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дискуссия,  аналогичного  всеобщего понимания 
пока не сложилось.

Не менее важно, как представляется, и еще одно 
обстоятельство, связанное с принятыми в изуче-
нии стратегического менеджмента стандартами 
научности: постепенное вытеснение из сферы ис-
следований индивидов  и  замена  их  «надындиви-
дуальными», «коллективистскими» конструктами 
[Felin, Foss, 2004; 2006], которые, кроме того, еще 
зачастую и «овеществлялись», реифицировались 
[Lane et al., 2006], становясь в рамках явно преоб-
ладающей тенденции «холистического  антропо-
морфизма»  как бы самостоятельными субъектами 
действий.  В  качестве  примеров  можно  назвать 
такие базовые для теории стратегического менедж-
мента понятия, как «организация», «способности», 
«рутина» и др.

В рамках  процессного  подхода  эта  тенденция  
проявляется  также  весьма  недвусмысленно. Как 
отмечал А. Ван де Вен, термин «процесс» в иссле-
дованиях по стратегическому менеджменту по-
нимается в трех различных смыслах: «(1) логика 
причинноследственного  объяснения,  связываю-
щая независимые  и  зависимые  переменные; (2) 
тип  концептов  или  переменных,  отражающих  
действия  индивидов  или  организаций; (3) после-
довательность событий, которая  описывает,  как  
меняются  вещи с  течением  времени»  [Van  de  Ven,  
1992, р. 169]. С точки зрения А. Петтигрю, «только 
третий смысл явным и прямым образом рассматри-
вает  процесс  в  действии  и,  следовательно,  спосо-
бен  описать  и  принять  в расчет  то,  как  развива-
ются  и  изменяются с течением времени некоторые 
объекты или вопросы» [Pettigrew, 1992, р. 7].

Легко видеть, однако, что если процесс - это пос-
ледовательность событий, то «источники» этих со-
бытий - индивиды, субъекты действий  и  взаимо-
действий,  порождающих события  -  вполне  могут  
остаться  (и  часто остаются)  вне  сферы  внимания  
исследователей.  Между  тем  для  менеджеров  -  тех 
индивидов, чьи действия и порождают «стратеги-
ческие» и иные события внутри фирм и на  рынках,  
-  важны  и  интересны  как  раз знания о действиях. 
Иными словами, более адекватным для изучения 
процессов формирования  и  реализации  стратегий  
на  микроуровне,  для  получения  знаний,  полез-
ных менеджерам,  выступает  второе  понимание 
процесса из классификации Ван де Вена.

Предлагаемые  далее  вниманию  читателей 
статьи авторов, активно работающих в рамках 
направления «стратегия как практика», выбраны 
по той причине, что в них формулируется методо-
логия данного подхода «изнутри», а не с позиции 
внешнего наблюдателя. 

Другая  их  общая  черта  заключается  в  том, что 
они являются вводными редакционными статья-

ми  к  подборкам  других  работ,  более эмпиричес-
кого  характера,  опубликованных в тематических 
выпусках журналов Journal of Management Studies 
и Human Relations. 

В  этой  связи  переводы  даны  в  немного  со-
кращенном  виде:  в  них  опущены  подразделы,  
где представлены краткие характеристики других 
статей тематических номеров.
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В настоящее время казахстанские пред-
приятия функционируют в постоян-
но изменяющейся среде, что требует 

принципиально новых подходов к управлению 
хозяйственной деятельностью. Нестабильность 
экономической конъюнктуры, ужесточение 
конкуренции, повышение требовательности 
потребителей к производимому продукту, сокра-
щение жизненного цикла товара в значительной 
степени усложняют управленческий процесс, 
а перспективы развития становятся все менее 
предсказуемыми. В этих условиях большое зна-
чение придается продвижению в практику пред-
приятий идей и технологий стратегического ме-
неджмента.

Основная цель стратегии развития предприятия 
заключается в том, чтобы добиться долгосрочных 
конкурентных преимуществ, которые обеспечат 
его выживание, устойчивое функционирование и 
развитие. Однако, как показывает практика рабо-
ты большинства субъектов рынка, не все отечес-
твенные предприятия готовы к формированию 
долгосрочных ориентиров развития. Даже имея 
стабильное финансовое положение и конкурен-
тные преимущества на рынке, многие из них не 
имеют возможности формировать стратегию раз-
вития из-за отсутствия соответствующей специ-
фическим российским условиям методологии и 
методического инструментария стратегического 
менеджмента. При этом наибольший интерес для 

предприятий представляют принципы, методы 
и инструменты разработки стратегии, отражаю-
щие отраслевые особенности функционирования 
промышленных предприятий.

Область применения стратегических реше-
ний обширна: выбор направлений деятельнос-
ти, обоснование приоритетов в использовании 
ресурсов, поиск долгосрочных партнеров, орга-
низационных форм управления, возможностей 
использования сильных сторон предприятия, 
снижение отрицательных последствий слабых 
сторон их деятельности и угроз внешней среды. 
Стратегический подход к решению проблем уп-
равления предприятием дает возможность фор-
мировать альтернативные варианты развития. 

Большой опыт в исследовании проблем страте-
гического менеджмента накоплен в зарубежных 
странах. Он нашел отражение в научных трудах И. 
Ансоффа, Б. Карлофа, П. Дойля, Г.Минцберга, 
Д. Миллера, М. Портера, Г. Саймона, Г. Стей-
нера, А. Стрикленда, А. Томпсона, А. Чандлера 
и других. Однако в исследованиях зарубежных 
ученых не учитываются закономерности и тен-
денции развития экономики Республики Казах-
стан и особенности деятельности отечественных 
предприятий в рыночной среде. В отечественной 
научной литературе вопросы стратегического 
управления и формирования стратегии развития 
предприятия нашли отражение в работах О.С. 
Виханского, В.А. Винокурова, О.А. Богомолова, 
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В.А. Горемыкина, А.П. Градова, П.В. Забелина, 
Н.К. Моисеевой, А.Н. Петрова, А.Попова и др. 
Необходимо отметить, что большинство ученых 
исследуют теоретические и общеметодологи-
ческие подходы и инструменты стратегического 
управления организацией без учета отраслевой 
специфики. 

На первый взгляд кажется, что все ситуации, 
которые возникают в практике сложившегося 
руководителя, он уже встречал в прошлом. Он 
пытается применить на практике наработанные 
схемы, полагая, что на самом–то  деле  принци-
пиально  в  его  жизни  ничего  не  изменилось. 

Однако  это  неверно  в  принципе.  Мы  начали  
понимать  это  совсем недавно.  И  с  пониманием  
того,  что  мир,  в  котором  изменения происхо-
дят плавно, не затрагивая основ жизни человека, 
предприятий и общества, исчез безвозвратно, 
появился и серьезный интерес к стратегии уп-
равления.  

Компания, которая хочет не выживать, а жить, 
компания, которая хочет и умеет работать на 
рынке, должна быть готова отреагировать на лю-
бые внешние изменения. И если она хочет рабо-
тать лучше, чем другие, то меняться нужно уже 
тогда, когда изменения еще не требуются. 

Стратегический менеджмент является чрезвы-
чайно важным для фирм, которые сталкиваются 
с трудностями в осуществлении принципиаль-
но новых стратегий своего развития. В услови-
ях жёсткой конкурентной борьбы и быстро ме-
няющейся ситуации фирмы должны не только 
концентрировать внимание на внутреннем со-
стоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную 
стратегию поведения, которая позволяла бы ус-
певать за изменениями, происходящими в их ок-
ружении. Ускорение изменений в окружающей 
среде, появление новых запросов и изменения 
позиций потребителей, возрастание конкурен-
ции за ресурсы, интернационализация бизнеса, 
появление новых неожиданных возможностей 
для бизнеса, открываемых достижениями науки 
и техники, развитие информационных сетей, де-
лающих возможным быстрое распространение и 
получение информации, широкая доступность 
современных технологий, изменение роли че-
ловеческих ресурсов, а также ряд других причин 
привели к резкому возрастанию значения стра-
тегического менеджмента. Построение системы 
стратегического управления неразрывно связа-
но с совершенствованием её организационной 
структуры. Структуры создаются для более мо-
бильного управления организацией под конкрет-
ные стратегические цели. Построение структуры 
начинается, как и построение стратегического 
плана, с анализа внешней и внутренней сред. В 

широком смысле задача построения структуры 
организации состоит в том, чтобы выбрать ту 
структуру, которая лучше всего отвечает страте-
гическим целям и задачам организации, а также 
воздействующим на неё внутренним и внешним 
факторам. Наилучшая структура - это та, которая 
наилучшим образом позволяет организации эф-
фективно взаимодействовать с внешней средой, 
продуктивно и целесообразно распределять и 
направлять усилия своих сотрудников и, таким 
образом, удовлетворять потребности клиентов и 
достигать своих целей с высокой эффективнос-
тью. Поскольку цель организационной структу-
ры состоит в том, чтобы обеспечить достижение 
стоящих перед организацией стратегических це-
лей, проектирование структуры должно основы-
ваться на стратегических планах организации. 

Хотя структура организации и базируется на 
её стратегии, она не является самой стратегией. 
Это можно объяснить тем, что с течением вре-
мени стратегии меняются, а это, в свою очередь, 
требует изменения в организационных структу-
рах и, в целом, в эффективном организационном 
развитии фирмы.

Правильная реакция на изменения – это лишь 
залог выживания, а вот умение их предвидеть 
– это уже возможность работать и получать при-
быль. И только умение и желание самостоятель-
но выстраивать и реализовывать изменения  яв-
ляется надежным и верным ключом к заветной 
двери успеха. Однако как же это сделать? Каким  
образом должна быть поставлена деятельность 
компании? Какой должна быть ее стратегия? 

Первым ответ на этот вопрос предложил  
Майкл Портер. В его работах были отражены ос-
новные факторы, определяющие конкуренцию в  
бизнесе и соответственно стратегию компании.  
Он сформулировал основные положения совре-
менного стратегического управления, просто и 
понятно определил основные шаги, необходи-
мые для грамотного формулирования стратегии 
компании, и достаточно ярко показал последс-
твия выбора каждой из предлагаемых базовых 
стратегий.

Глубокий анализ отрасли и конкуренции яв-
ляется решающим для создания хорошей стра-
тегии. Квалифицированно выполненный анализ 
отрасли и конкуренции дает возможность четко 
понимать состояние окружающей среды компа-
нии, необходимой для создания стратегии, со-
ответствующей внешней ситуации. Следующим  
этапом является оценка положения самой ком-
пании в деловой окружающей среде. Для этого 
нужно ответить на следующие вопросы: 

1. Насколько хорошо работает существующая 
стратегия? 
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Чтобы  оценить  насколько  хорошо  работает  
существующая стратегия  компании,  во-первых,  
необходимо  установить  конкурентный подход 
компании, т.е. выяснить: 

- Прилагает ли компания усилия для того, что-
бы стать лидером с низкими издержками? 

- Стремится  ли  она  дифференцировать  свою  
продукцию  от продукции конкурентов? 

- Концентрирует ли она свои усилия в узкой 
рыночной нише? 

Другое  важное  соображение  при  опреде-
лении  стратегии – это широта конкурентного 
охвата рынка компанией, выражающаяся в том, 
какое  число  звеньев  отраслевой  цепочки  про-
изводство – распределение» она охватывает, ка-
ков размер и разнообразие охвата ею географи-
ческого  рынка,  и  каков  размер  и  разнообразие  
ее потребительской  базы.  Общую  стратегию  
компании  также характеризуют  ее  функцио-
нальные  стратегии  в  производстве, маркетинге, 
финансах, кадровой политике и т.д. 

Изучение  доводов  в  пользу  каждого  элемен-
та  стратегии,  каждого конкурентного  действия  
или  каждого  функционального  подхода помо-
гает определить, какой является стратегия. 

2. Каковы  сильные  и  слабые  стороны  компа-
нии?  Какие открываются  перед  ней  благопри-
ятные  возможности  и  какие  могут возникать 
опасности? 

Метод  оценки  внешних  сильных  и  слабых  
сторон  компании, открывающихся перед ней 
внешних возможностей и подстерегающих ее 
опасностей  известен  под  названием «SWOT–
анализ».  Этот  простой  в использовании  метод  
позволяет  быстро  определить  стратегическую 
обстановку, в которой находится компания. Дан-
ный анализ базируется на  основном  принципе,  
который  гласит: «Стратегия  должна обеспечи-
вать  достаточно  полное  соответствие  внутрен-
них возможностей компании внешней ситуации, 
в которой она находится». 

3. Являются ли конкурентоспособными изде-
ржки компании? 

Чтобы  компания  успешно  конкурировала,  ее  
затраты  должны соответствовать  затратам  ос-
новных  конкурентов,  хотя  определенные раз-
личия в затратах могут быть оправданы до тех 
пор пока продукция или  услуги  близких  кон-
курентов  достаточно  индивидуализированы, 
рыночные  позиции  компаний  с  высокими  за-
тратами  становятся  все более  уязвимыми  по  
мере  увеличения  отрыва  от  затрат  основных 
конкурентов. 

4. Прочна ли конкурентная позиция компании? 
Чтобы  наиболее  рационально  определить,  

насколько прочно компания удерживает свою 

конкурентную позицию, нужно количественно 
оценить какими преимуществами она обладает 
перед основными конкурентами по каждому из 
ключевых факторов успеха и по каждому из важ-
нейших индикаторов конкурентоспособности. 

Признаками конкурентной силы являются  та-
кие факторы как компетентность, значительная  
доля  рынка,  наличие  растущей потребительской 
базы, хорошая рыночная известность, концент-
рация в быстрорастущих  рыночных  сегментах,  
преимущество  в  затратах, готовность  использо-
вать  благоприятные  возможности  и  другое. 

Признаками конкурентной слабости являют-
ся: отставание от конкурентов, низкий рост при-
были, недостаточность финансовых ресурсов, 
ухудшение репутации, высокие затраты, низкое 
качество, недостаток квалификации и др. Ана-
лиз по данным признакам называется «метод ис-
пользования взвешенных рейтингов». 

5. Какие стратегические проблемы стоят перед 
компанией? 

 Грамотный  анализ  ситуации  компании,  как  
и  грамотный  анализ положения  отрасли  и  со-
стояния  конкуренции,  является  необходимым 
условием  формирования  правильной  стратегии.  
Квалифицированно выполненный анализ ситуа-
ции компании показывает сильные и слабые сто-
роны  текущей  стратегии,  ее  возможности  и  
уязвимые  места,  ее способность к защите или к 
улучшению своих конкурентных позиций с уче-
том  движущих  сил,  конкурентного  давления  
и конкурентоспособности  соперников.  Такие  
знания  необходимы  для разработки стратегии, 
хорошо соответствующей ситуации в компании. 

Примером  разработки  части  стратегии  пред-
приятия  является  разработка  комплексных  мер  
по  ТОО «Премьер-Консалтинг»  на  больший  
рынок, увеличения конкурентоспособности 
предприятия в  котором  автор принимал  учас-
тие.  Руководство  ТОО «Премьер-Консалтинг»   
поставило  цель  не  только повысить  эффектив-
ность  своей  работы,  соответствовать  мировым 
стандартам качества, но тем самым упрочить 
свои позиции на рынке в качестве  достойного  
мирового  конкурента.  В  разработке  и  реали-
зации проекта  участвовало  несколько  десятков  
сотрудников  со  стороны  ТОО «Премьер-Кон-
салтинг». При этом для проработки отдельных 
сторон привлекались сторонние специалисты. 

Изначально  существовал  базовый  проект  
внедрения улучшений и совершенствования 
ТОО «Премьер-Консалтинг», включающий  в  
себя  основные  элементы  экономической  и  
финансовой  стороны проекта – сметы, источ-
ники инвестиций, движение денежных средств,  
расчет  налогов  и  другие.  Но  поскольку  проект  
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был  временно заморожен,  изменились  условия  
рынка  - стало необходимо более тщательно про-
работать данный вопрос и выработать наиболее  
оптимальный  вариант,  в  частности  включаю-
щий  в  себя экономические  расчеты,  прогноз  
рынка  деятельности, способы  и  объемы  фи-
нансирования,  проработка  вариантов  льгот, 
получение которых возможно со стороны госу-
дарства. 

В зависимости от времени ввода и работы 
оборудования (нового или  модернизированно-
го  простаивающего)  совместно  с  работниками 
ТОО «Премьер-Консалтинг» проведена  оценка  
стоимости  проектных мощностей,  модернизи-
руемых  неработающих  мощностей,  расчет амор-
тизации  и  остаточной  стоимости  оборудования  
на  протяжении реализации всего проекта. 

В  целом  была  проведена  большая  работа  по  
доработке  проекта реконструкции  и  выработа-
но  удовлетворительное  обоснование экономи-
ческой  эффективности  проекта,  потребовав-
шая  усилий  целого ряда сотрудников. На Совете 
ТОО «Премьер-Консалтинг» предложенные ме-
роприятия были  приняты  и  в  настоящее  время 
успешно реализуются.

Для того чтобы предприятие могло результа-
тивно изучать состояние внешней среды создана 
специальная система ее отслеживания. Данная 
система проводит как специальные наблюдения, 
так и регулярные наблюдения, связанные с ка-
кими-то особыми событиями, так и регулярные 
наблюдения за состоянием важных для пред-
приятия внешних факторов. Во внешней среде 
постоянно протекают динамичные процессы из-
менений, действие одних факторов ослабевает, а 
других – усиливается. Одна часть этих процессов 
открывает новые возможности для предприятия, 
создает для него благоприятные условия. Другая 
часть наоборот, создает дополнительные труд-
ности и ограничения. Для того чтобы успешно 
выживать в долгосрочной перспективе, пред-
приятие прогнозирует трудности и новые воз-
можности. 

Проводимый анализ должен быть направлен 
на выявление угроз и возможностей, которые 
могут возникнуть во внешней среде, сильных и 
слабых сторон предприятия. Для решения этой 
задачи может применяться такой прием анализа 
внешней среды, как метод SWOT (аббревиатура 
от первых букв английских слов: strength –сила, 
weak-слабость, opportunity-возможность, threat-
угрозы), позволяющий провести совместное 
изучение внешней и внутренней среды. Метод 
SWOT дает возможность установить связи между 
сильными и слабыми сторонами организации, 
внешними угрозами и возможностями. Методо-

логия анализа предполагает сначала выявление 
сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, 
а затем связей между ними, которые в дальней-
шем могут быть использованы для определения 
стратегии предприятия.

Для эффективного распространения продук-
ции сформирован бюджет на проведение мар-
кетинговых исследований, создания WEB-сайта 
для позиционирования продукции, публикации 
рекламных материалов в средствах массовой ин-
формации, проведение выставок и рекламных 
кампаний.

Предприятие гарантирует соответствие про-
дукции технической документации и несет от-
ветственность за продукцию в течение гаран-
тийного срока службы при условии соблюдения 
правил эксплуатации. 

Оценка среды (SWOT- анализ)
Матрица SWOT
Сильные стороны компании 
Возможности компании
- огромный опыт работы с потребителями
- соответствие стандартам качества
-известная торговая марка «КДА»
- наличие региональных представительств
- хорошая материально-техническая база
- Улучшение сервиса и сокращения времени 

на обслуживание
-развитие сетей региональных представи-

тельств и дилеров
- увеличение рентабельности
- улучшение качества продукции
Слабые стороны компании Угрозы вне-

шней среды
-нехватка оборотных средств
-моральный и физический износ оборудова-

ния
-высокий возрастной состав работников -из-

менение политики поставщиков
-изменение политической ситуации в стране
-изменение законодательства
-политика конкурентов в распространении 

своей продукции
Необходимость продвижения товаров на ры-

нок в условиях жесткой конкуренции стимули-
рует производителей искать и применять новые 
и более эффективные способы передачи инфор-
мации о выпускаемой продукции либо предо-
ставляемой услуге. Методы передачи рекламной 
информации постоянно совершенствуются и 
дополняются. Так, сегодня очень широко для 
рекламы используются телевидение, Интернет и 
прочие средства. Увеличение «массы» информа-
ции влечет за собой рост затрат на ее составле-
ние, хранение и главное передачу на требуемую 
аудиторию. 
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Практически каждый руководитель фирмы, 
компании задается вопросом: «А насколько эф-
фективна реклама для данного вида продукции? 
Какие выгоды она «поможет» получить в дли-
тельном периоде? Стоит ли выделять деньги на 
рекламу?». 

Увеличение затрат на рекламные кампании ес-
тественно вызывает необходимость в анализе их 
эффективности и дальнейшей оптимизации. Это 
необходимо, прежде всего, для формирования 
целенаправленной политики фирмы на даль-
нейшее развитие, где именно реклама позволяет 
решать отдельные конкретные задачи и акцен-
тировать внимание на главных направлениях 
развития бизнеса по сравнению с остальными 
возможными.

Анализ современной литературы по вопросу 
решения задачи определения эффективности 
рекламы позволяет выделить несколько основ-
ных подходов. 

Определение эффективности рекламы являет-
ся необходимым условием правильной органи-
зации и планирования рекламной деятельности 
фирмы, рационального использования труда и 
материальных средств, расходуемых на рекламу.

Исследование эффективности рекламы долж-
но быть направлено на получение специальных 
сведений о сущности и взаимосвязи факторов, 
служащих достижению целей рекламы с на-
именьшими затратами средств и максимальной 
отдачей, что позволит устранить бездействую-
щую рекламу и определить условия для опти-
мального ее воздействия.
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қазақстан ресПУблиКасының 
зейнетақы қоры жүйесі
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экономика мамандығының магистранты
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Аннотация
Развитие системы пенсионного фонда в Республике Казахстан и его роль в рыночной экономике. Опре-

деление состоянии накопительных пенсионных фондов.
Ключевые слова: заработанная плата, накопительный пенсионный фонд, вкладчики, учредители.

Аңдатпа
Қазіргі кездегі зейнетақы қоры жүйесінің Қазақстан Республикасының нарығындағы рөлі, дамуы. 

Жинақтаушы зейнетақы қорларының жағдайы туралы анықталады.
Түйінді сөздер: төлемақы, жинақтаушы зейнетақы қоры, салымшылар, құрылтайшылар.

Annotation
The development of the pension fund in the Republic of Kazakhstan and its role in the market economy. Definition 

of state pension funds.
Key words: wages paid, pension savings fund, investors, founders.

Қазақстан Республикасында зейнетақы 
тағайындау және төлеу тәртібі ҚР 
Конституциясы негізінде және ҚР 

“Зейнетақымен қамсыздандыру туралы” 
заңымен, басқа да заң актілерімен айқындалады. 
Зейнетақы – азаматтарға белгілі бір жасқа 
толғанда, мүгедектігіне байланысты, асыраушы-
сынан айрылғанда, арнаулы қызмет атқарған 
жылдары үшін, заңнамада көзделген басқа да 
реттерде берілетін тұрақты ақшалай төлемақы. 
Зейнетақы жинақтаушы зейнетақы қорлары есебі-
нен төленеді. Ал зейнетақы қоры – зейнетақы 
төлеуге арналған мақсатты қор болып табылады. 
Зейнетақы қоры қаражаты салымшылардың мін-
детті және ерікті зейнетақы жарналары, жұмыс 
берушілердің, жеке еңбек қызметімен айналы-
сушы азаматтардың міндетті сақтандыру жарна-
лары есебінен құралады. Мемлекет мемлекеттік 
жинақтаушы қорда зейнетақы жарналарының 
сақталуына кепілдік береді. Зейнетақылық жинақ 
қаржыларының колсұғылмай сақталуын түрлі 
шаралар жүйесі арқылы қамтамасыз етеді, атап 
айтқанда, жинақтаушы зейнетақы қорларының 
зейнетақы жарналарын түсіру және зейнетақылық 
төлемдер төлеу жөніндегі қызметін лицензи-
ялау жолымен жүзеге асырады; жинақтаушы 

зейнетақы қорларының жылдық каржылық есеп-
терін міндетті түрде аудиторлық тексеруден өткізу 
арқылы жасайды, жинақталған зейнетақылық 
каржыларды алушының таңдауы бойынша толық 
көлемінде немесе ішінара сақтандыру жолымен 
де және тағы басқалай тәсілдермен жасайды. 
Салымшылардың зейнеткерлік шарттар жасасу 
үшін жинақтаушы зейнетақы қорын дербес таңдап 
алуға, зейнетақылық қаржы жинақтарының 
жағдайы туралы ақпараттар алуға құқығы бар.

Жинақтаушы зейнетақы қорлары:
- ашық;
- корпоративтік болуы мүмкін.
1. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорлары 

алушының жұмыс істейтін және тұратын жеріне 
қарамастан салымшылардан зейнетақы жарнала-
рын қабылдауды жүзеге асырады. 

2. Корпоративтік ЖЗҚ-ы сол ЖЗҚ-ның 
құрылтайшылары және акционерлері болып та-
былатын бір немесе бірнеше ашық  тұлғалардың 
алушы – қызметкерлері үшін құрылады.

Жинақтаушы зейнетақы қорлары акционерлік 
қоғам нысанында құрылады. ЖЗҚ-ы уәкілетті 
органмен белгілеген келісім бойынша, ол белгіле-
ген  тәртіппен филиалдар мен өкілдіктер  ашуға 
құқылы.

Н.А. ГУМАР
 экономика ғылымдарының кандидаты,

академиялық профессор 
Алматы, Қазақстан Республикасы
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ЖЗҚ-ның құрылтайшылары болып, ҚР-
ның резиденттері – заңды  және жеке тұлғалар, 
сондай-ақ ҚР-ның Үкіметі ашық ЖЗҚ-ның 
құрылтайшылары мен акционерлері бола алады.

ЖЗҚ–н мемлекеттік тіркеуді, сондай-ақ 
олардың құрылтай құжаттарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізуді уәкілетті органның 
рұқсаты болған жағдайда ҚР-ның заңдарына 
сәйкес әділет органдары жүзеге асырады. 

Рұқсат берудің шарттары мен тәртібі уәкілетті 
органның нормативтік - құқықтық актілерімен 
белгіленеді.

ЖЗҚ-ның атауында «Жинақтаушы зейнетақы 
қоры» деген  сөздер болуы тиіс. ЖЗҚ-ның  өз ата-
уында «ұлттық», «орталық», «үкіметтік», «сақтық», 
«сақтандырушы» деген сөздер қандай тілде болса 
да толық және қысқартылған түрінде пайдалануға 
тиым салынады. Жарғылық капиталдың жүз 
пайызы ҚР-ның Үкіметіне тиесілі болған 
жағдайда  ғана жинақтаушы зейнетақы қорының 
атауында «мемлекеттік» деген сөз қолданыла ала-
ды.

Зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы 
төлемдерін  жүзеге асыру жөніндегі қызметті 
лицезиялауды ҚР-ның заңдарында белгіленген 
тәртіппен уәкілетті орган лицензиялайды.

ЖЗҚ-ның жарғылық капиталынның ең төменгі 

мөлшерін, оны қалыптастырудың тәртібі  мен 
құрамын уәкілетті орган белгілейді.

ЖЗҚ-ның жарғылық капиталы ақшамен 
төленеді. Құрылтайшылар өз капиталы шегінде  
жарғылық капиталға ақша салады, ЖЗҚ-ның ак-
цияларын төлейді.

ЖЗҚ-ның комиссиялық сыйақылары: 
1. Инвестициялық табыстың 15 пайызынан;
2. Айына зейнетақы активтерінің 0,05 пайызы-

нан аспайтын шекте белгіленеді.  
Жинақтаушы зейнетақы қорларының аудитін 

уәкілетті органның лицензиясы болған жағдайда 
аудиторлық ұйым жүргізеді. Жыл қорытындысы 
бойынша аудиторлық есеп жинақтаушы 
зейнетақы қорының жылдық қаржылық 
есептілігінің ажырамас бөлігі болып табылады. 
Жинақтаушы зейнетақы қорының қаржылық 
жағдайы  туралы ауиторлық ұйымның аудиторлық 
есебі коммерциялық құпия болып табылмайды. 
Жинақтаушы зейнетақы қорының аудитін жүзеге 
асыруға қойылатын талаптар уәкілетті органның 
нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.

2012 жылы 1 қыркүйекте 11 ЖЗҚ өз қызметін 
жүзеге асырды. Салымшылардың (алушылардың) 
жинақталған зейнетақы қаражаты 2012 жылдың 
басынан 465,2 млрд. теңге (17,5%) ұлғайып, 2012 
жылғы 1 желтоқсанда 3 116,6 млрд. теңге болды. 

Кесте 1. Зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінің классификациясы

Категория Түрлері

Зейнетақы жарналарын капиталға айналдыру 
және қайта бөлу принциптерін пайдалануға бай-
ланысты

Жинақтаушы.
Аралас.
Бөлу.

Ұлттық зейнетақы жүйесінің моделіне байла-
нысты

Беверидж моделі.
Бисмарк моделі.
Жеке зейнетақы сақтандыру моделі.

Қаржыландыру әдісі бойынша Зейнетақыға төленетін ағымдағы шығындарды 
ағымдағы түсімдермен өтеу.

Болашақтағы және қазіргі уақыттағы барлық 
зейнетақы төлемдерін қамтамасыз ететін қорлар 
жасау.

Салық салу әдістеріне байланысты Инвестициялық табысқа салық салу.
Зейнетақы жарналарына табыс салығын салу.
Зейнетақы төлемдеріне табыс салығын салу.

Қатысушылардың ауқымына байланысты Барлық халық үшін.
Халықтың кейбір категориялары үшін.

Зейнетақы жүйесіне қатысу айырмашылығына 
байланысты

Міндетті.
Ерікті.
Кәсіби.

Ескерту: ҚазҰУ, Хабаршы. 2011 ж. №4 [4]
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Кастодианды қызметті жүзеге асыруға лицен-
зиясы бар банктердің саны 10-ға, оның ішінде 
ЖЗҚ-ның кастодиан банктері 6-ға жетті. Ал 2013 
жылғы 1 қаңтарда 11 заңды тұлғаның қорлардың 
зейнетақы активтерін инвестициялық және де-
рбес басқару лицензиясына ие болса, 4 зейнетақы 
қоры лицензиясынан айырылды.

2012 жылғы 27 желтоқсанда «2013 жылғы 1 
қаңтардан бастап Зейнетақы төлеу жөніндегі 
мемлекеттік орталықтан берілетін зейнетақы 
төлемдерінің мөлшерін арттыру туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің №1676 
қаулысы қабылданды.

2013 жылғы 1 қаңтар айына ең көп жинақталған 

зейнетақы қаражатының сомасына 4 қор ие бол-
ды: «Қазақстан Халық Банкі» - 1 047,8 млрд. теңге 
(34,5%), «ГНПФ» - 613,8 млрд. теңге (22,6%), «Ұлар 
Үміт» - 397,4 млрд. теңге (12,7%) және «Грантум» 
– 301,4 млрд. теңге (10,3%), бұл қордың үлесіне 
барлық қорлардағы жинақталған зейнетақы 
қаражаты көлемінің немесе жиынтығының 
80,1%-ы келді.

«Қазақстан посткеңестік елдері арасында 
зейнетақы жинақтау жүйесін енгізіп, табысқа жет-
кен тұңғыш мемлекет. Қазір зейнетақы қорлары 
салымшыларының саны 8 миллионға, салымдар 
көлемі 17 млрд. долларға жетті. Сонымен қатар, 
бүгінде салымшылар қорлардың инвестициялық 

Күні 1.01.11
жыл

1.01.12 
жыл

1.12.12 
жыл

1.01.12ж. 
салыстырғандағы 
өсім

1.01.12ж. (%) 
салыстырғандағы 
өсім

Жинақталған 
зейнетақы 
қаражаты

2 258,2 2 651,4 3 116,6 465,2 17,5

Зейнетақы жарна-
лары

1 821,7 2 003,7 2 458,1 454,4 22,7

«Таза» 
инвестициялық 
кіріс

571,4 555,1 657,6 102,5 18,5

«Таза» 
инвестициялық 
кірістің 
жинақталған 
зейнетақы 
қаражаты 
сомасындағы үлесі

25,3 20,9 21,1 - 0,2%-дық 
тармақ

Ескерту: www.afn.kz, 2012.12

Кесте 2. Жалпы зейнетақы қорларының экономикалық көрсеткіші, млрд. теңге

График 1. Зейнетақы жарналарының, «таза» инвестициялық кірістің және жинақталған зейнетақы 
қаражатының өзгеру динамикасы
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саясатына ықпал ете алады. Сондықтан оған ақша 
жинау деп қарайды», - деп мәлім етті Н.Назарбаев 
Қазақстан халқына арнаған жыл сайынғы жолда-
уында.

Жалпы, Қазақстанда зейнетақымен қамтамасыз 
ету нарығы, өзінің қалыптасу кезеңінде ғана 
орын алып тұр. Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамтамасыз етуді қайта құруда оны 
жекелеп жетілдіру емес, түбегейлі өзгертуді талап 
етеді.
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қазақстан ресПУблиКасының 
инвестициялық үрДістерДі 

басқарУДы жетілДірУ

А.А. АБУБАКИРОВА
Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ

«Менеджмент» мамандығының магистранты
Алматы, Қазақстан Республикасы

ӘӨж 048.35

Аннотация
В статье рассматривается тенденция развития управления инвестициями Республики Казахстан.
Ключевые слова: инвестиции, рыночная экономика, финансы, предприятия, бюджет.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасының инвестициялық үрдістерді басқаруды жетілдіру 

қарастырылады.
Түйінді сөздер: инвестиция, нарықтық экономика, қаржы, кәсіпорын, бюджет.

Annotation
The article discusses the trend of investment management Respubliс of Kazakhstan.
Key words: investments, market economics, finance, business, budget.

Қазақстан Республикасының тұрақты 
дамуының негізгі шарты, мекеменің 
және кәсіпорынның инвестициялық 

жұмысын арттыру болып табылады. Осыған 
орай, даму стратегиясындағы Қазақстан-2030 
бағдарламасының негізі болып инвестициялық 
процесстің экономикалық өсімінің шынайы, 
тұрақты көтерілуі болып табылады.

Қазіргі жаңа кезеңдегі инвестициялық про-
цесс, нарықтық басқару инвестиция тетігінің 
аралығында іске асырылады. Осыған байланысты 
инвестициялық нарықтық түрлері мен болмысын 
айшықтауға үлкен мән беріледі. Жаңалығы көп 
осындай жағдайда, инвестицияның оның әсерінің 
тиімділігін арттырып, оның ұйымдастырушылық, 
экономикалық, құқықтық басқару тетігін 
ұлттық экономиканың мақсаттарын инвестор-
лар қызығушылығын арттыруға инвестицияның 
өміршеңдігінің іске асуына жайлы жағдай жасауға 
және басқада маңызды салаларға мәнді көңіл 
бөлінуіне қызығушылық танытады. Механизмнің 
іске асуы, оның иілгіштігінің жоғарғы дәрежеде 
дамуына, экономиканың өрлеп дамуына тәуелді 
жағдайда өрбиді. Шетелдік инвесторлармен 
олардың құқықтарын қорғауға айтарлықтай 
мән беріліп, маңызды мәселе ретінде қаралады 

және кейбір бюрократтық тәртіпсіздіктерге, 
даму процесінің ілгерілеуіне кедергі болатын 
шетелдік инвестициялардың пайдалану жол-
дарына тосқауыл болатын жағдайларды бол-
дырмау. Жаңа инвестициялақ іскерліктің ере-
кшеліг оның қалыптасу механизмімен таралу 
үрдісіне байланысты болады. Инвестициялық 
нарықтың орнығуы, инвестициялық қордың 
аккумуляциялық діргірлігін шешуге маңызды 
мән беріп, жинақталған қорды тасымалдауды 
және пайдалануды іске асырады.

Қазақстаның стратегиялық мақсаттары, 
экономикасы мен әлеуметтік дамуының 
мәселелерін шешудегі нарықтық жағдайдағы 
қарым-қатынасының айқындығы, инвес-
тициялық потенциалдың жоғарғы дәрежедегі 
пайдаланылуының ділгерлігін қамтиды, 
инвестицияның басқару тетігін таратуда 
маңызды орын алады. Нарықтық жағдайдағы ин-
вестицияны меңгеру тетігінің қалыптасуы кезін-
де: «Терминологияның» дұрыс шешім табуына 
маңыз берілуі керек. «Тетік» ұғымы мынандай 
жағдайларда пайдаланылады: ол-басқару прак-
тика кезінде ғылыми тұрғыда, мысалы: меңгеру 
тетігінде, мемлекеттік басқару тетігінде, реттеу 
тетігі, әсер ету тетігі, аймақтық басқару тетігі 
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ретінде  және де басқа жағдайларда пайдала-
нуы тиіс. Негізгі қолданылуы инвестицияның 
өміршендігінің қолданылу әсерлігінде.

Белгілі бір қозғау тетігі (экономикалық, 
ұйымдастырушылық, техникалық, 
технологиялық, құқықтық, әлеуметтік, 
экологиялық) немесе жекелеген бірнеше қозғау 
тетігі бір ғана басқару тармағына әсер етуі мүмкін. 
Басқару тетігі бір-бірімен байланысты, элемент-
тер жиынтығының көмегімен әр түрлі дәрежедегі 
инвестициялық әсердің қалыптасуы болып та-
былады. Бұл элементтердің барлығы бір-бірімен 
тығыз байланыста өрлеп, өзара белсенді түрде 
әсерлеседі. Басқару тетігі-бұл күрделі және көп 
қырлы ұғым, оның ерекшелігі: өршілдігі мен 
өзгергіштігін де және тұрақты іске асырылуында.

Басқару-кейбір анықтау факторларына әсер 
ету арқылы іске асады, яғни қасиетіне, басқару 
объектісінің біртұтас элементтілігіне, осы 
элементтердің қасиетіне, олардың басқа элемент-
термен байланысына және сыртқы ортаға бай-
ланысты. Себебі, инвестицияның өміршеңдігі, 
басқару объектісі ретінде-біртұтас қасиеттілікті 
иемденген; басқару әсерін өзгерткен жағдайда-
оның күйі мен жекелеген элементтері түбегейлі 
өзгеріске ұшырайды.

Қорды шартты шектеуде-мынандай анықтау 
мақсаттары туындайды. Әрбір мақсатты дүниеге 
қолжеткізу үшін, өзіндік тиесілі фактор болуы 
керек. Мұндай факторлардың шығуы-басқару 
тетіктерін нақты қалыптастырудағы бірден-бір 
маңызды мақсат болып табылады. 

Біртұтас басқару тетігінің жиынтығы: 
Экономикалық, ұйымдасқандық және 
құқықтық әдістердің мақсатты бағытталған 
өзара әсерлесуі-шаруашылық субъектісіне және 
оның өміршендігіне, бір-бірімен байланыс-
ты жақтардың қөзқарастардың келісімділігін, 
объекті және субъекті меңгерілуін қамтамасыз 
етуді көлденең таратады. Басқару дәлелі: 
экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық, 
құқықтық және саяси табиғилығын иемденеді; 
біртұтас басқару тетігі, жинақталған өзіндік 
экономикалық, әлеуметтік, ұйымдастырушылық 
тетіктері заң арқылы қалыптасады.

Инвестициялық басқару тетігі іс кезінде мы-
надай нәрселерді жиынтықтауға міндетті: салық, 
қордың және есеп кридитті реттеу, қаржылық 
ортаның ұлғаюына әсер етіп, экономиканы ин-
вестициялау қажеттілігі, өндіріс шығындарын 
инвестициялаудың алғы шарттарына мән беріліп, 
делдалдық, коммерциялық және де басқада 
(сауда-саттық) алып-сатарлық сипатындағы 
жағдайларға мән беріледі.

Нарықтық қарым-қатынастардың қалыптасуы 
жағдайында мұндай тетік тепе-теңдікті келісімді 

және шаруашылық субъектісінің әр түрлі мен-
шіктік формасында мынандай келесі мәселелерді 
қамтиды:

•Көтерме және ұйымдастыру өлшемдерін 
жаңаша бөлшектеу әдістемелерімен 
орталықтандырылған қаржы салымдарын тиімді 
пайдалану (мемлекеттік және жергілікті қордан).

•Қаржылық база тетіктерін бекіту, 
инвестициялық іскерліктің өңірлік деңгейін 
бекіту.

•Ұйымдар мен өндірістердің меншіктік 
жинақтары мен әдістерінің өсуіне әсер ету.

•Жекелеген өндірушілердің инвестициялық 
жүйелі жетістіктерін белсендіру.

•Экономиканы инвестициялау мақсатында 
жұртшылық жинақтарын қозғалыс құралы ретін-
де пайдалану.

•Тура және заемді шетелдік инвестициялау 
шараларын енгізу.

•Бағалы қағаздар мен рыноктық қаржыландыру 
салымдарының қайнар көздерін дамыту.

Басқару принциптерімен қатар ұйымдастыру 
құрылымдары, басқааару кестесінің мақсатты 
меңгерілуін, әдістер реті, экономикалық және 
ұйымдастыру тетіктері, ережелердің заңды 
рәсімделуі және басқару тетіктерінің орындалу 
мүмкіндіктерін қамтиды.

Өндірістің өміршеңдігінің негізгі сипаты оның 
инвестициялық басқару тетігінің (сипаты) мем-
лекеттік және өздік реттеудің ара қатынасына, 
рыноктық экономиканың мүмкіндігіне байла-
нысты.

Экономиканы мемлекеттік деңгейде реттеу бір-
бірімен байланысты екі формада іске асырыла-
ды: құқықтық және бағдарлы формада. Заңнама 
бір жағынан барша қатысушылардың саясатты 
басқару есебінен мемлекеттік «ойын ережелерін» 
орнықтырады әр түрлі салалар тұрғысынан; 
қатысушылардың льготтық жағдайларын 
айқындайды, нақты бағдарлар арқылы ділгірлік-
терін шешеді.

 Бағдарламалар мен жоспарлар барлық басқару 
фунциялары дамуының смаңыздылығы оның өсу 
сатысында және оны орындау жағдайына байла-
нысты. Сатылап өңделуінде.

Қазіргі кездегі басқару тетігінің ерек-
шелігі мынандай жағдайда анықталады: 
рыноктық өзгерістің іске асырылуымен, өз ке-
зегінде әдістермен механизмдердің қажетті 
тұтынылуының сұранылымдығы, қоғамдық 
меншікке негізделген салыстырмалы еркін баға, 
жоспарлы, бөлшекті экономика, рыноктық 
өзгерілімдерді іске асыру және әдістері мен тетік-
терін қажетті пайдаға асыру тұрғысында.

Қазіргі уақытта жұмыс атқаратын басқару тетігі 
қалыптасу сатысында, нақты нәтиже бере алмай-
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ды. Сөйтіп, жұмыстың жекеленген элементтерінің 
маңызды бүтіндей сипат алуы инвестициялық 
басқару саласының іскерлігі арқасында бел-
сенді және тұрақты басқару тетігінің тепе-
теңдігі  инвестициялық потенциалдың әсерлі 
қолданылуын қамтамасыз етеді.

Басқару саласының бүтіндігі синхронды 
жұмысының элементтерінің пайда болуына бай-
ланысты.

Қажеттіліктің тұрақты ілгерілеуі басқару 
саласының инвестициялық өміршеңдігі, барлық 
элементтердің түзілуі бір мезгілде және жаппай 
іске асырылуы бөлектенбей, бір тұтас уақыттар 
үзігінде іске асырылады.

Нақты өндіріс жағдайында кәсіпкерді әрдайым 
толғандыратын мәселе өндіріс процесінде бел-
гіленген өндіріс факторларымен өндірілетін 
өнімнің саны емес - сапасы. Техника мен еңбек 
өнімділігінің белгілі бір даму кезеңінде белгі-
ленген өндіріс факторларының қуатымен, өнім 
өндірудің максималды шамасына жету мүмкін. 
Кәсіпкер үшін шығындарды азайту жеткіліксіз 
түсер пайданың көп болғаны аса маңызды. Аз 
шығындар мен әрқилы өнім көлемін өндіретін 
болғандықтан мынандай сұрақ туындайды: 
қандай өнім көлемі барынша көп пайда әкеледі? 
Кәсіпкер өндіріске қосымша өндіріс факторла-
рын осы факторлар арқылы шектеулі өнім та-
бысын осы фактор бағасына төмендеген шекке 
әрекет ететін болды. Шектеулі өнімнен түсетін 
табыс- қосымша ақшалай табыс, ол осы фактор 
өндірген бүкіл шектеулі өнімді сатудан түседі. 
Сонымен, кәсіпкер өндіріске қосымша жер не-
месе еңбек машиналарды, жабдықтарды, ши-
кізатты пайдаланғанда мына ережеге сүйенеді. 
Қосымша өндіріс факторларын қамту арқылы 
шектеулі өнімнен түсер табыс осы фактордың 
нарықтық бағасына тең болады. 

 Еңбекке байланысты бұл принципті кәсіпкер 
ұжымдық келісім- шартының жайын ескеру 
негізінде қолданады. Ол жер және негізгі ка-
питалмен байланысты және жалға берудің ең 
аз мерзімі белгіленген жағдайда қолданылады. 
Қазақстанда және дүниежүзінің басқа елдерін-
дегі салаларды дамыту беталысын талдау негізін-
де бәсекеге қабілетті салалар мен кластерлерді 
құру мақсатындағы инвестициялаудың басымды 
бағыттары анықталды, атап айтқанда: 

1. ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу 
(консервілік, жүнді және мақтаны қайта өңдеу 
өнеркәсібі мен басқа салаларды есептегенде 
агроөнеркәсіптік кешен);

2. құрылыс материалдарының өндірісі 
(алғашқысынан бастап құрылыс 
материалдарының әрлеу мен қапталына дейінгі 
өндірісіне шейін);

3. әйнек өнеркәсібі;
4. химия және мұнай химия өнеркәсібі;
5. металлургия;
6. машина жасау;
7. орман және ағаш өңдеу өнекәсібі;
8. балық өнеркәсібі;
9. инфрқұрылым (энергетика және көлік).
Қазіргі уақытта қор қызметінің түйіні 

құрылымды құрайтын мәні бар және 
экономикалық кластерлерді жаңадан құру мен 
құрастырылғандарын толықтыруға жағдай жа-
сайтын ірі және келешегі бар маңызды жобалар-
ды кезеңмен қаржылындыруға ауыстырылды. 
Қазіргі кездегі инвестициялық саясаттын ерек-
шелігі техникалық қаруландыруға салымдар және 
өндірістік кәсіпорынды қайта жөндеу, инвести-
цияны базалық машина жасау саласына , ауыл 
шаруашылық саласына жіберу, ресурс алатын , 
өндірістің және пайдалану саласына бағыттау.

Кәсіпорында инвестициялық тартымдылықты 
арттыру саясатын жүргізген кезде мыналарды ес-
керу керек:

- өндіріс орынның қаржылық ахуалы;
- өндірістің техникалық дәрежесі;
- аяқталмаған құрылыс;
- лизинг арқылы құрал-жабдыктарды алу 

мүмкіншілігі;
- меншікті қаржының жеткіліктілігі;
- капитал нарығының конъюктурасы;
- мемлекеттен келетін жеңілдіктер;
- инвестициялық бағдарламаның 

коммерциялық және бюджеттік тиімділігі;
- сақтандыру қызметі;
- салық;
- маркетингтік зерттеу;
- өнімнің сату бағасы;
- өнімді сатудағы географиялық шекараның 

жағдайы;
- жалпы өнімнің мөлшері;
- инвестициялық саясат жүргізетін уақытта 

тұтынушылардың сұранысының динамикасы;
- нарықтағы бәсекелестік дәрежесі;
- техникалық мүмкіншілігі және дамыту 

мүмкіншлігі.   
Инвестицияны өндіріс орнында басқаруды 

жақсарту үшін мынандай шараларды қолдану 
керек:

- инвестиция кызметінің қажеттілігін табу;
- инвестициялық табыстың үлес салмағын пре-

ферениялау болып табылады, яғни мемлекет та-
рапынан көрсетілетін, берілетін жеңілдіктер.

Капиталды халықаралық экономикада пай-
далану, қазіргі дүниежүзілік шаруашылық пен 
халықаралық экономикалық қатынастардың 
маңызды, көлемді және тиімді бағыты. Оның 
қатарында ең басты да, ең бірінші бағыты ол 
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тауар экспортының көп жылдық монополия-
сын бұзудағы капиталды пайдалану. Осындай 
жағдай халықаралық экономикалық қатынастар 
жүйесінде басым рөлге ие болуда. Мұның негізі 
әлем саудасымен айырбас, алмасуымен тікелей 
байланысты. Экономикалық ынтымақ және 
даму ұйымының деректеріне сүйенсек 10 – 20 
жыл ішінде тікелей инвестициялардың орташа 
жылдық қарқыны 30 пайызға жетіп, дүниежүзілік 
сауда қарқынының бес есеге өскені. Жалпы 
алғанда капиталды шетке шығару оның арнаулы 
бір бөлігін ұлттық айналымнан шығарып, тау-
ар немесе қаржы және ақшалай, басқа бір елдің 
өндірістік процесі мен айналымына кіргізу не-
гізгі мәселе. Ең алғаш капиталды халықаралық 
деңгейде пайдалану, өнеркәсібі дамыған елдер 
бастап, кеңейте қолдана бастады.  

Олар сонымен қатар өз капиталдарын 
дүниежүзілік шаруашылықтан тысқары 
мемлекеттер де шығарды. Дүниежүзілік 
шаруашылықтың дамуы бұл процестің шеңбері 
ұлғайта түсті. Сөйтіп капиталды шетке шығару, 
дамыған елдермен қатар дамушы елдердің де 
тіршілігіне айналды. Бұл арада «Жаңа индуст-
риалды елдердің» іс-әрекеті екпінді. Капиталды 
шетке шығарудың негізгі себебі және шарты ел-
дегі капиталдың салыстырмалы молдығы және 
шамадан тыс қолдануы. Сондықтан, іскерлік 
пайда немесе пайыз табу мақсатында ол шетке 
шығарылады. 20 ғасырдың 2-ші жартысында ка-
питалды шетке шығару үнемі өсіп келеді. Қазіргі 
таңда өзінің өсу қарқыны бойынша, капитал эк-
спортты тауар экспортын да, өнеркәсібі дамыған 
елдердің ішкі жиынтық өнімі өсуі дамуының 
қарқынында артта қалдырды. Капиталды шетке 
шығару көлемінің жедел өсуі оның халықаралық 
ауысуын күшейтті.. 

Бұл – Қазақстанды дамыту мақсаттарының 
айқындығы және нақтылығы: байып-
ты экономикалық іргетасты қалау және 
ашық, демократиялық әрі өркендеу үстіндегі 
қоғамды құру; алға қойылған мақсатқа жету-
дегі мақсаткерлік және дәйектілік:қысқа мер-
зімді Қазақстан мемлекеттік–бюрократиялы 
экономикадан, нарықтық экономикаға, бір 
партиялық өктемдіктен саяси саналуандылыққа, 
жеке тұлғаны тұқырту идеологиясынан адам 
құқықтарымен еркіндіктерінің әмбебаб 
құндылықтарына көшудің күрделі жолынан өтті; 
қоғамдық өзгерістерді жүзеге асырудағы нақтылық 
және жауаптылық: алға қарай қозғалысты біз 
жұмыс істейтін нарықтық экономиканы құрудың 
жалпы заңдылықтарын да, сондай-ақ көп ұлтты 
және көпконфессиялы қоғамның – Азия өңірінде 
орналасқан және жуырға дейін тоталитарлық 
империяның құрамдас бөлігі болған қоғамның 

өзіндік маңызды қасиеттерін де жан-жақты ес-
кереміз.

Қазір Қазақстан әлеуметтік-экономикалық 
дамудың және халықтық тұрмыс деңгейінің не-
гізгі көрсеткіштері бойынша ТМД-ның көптеген 
елдерінен алға шықты және посткеңестік 
кеңістіктегі барлық дерлік тәуелсіз мемлекетер-
ге қарағанда әлдеқайда жоғарғы қарқынмен да-
муын жалғастыруда. Біздің елімізде посткеңестік 
кеңістіктегі ең либералды экономикалық 
заңнама қолданылып отыр. Бұл ретте инвес-
торлар қазіргі кезде Қазақстан - тұрақтылыққа 
және шетел инвестицияларын қорғауға кепілдік 
беретін инвестициялық заңнамасын жетілдіру 
үстіндегі, алайда бұрын жасасылған халықаралық 
келісім-шарт жағдайларын өзгертпеген сенімді 
әріптес екенін  біледі. Нарық институттары мен 
шаруашылық жүргiзудiң тетiктерiн қалыптастыру 
саласындағы бiрқатар түбегейлi қадамдарды 
жүзеге асыру нәтижесiнде Қазақстан реформалау 
қарқыны жағынан ТМД елдерiнiң көпшiлiгiн ба-
сып озды.  Елiмiзде мамандандырылған Ұлттық 
қор құрылды. Ол мұнай секторында алынған 
табыстардың бiр бөлiгiн болашақ ұрпақтар үшiн 
жинақтауы тиiс. Сонымен қатар, қор форс-ма-
жор жағдайларында Мемлекеттiк бюджеттiң 
стратегиялық резервi функциясын қамтамасыз 
етедi. 

Экономиканың жоғары технологиялық сек-
торларын дамыту мақсатында 2015 жылға 
дейiнгi республика дамуының Индустриялық-
инновациялық бағдарламасы қабылданған. Ел 
дамуының басым стратегиялық бағыттары орта 
және ұзақ мерзiмге кредиттеуге жұмыс iстейтiн 
Даму банкi құрылған. 

Жалпы қорыта келгенде, инвестициялық 
қаржы тұрғысынан анықтамасы – бұл табыс табу 
мақсатында шаруашылық қызметіне жұмсалатын 
активтердің барлық түрлері. Ал экономикалық 
жағынан экономикалық анықтамалығы ол  құруға, 
кеңейтуге, қайта құруға, негізгі капиталды техни-
камен жарақтандыруға, сол сияқты айналмалы 
капиталға осымен байланысты емес өзгерістерге 
жұмсалатын шығыстар деп түсіндіруге бола-
ды. Шын мәнінде, тауар-материалдық қосалқы 
қорлардың өзгерістері көпшілігінде негізгі 
капиталға жұмсалатын шығыстар қозғалысын 
түсіндіреді.

Инвестициялық саясатты жүзеге асыру 
үшін оның шеңберінде жаңа инновациялық, 
инвестициялық бағытты дайындап, жаңа үлгідегі 
техникаларды жасауға негіздей отырып, оны 
тиімді түрде жүзеге асыру өте қажет. Осыған 
қарай ақшы қозғалысын, несие қорларын 
және өзге де қаржы құралдарын құрылымдық 
өзгерістерге ұшырайтын кешендерге, салаларға 
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және өндірістерге тарту жолдарын қарастыру 
керек. Жоғарыда көрсетлген шаралармен қатар, 
индустриялық бағытты мелмекетіміздің сыртқы 
саудадағы нәтижесін жоғарлату мақсатында 
құқықтық-нормативтік актілерді жетілдіру 
қажет. Бұл жағдайда кедендік баждарды, тариф-
тік емес кедергілерді және тұтыныс пен өндірістің 
сұранысына сәйкес, сырттан әкелінетін 
тауарлардың сапасын қатаң түрде қадағалап оты-
руы тиіс. Ұлттық қауіпсіздікке қатысты салаларға 
(қорғаныс өнеркәсібі, табиғи байлықты пайдала-
ну, көлік және т.б.) шетелдік инвестициялардың 
шектелуі тиіс. Бұл шаралар отандық тауарлардың 
дүниежүзілік нарыққа бәсекелестігін артты-
рады. Сонымен қатар өндірілген тауарлардың 
өңдеу деңгейінің үлесін көбейтіп, экономикалық 
басымдық бағыттарын дамытуға үлкен септігін 
тигізеді.

Халықаралық сарапшылардың бағалауынша 
біздің кеңбайтақ жерімізде жеті триллион 
доллардың минералдық шикі заты шоғырланған. 
Мұнай өндіруден 2015 жылға қарай 180 миллион 
тоннаға жетуді межелеп отырған елімізде қазір 
жыл сайын оның 50 миллион тоннасы өндірілуде. 
Яғни Қазақстан – табиғат ресурстарына өте бай, 
инвестиция салуға тұрақтылығы бастық кепілдік 
бола алатын ел. 

Мемлекет пен жеке меншіктің әріптестігі 
арқылы инфрақұрылымдар салуға жеке ин-
вестицияларды тарту мәселесі де осы отырыс-
та алғаш рет атап көрсетілді. Мұндай тәжірибе 
Ұлыбритания, Канада, Малайзия елдерінде бар. 
Бұл, біріншіден, ел бюджетіне жеңілдік берсе, 
екіншіден, жеке сектордың бел-сенділігін артты-
рады. 

Сонымен, инвестициялық процесті пай-
да тауып, жоғары әлеуметтік тиімділікке жет-
кізетін процесс ретінде қарастыру керек. 
Инвестициялық іс-әрекетті талдауды оның 
тиімділігіне экономикалық факторлардан кем 
әсер етпейтін әлеуметтік факторларды есептемей 
жасау мүмкін емес. Жалпы түрінде инвестиция 
ақша қаражаты ретінде банктік салықтар, акци-
ялар және басқа да құнды қағаздар, технология, 
машиналар, жабдықтар, лицензиялар, оның 
ішінде тауар белгілеріне, несиелер, кез келген 
басқада мүліктер немесе мүліктер құқығы, зия-
лы құндарды кәсіпкерлік қызмет объектілеріне 
немесе басқада қызмет түрлеріне пайда (табыс) 
және әлеуметтік нәтижеге жету мақсатына пай-
даланылады.
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Аннотация
Мақалада нарықтық экономика жағдайында өнеркәсіп мекемелерінде шығарылатын өнімнің сапасын 

басқару бойынша мәселелер қарастырылды.
Ключевые слова: промышленность, продукция, качество.

Аңдатпа
В статье рассмотрены проблемы контроля качества продукции, выпускаемой в условиях рыночной эко-

номики. 
Түйінді сөздер: өндіріс, өнім, сапа.

Annotation
The article considers problems quality control of products manufactured in a market economy.
Key words: industry, products, quality.

Қазақстан Республикасының Прези-
денті өзінің жыл сайынғы жолдауында 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігі 

көбінде біздің мекемелердің халықаралық 
стандарттарға өту тездігімен анықталатынына 
көңіл бөлді. Мұнда өнімнің сапасын басқару 
бойынша Батыс елдердің тәжірибесін алуға көңіл 
бөлінді[1]. 

Нарықтық экономика жағдайында өнеркәсіп 
мекемелерінде шығарылатын өнімнің сапасын 
басқару бойынша мәселелер бірінші орындардың 
бірінде қойылады. Бұның бәрі өнім сапасын 
басқаруды модельдеу мәселелерінің қажеттілігін 
алдын ала анықтайды, модельдеудің мақсаты 
болып қабылданатын шешімдердің негізделу 
деңгейін көтеру табылады. 

Бүгінгі таңда нарықтағы бәсекелестік күрестің 
маңызды факторларының бірі сапа бола баста-
ды және бұл сапаны басқаруда қолданылатын 
әдістер мәселелерін қайта қарауды талап етеді. 
Бұның бәрі сапаны басқару жүйелеріне де-
ген, экономика – математикалық әдістерді 
қолдану маңыздылығының өсуін болжай-
тын спецификалық талаптардың туындауын 
анықтайды. 

Өнеркәсіптік мекеме күрделі жүйе болып та-
былады, ғылыми әдебиетте оны әр түрлі аспек-
тілерде қарастырады: өндірістік, технологиялық, 
ұйымдастырушылық, экономикалық және 
әлеуметтік. Бұл аспектілердің әрқайсысында 
басқарушылық байланыстардың белгілі бір 
түрімен өзіндік құрылымы бөлінеді. 

Басқарушылық байланыстардың сипаты 
(түрі) бойынша басқарудың сызықты және 
функционалдық құрылымдарын ажыратады. За-
манауи өнеркәсіптік мекемелердегі басқаруды 
ұйымдастыру түрлерінің ең көп таралғандары 
осы құрылымдардың әр түрлі комбинацияла-
ры. Басқаруды ұйымдастырудың сызықты және 
функционалдық  түрінде өзара байланыстың ең 
кем дегенде 3 типі бар: сызықты жетекшіліктің  
бөлімшілерінің арасында, сызықты және 
функционалдық бөлімшелердің арасында әр 
түрлі функционалдық қызметтер арасында. Бұл 
өзара байланыстарды реттеу белгілі бір қйындық 
тудырады, себебі әр құрылымдық бөлімшенің 
басқарудың әр жүйешесінің (ішжүйесінің) жал-
пы құрылымда спецификалық мақсаттары мен 
тапсырмалары бар. Сондықтан бұл басқару 
құрылымдары үшін интреграция, құрылымдық 
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бөлімшелердің және жалпы мекеменің мақсаттары 
мен тапсырмаларының келісімі сипатты болып 
табылады. 

Жаңа жағдайларда ерекше орынды өнім сапа-
сы алады, өйткені нарықтың бәсекелік ортасында 
бірінші орында дайын өнім шығарылуының саны 
емес, оның сапасы болады. 

Бұндай басқару құрылымындағы өнім сапасын 
басқару арнайы функцияларды орындау арқылы 
жүзеге асырылады. 

Нәтижелілік пен сапаны көтеру мәселесін 
шешуде мекемедегі сапаны басқару механизмін 
жетілдіру маңызды рөл атқарады. 

Сапаны басқару нәтижелілігін көтеру (арттыру) 
қажеттілігі өнім сапасын халықаралық стандарт-
тар талаптары деңгейіне дейін көтерудің негізгі 
мәселелерін шешіп бере алатын мекемедегі са-
паны басқарудың теориялары мен технологияла-
рын жасау мәселесін ғылым алдына қояды. Олар 
өздерін материалдық, еңбек шығындары және 
сапа параметрлері мәндерінің анағұрлым жақсы 
үйлесімділігі кезінде өнеркәсіптік мекемедегі 
және одан тыс техникалық, ұйымдастырушылық 
және экономикалық факторлардың күрделі 
әсерін ескерумен проблеманы шешудің әрекет 
етуші құралдары ретінде көрсетуі тиіс. Сондықтан 
өнім сапасын көтеру мәселелері  сапаны басқару 
жүйесі негізінде және 9000 және басқада се-
риялы ISO халықаралық стандарттар талапта-
ры деңгейінде олардың құрамында ақпараттық 
– басқарушылық және бақылаушылық – 
аналитикалық аппараттардың  күшейтілуімен ше-
шуі қажет. Бұл проблеманы шешу үшін сапаның 
берілген деңгеціне минималды қажетті шығындар 
мен жетудің тек ғылыми ғана емес, онымен қоса 
тәжірибелік мәселелерін де қойып, оларды ше-
шуге тура келеді[1].

Ендіру мәселесін ескере отырып Қазақстанда 
стандарттау мен сертификаттаудың ұлттық 
жүйелерін дамыту бойынша программалық 
құжаттар жасалған және де қазақстандық 
мекемелердің ИСО халықаралық стандарттары-
на үдетілген өтуі бойынша жұмыстар жоспарлары 
жүзеге асырылған. 

Өнімнің сапасын көтеру, оның қамтамасыз 
етілуі сияқты өндірістің барлық сатыларындағы, 
өндірістің алдындағы және өндірістен кейінгі 
кезеңдердегі шығындармен жанасқан. Өндіріс 
кезеңіндегі шығындар сапаға жұмсалған барлық 
шығындардың ішінде ерекше орын алады. 
Олардың болжамдық бағалауының қйындығы 
жеткілікті тәжірибенің жоқтығында және өндіріс 
жағдайларында сапаның берілген деңгейіндегі 
өнімді дайындаудың құнын анықтау кезенінде ес-
керілуге тиісті факторлар санының айтарлықтай 
үлкен болуында. Сондықтан өнімдердің сапасын 

қамтамасыз етуге кететін өндірістік шығындарды 
реттеу қажетті және айтарлықтай күрделі мәселе 
(проблема) болып табылады. 

Сапамен қамтамасыз етуге жұмсалатын 
шығындар өндірістің техникалық деңгейінің және 
сапаға деген талаптардың өсуімен ұлғайа түседі, 
бұл талап етілетін іс- шараларды, сәйкесінше, 
бағаларды да оларды басқару мақсатымен 
болжаудың әдістерін жасау мәселесін алдыңғы 
орынға қояды. Егер бұл жағдайды сапамен 
қамтамасыз ету нәтижелігіне қолданбалы түрде 
қарастырсақ, онда жоғарыда қойылған талап-
ты жүзеге асыру кезінде қасиеттердіғң қажетті 
деңгейін анағұрлым аз  шығындармен жасау 
жағдайы сақталуы тиіс.

Бұған тек шығындардың алдын ала есебінің 
жетілдірілген әдістері мен модельдерін қолдану 
арқылцы ғана келуге болады және шығындар мен 
сапа параметрлерінің талап етілетін мәндерінің 
арасындағы қатынасты оңалту. 

Өнім сапасы деңгейін көтеру материалдарға 
жұмсалатын қосымша шығындармен, 
прогрессиялық технологиялық процестерді енгі-
зумен, қосымша жабдық енгізумен , анағұрлым 
жоғары квалификациялы еңбек қолданумен бай-
ланысты. Қосымша шығындар алдымен өнімнің 
сапалық параметрлерінің тез өсуін береді, одан 
кейін олардың салыстырмалы өсуі қысқарады, ең 
алдымен бұл мынадай көрсеткіштерге қатысты : 
қуат, өндіргіштік (өндірушілік), пайдалы әсер ко-
эффиценті (ПӘК). Сондықтан әр жеке жағдайда 
өнімнің сапасын жақсартудың оңтайлы шек-
терін экономикалық түрде негіздеу қажет етіледі. 
Сапа деңгейін көтеруд бұл көтерудің пайдалылық 
дәрежесі сапасының сәйкес келетін деңгейіне 
жету үшін қажетті шығындарғка қарағанда көбірек 
өсетін жағдайда ғана жүзеге асырған жөн. 

Өнім сапасын жақсартуға, ең алдымен, оның 
құрылымын (конструкциясын) жетілдіру арқылы 
жетуге болады. Қабылданған құрылымдық 
шешімдердің ілгері жылжуына тәуелді сапаның 
ұзақтылығы, сенімділігі, дәлдігі, өнімділігі және 
басқа да көрсеткіштері айтарлықтай шектерде 
тербеліс жасай алады және осыған орай болашақ 
өнімнің сапа деңгейі жоғары немесе төмен бола 
алады.

Өнімнің сапасын басқару ретінде оның қажетті 
деңгейін орнату, қамтамасыз ету және қолдау 
түсіндіріледі, ал жүйелі бақылау және өнім са-
пасына әсер ететін жағдайлар мен факторларға 
бағытталған әсер арқылы жүзеге асырылады. 

Өнім сапасын басқару тұрақты жетілдіру бүкіл 
мекеме шеңберіндегі жұмыстың (іс- әрекеттердің) 
жүйелі, комплексті түрде жүргізілуі кезінде ғана 
мүмкін болады. Берілген шарттарды анықтайтын 
негізгі факторларды қарастырайық. 
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Берілген факторларды толығырақ 
қарастырайық:

− сыртқы - бұл нарықтың талаптары, и 
заңгерлік жауапкершілік, ғылыми және техника 
дамуының деңгейі, жеткізілетін материалдардың 
жинақтаушылардың және т.б. сапасы;

− келесі бағыттар бойынша классификацияла-
натын ішкі факторлар;

− техникалық (өнім түрі, жабдық, құрам, 
бақылау құралдары, материалдар сапасы, 
құжатнама т.б.);

- әлеуметтік – адамдық деп аталатын фактор 
(кадрларды таңдау, оқыту және квалификация-
ны көтеру, өзара қарым – қатынастар, демалыс 
және т.б.);

− ұйымдастырушылық (материалдармен және 
жинақтаушылармен қамтамасыз ету, жабдықтың 
техникалық қызмет көрсетуі, ақпаратың 
қамтамасыз ету, жұмыстың жоспарлығы және 
ырғақтылығы);

Шығарылатын өнімнің сапа деңгейін 
көтерудің маңызды құралы болып стандарт-
тау табылады. Стандарттар материалдық, 
еңбек ресурстарын үлкенірек нәтижелілікпен 
қолдануға мүмкіндік береді, жұмысшылардың, 
инженерлік – техникалық жұмыскерлердің 
және қызмет етушілердің назарын өндірістің 

қосымша қоймаларын (резервтерін) қолдануға 
өз уақытында аударуға мүмкіндік жасайды. 

Қазақстанда халықаралық тәжірибеде 
қабылданған техникалық реттеу моделіне өту 
кезінде халықаралық ИСО стандарттау енгізуге 
қатысты заң жобаларының қатары қабылданды 
және де ағымдағы заңдарға өзгертулер мен 
толықтырулар енгізіледі.

Әлемдік экономиканың даму барысында өнім 
сапасының рөлі үздіксіз өсіп келеді. Бүгінгі 
нарықтардың көпшілігінде жағдай мынадай: егер 
ұйымды тұтынушыға қажетті сапа жоқ болса, онда 
оның бәсекелестерімен дауласатын ешқандай ар-
гументтері жоқ деп есептеуге болады.

Қазіргі кезде елдің барлық экономикасының 
өркендеуі үшін мекеменің даму стратегиясында 
бірінші орынға отандық өнімнің жоғары сапаға 
және бәсекеге қабілеттілікке жету мақсаттары 
қойылатын жолдан басқа жақты жол жоқ екенін 
ұғыну қажет.
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аКционерліК қоғамДарДы ДамытУ жӘне 
қызметінің тиімДілігін арттырУ

Г.К. ИЛЬЯСОВА
Каспий қоғамдық университетінің

экономика мамандығының магистранты
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Аннотация
В статье рассматриваются пути эффективного развития деятельности акционерного общества Рес-

публики Казахстан. 
Ключевые слова: заработанная плата, накопительный пенсионный фонд, вкладчики, учредители.

Аңдатпа
Мақалада Қазақстан Республикасындағы акционерлік қоғамның дамуы мен тиімділігін арттыру жол-

дары қарастырылады.
Түйінді сөздер: төлемақы, жинақтаушы зейнетақы қоры, салымшылар, құрылтайшылар.

Annotation
The article considers the ways of effective development of activity of the joint-stock company of the Republic of 

Kazakhstan.
Key words: wages paid, pension savings fund, investors, founders.

Қазақстан Республикасы егеменді ел бо-
лып өзінің ұлттық экономикалық даму 
стратегиясын  қалыптастыра бастады. 

Еліміз мемлекеттік меншікке ғана негізделген 
жоспарлы экономикадан меншіктің аралас ны-
сандары әрекет ететін нарықтық экономикаға 
өту жолын таңдады. Шаруашылық жүргізудің 
нарықтық жағдайына өтуді мемлекеттің 
ешқандай дайындық жұмыстарынсыз және 
қысқа мерзімде жүзеге асыруы өнеркәсіптік 
кәсіпорынды ауыр жағдайға әкеліп соқтырды. 
Кәсіпорынның көпшілігі дағдарыс жағдайында 
тұрды. Мұндай жағдайда өнеркәсіптік 
кәсіпорынның жұмысын оңтайлы түрде жүргізу 
үшін түбегейлі өзгерістер енгізуді талап ететіні 
белгілі. Сондықтан туындаған мәселелерді 
шешу жолдарының бірі ретінде әр түрлі меншік 
нысандарындағы кәсіпорынды құру мен олардың 
тиімді қызмет етуін ұйымдастыру қажеттілігі 
туындады. Қазақстанда кәсіпорындар мемлекет-
тік, жеке, шетелдік, сондай-ақ, шетелдік заңды 
тұлғалар мен азаматтар мүлкін біріктіруге негіз-
делген аралас нысандарда құрылып қызмет ете 
алады. Қазақстан Республикасындағы негізгі 
заңнамалық құжаттардың бірі Азаматтық кодекске 
сәйкес барлық заңды тұлғалар коммерциялық 

және коммерциялық емес ұйымдарға бөлінеді.    
Нарықтық  экономика  жағдайында  елімізде  
шаруашылық  жүргізуші  субъектілердің  ішінде  
ең  кеңінен  тараған  нысандардың  бірі  акцио-
нерлік  қоғам  болып  табылады.  

Акционерлік  қоғам  деп  өз  қызметін  жүзеге  
асыру  үшін  қаражат  тарту  мақсатымен  акция-
лар  шығаратын  заңды  тұлғаны  айтады.  Ал акция   
үлесті  немесе  меншікті  күәландыратын  бағалы  
қағаз. Яғни  акционерлік  қоғам  шығаратын  
және  олардың  түрлері  мен  санаттарына  қарай  
акционердің  дивидендтер  алуға, қоғамды  
басқаруды  қатысуға  және  қоғам  таратылғаннан  
кейін  оның  қалған  мүліктерінің  бір  бөлігіне  
құқықтарын  куәландырады.  Акционерлік  
қоғамның  жарғылық  капиталының  ең  төменгі  
мөлшері  елу  айлық  есептік  көрсеткіштен  кем 
болмауы  керек. 

Акционерлік қоғамның өзіне тән ерекшелік-
тері бар:

1) акционерлік қоғам бизнестің ең демократи-
ялы нысаны;

2) қоғам іс жүзінде салымшылардың шектеусіз 
санын біріктіруге   мүмкіндік береді;

3) акционерлер қоғамның міндеттемелері 
бойынша жауап бермейді;
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4) акционерлердің құқықтары  жеке және 
мүліктік болып бөлінеді.

Қазіргі кезде экономика секторларында 
қызмет етіп отырған кәсіпорындардың ұйымдық-
құқықтық нысандарының бірі акционерлік 
қоғамдар болып табылады. Акционерлік қоғамдар 
тек шаруашылық жүргізуші субъект ретінде ғана 
емес, сондай-ақ, ел экономикасына инвести-
ция тартуға, қор нарығының дамуына да белгілі 
бір деңгейде әсер ететіндігі белгілі. Сондықтан 
да акционерлік қоғамдардың дамуы, олардың 
тиімділігі мен қызметін реттеу мәселелеріне 
ерекше мән беріліп отыр. Бірақ, қазірге дейін 
акционерлік қоғамдар қызметіне қатысты бесін-
ші заңнамалық құжат қабылданды. Өткенге 
қысқаша көз жүгіртсек, ең алғаш 1990 жылы 
19 маусымдағы КСРО  Министрлер Кеңесінің 
№590 қаулысымен «Акционерлік қоғамдар және 
жауапкершілігі шектеулі қоғамдар туралы» ере-
же бекітілген. Осы құжат бойынша акционерлік 
қоғам ретінде номиналдық құнына тең белгілі бір 
акциялар санына бөлінген жарғылық қоры бар 
және міндеттемелер бойынша өзінің мүлкімен 
ғана жауапкершілікте болатын қоғам танылды. 
Осы одақтық акт негізінде 1991 жылдың 21 мау-
сымында  Қазақ КСР-ның  «Шаруашылық серік-
тестік пен  акционерлік қоғамдар туралы» заңы 
қабылданды. Бұл заңда акционерлік қоғамдарға 
15 бап арналады. Ал, 1995 жылы 2 мамырда ҚР-
сы Президентінің  «Шаруашылық серіктестіктер 
туралы» заңдық күші бар жарлығы қабылданады. 
Бұл акционерлік қызметті реттейтін үшінші 
құжат болып табылады және мұнда  акционерлік 
қоғамдарға 25 бап бөлінген. 1998 жылы 10 шілде-
де көптеген өзгертулер мен толықтырулар енгізіл-
ген 102 баптан тұратын «Акционерлік қоғамдар 
туралы»  арнайы заң шығады. Бірақ, бұл заң да 
акционерлік қатынастарды қажетті деңгейде 
реттей алмады және қор нарығының дамуына 
толық мүмкіндік бермейді, әсіресе, акционерлік 
қоғамды  басқару мәселелерінде кемшін тұстары 
көп деген пікірлер қалыптасты. Сондықтан ел-
дегі инвестициялық климатты жақсарту, қор 
нарығын дамыту және акционерлік қоғамдар 
қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында 2003 
жылдың мамыр айында ұзақ талқыланудан кейін, 
91 баптан тұратын «Акционерлік қоғамдар тура-
лы» жаңа заң қабылданды. Ал 2006 жылдың нау-
рыз айында заңға өзгертулер енгізілді. 

Ұзақ уақыт жан-жақты талқылаудан өткеннен 
кейін ғана қабылданған жаңа заңның бұрынғы 
заңнамадан айтарлықтай айырмашылықтары 
бар. Бұл заң бойынша акционерлік қоғамдар 
ашық және жабық нысандарға, шығарылған 
және жарияланған акциялар деп бөлінбейді. 
Сонымен бірге, акциялар шығару, акциялар 

эмиссиясын тіркеумен және басқа да корпо-
ративті шараларды жетілдірумен байланысты 
қатынастарды реттеудің айқын тәртібі келтірілуін 
заңның құндылығы ретінде айтуға болады. Атал-
мыш заңның негізінде акционерлік қоғамдар 
екі жыл ішінде өз құрылтай құжаттарына 
сәйкес өзгертулерді енгізу қажет. Ал, бұл талап 
орындалмаған жағдайда көрсетілген мерзімнің 
уақыты өткен соң бір жыл ішінде қайта құрылуы 
немесе таратылуы тиіс.

Сонымен, елімізде «Акционерлік қоғамдар ту-
ралы» жаңа заң қабылданды. Бірақ бұл заңның 
жобасы жарияланғаннан кейін 2 жылға жуық 
талқыға салынып, үлкен пікірталастар тудыр-
ды. Заң жобасын талқылауға кәсіпкерлер, ак-
ционерлік қоғамдардың  басшылары, заңгерлер, 
тәуелсіз сарапшылар, депутаттар, танымал эко-
номистер, Ұлттық банк пен қор биржасының 
өкілдері атсалысып, өз пікірлерін ортаға салды. 
Пікірталасқа түсушілер екіге бөлініп (өндіріс 
сферасының өкілдері және қаржылық сфе-
ра өкілдері) өз ұстанымдарын қорғауға ты-
рысты. Бірінші топтың (өндіріс сферасының) 
өкілдері бұл заң жобасын ҚР-ның Ұлттық Банкі 
әзірлегендіктен мұнда қаржы секторына (бан-
ктер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы 
қорлары т.б.) басымдықтар беріліп, материалдық 
өндіріс сферасының мүдделері аз ескерілген десе, 
қарсы жақтың (қаржылық сфераның) өкілдері 
керісінше, бұл заң жобасында кәсіпорындарың 
инвестициялық тартымдылығын арттыруға, қор 
нарығын дамытуға ерекше назар аударылған дей-
ді.

Стратегиялық тұрғыдан қарастырғанда 
көрсетілген мақсаттар мемлекеттік органдар және 
бағалы қағаздар нарығының профессионалды 
мүшелері бірігіп орындайтын біртұтас шаралар 
кешені арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Оларды 
шешу барысында бағалы қағаздар нарығының 
ұлттық шаруашылықтағы  инвестициялық ресур-
старды қайта үлестіру мен аккумуляциялаудың 
басты механизмдерінің бірі ретіндегі ерек-
шеліктерін ескеру қажет: нарықтың қызмет 
етуінің негізінде инвесторлардың уақытша бос 
ақша қаражатын өз еріктерімен бағалы қағаздар 
нарығының құралдарына салу жатыр. Осы себеп-
тен мемлекеттік реттеудің басты практикалық 
мақсаты инвесторлардың нарыққа сенімділігін 
қамтамасыз ету болып табылады. 
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1-кестеден көріп отырғанымыздай, 2007 
жылы 156420, 2008 жылы 173686, 2009 жылы 
190045, 2010 жылы 208409 кәсіпорын тіркелген, 
ал 2011 жылы 180646 кәсіпорын болған, яғни 
2007жылмен салыстырғанда 2011жылы 15,5%-ға 
өскен. Оларды бөліп көрсететін болсақ, тіркел-
ген кәсіпорындар саны 2007 жылы 5477, 2008 
жылы 5333, 2009 жылы 5107, 2010 жылы 4745, 
ал 2011 жылы 7270 болған. Яғни 2007 жылмен 
салыстырғанда 2011 жылы 32,7%-ға артқан. 

Нақты жұмыс істейтін кәсіпорындар болса, 2007 
жылы 4373, 2008 жылы 4179, 2009 жылы 3922, 2010 
жылы 3148 болған, 2007 жылмен салыстырғанда 
2011 жылы 72%-ға жоғарлаған.

2-кестеде көріп отырғанымыздай 2011 жылғы 
Қазақстан Республикасының аймақтары бойын-
ша тіркелген акционерлік қоғамдар барлық саны 
2973, ең көп үлесті Алматы қаласы көрсетіп тұр.
Қазақстан экономикасында акционерлік қоғам 
қатысушылар санының қаржылық құралдарын 

1кесте. Қазақстан Республикасындағы акционерлік қоғамдардың тіркелгендері мен нақты жұмыс 
істейтіні:

Жыл 2007 2008 2009 2010 2011 2011 ж. 
пайызбен 
2007 ж.

Барлық кәсіпорындар 
саны, соның ішінде 
акционерлік қоғамдар

156420 173686 190045 208409 180646 115,5

Тіркелгені 5477 5333 5107 4745 7270 132,7

Нақты жұмыс істейтіні 4373,0 4179,0 3922,0 3497,0 3148,0 72,0

Ескерту-ҚР-сы Статистика агенттігі мәліметтері негізінде әзірленді

№ Аймақ бойынша Бірлік Үлесі,%

1 Ақтөбе облысы 89 2,99

2 Астана облысы 95 3,19

3 Алматы облысы 219 7,36

4 Атырау облысы 56 1,88

5 Батыс Қазақстан 74 2,48

6 Жамбыл облысы 79 2,65

7 Қарағанды облысы 150 5,04

8 Қызылорда облысы 37 1,24

9 Маңғыстау облысы 68 2,28

10 Оңтүстік облысы 282 9,48

11 Павлодар облысы 93 3,12

12 Солтүстік облысы 50 1,68

13 Шығыс Қазақстан 100 3,36

14 Астана қаласы 316 10,62

15 Алматы қаласы 1265 42,54

Барлығы 2973 100

2-кестеде 2011 жылғы Қазақстан Республикасының аймақтары бойынша тіркелген акционерлік 
қоғамдар құрамы мен құрылымы

ЭКОНОмИКА ЭКОНОмИКА
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тарту және маңызды әлеуметтік міндеттерді 
іске асыруды ғана емес, сонымен қатар қазіргі 
өркениетті қоғамдық қатынастарды басқаруды 
да қамтамасыз етуде кең таралған шаруашылық 
субъектісі болып отыр. 
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Построение математичесКой моДели 
ДисКретной системы автоматичесКого 

УПравления с       - чим

Р.К. НУРАхУНОВА
заведующая отделом ДТО, доцент 

Каспийского общественного университета
Алматы, Республика Казахстан

УДК 683.1

Аннотация
Рассматриваются вопросы формирования модели дискретной стохастической системы управления с 

сигма-частотно-импульсной модуляцией. Математические модели получены в виде стохастических диф-
ференциальных уравнений Ланжевена и Ито.

Ключевые слова: дискретная стохастическая система управления, математические модели, автома-
тическое управление.

Аңдатпа
Мақалада сигма-жиілілік-импульстік модуляциясы бар дискреттік стохастикалық басқару жүйесі 

үлгісінің қалыптасу мәселелері қарастырылады. Математикалық үлгілер Ланжевен және Итоның 
стохастикалық дифференциалдық теңдік түрінде берілді.

Түйінді сөздер: дискреттік стохастикалық басқару жүйесі, математикалық үлгілер, автоматтық 
басқару.

Annotation
Examinations equations of forming discretion  stohastichecs systems administration s models with sigma frequency-

impulse modulation. Mathematics model  acknowledge the receipt in aspect  stohastichecs  differential equations 
Langevena  and Lto. 

Key words: discrete control system, mathematical models, automatic.

Дискретная система автоматического уп-
равления с сигма-частотно-импульсной 
модуляцией (              ) представляет 

собой замкнутую систему, управляющий алго-
ритм (устройство) которой основан на          [1, 
3]. Известно, что одной из основных задач тео-
рии управления является построение математи-
ческой модели сложных динамических систем, 
пригодных для решения задач анализа, синтеза и 
проектирования вышеуказанных систем.

Целью настоящего доклада является представ-
ление методики построения математической мо-
дели стохастической системы автоматического 
управления (САУ) с                 и  дискретной дина-
микой протекания процесса.

Согласно [1],             состоит из последова-
тельного соединения  фильтра и импульсного 
устройства.

Исходное уравнение фильтра:

(1)

Импульс                     появляется в случае, когда

при этом

(2)

Объект управления (ОУ) описывается разно-
стным уравнением m-го случайными коэффици-
ентами:

(3)

где, a
i
 - постоянные коэффициенты,            - 

дискретные белые шумы с корреляционной мат-
рицей R, i = 1,2,…,m.

Уравнения, характеризующая обратную связь 
системы:

X(n)=F(n)-Z(n)                                (4)

ЭКОНОмИКА АВТОмАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
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Как видно из модели системы управления с      
                    (1) - (3),                           имеет цифровой  
аналог интегрального управления модулятора и 
нелинейную зависимость гистерезисного типа, а 
ОУ описывается разностным управлением m-го 
порядка.

Однако для решения вышеуказанных задач те-
ории управления необходимо исходную модель 
(1) – (3) преобразовать к единому виду [1].

Эта процедура состоит из трех шагов.
На первом шаге после получения измененной 

структурной схемы фильтра и импульсного уст-
ройства                построим нелинейное - разно-
стное управление этого модулятора в виде

(5)

где Y
v
(n) - выход фильтра,      - нелиней-

ная функция.
На втором шаге управления дискретной систе-

мы управления с                 (3), (4), (5) преобразуем 
к виду «пространство состояний»:

(6)   

где

На третьем шаге белые шумы               и S(n) урав-
нений  (6), заменяя стандартными вигнеровски-
ми процессами,  получим модель [2], корректно 
описывающую  технические и технологические 
процессы

(7)

где

 - вигнеровские процессы.
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Каспийский общественный университет
Алматы, Республика Казахстан

УДК 683.1

Аннотация
В статье Жалимбетовой Р.Б., Садыровой А.Т. «Гендерное образование  в Каспийском общественном 

университете» раскрывается содержание проведенного социологического исследования в вузе и которое 
показало, что казахстанское общество недостаточно осознает проблему слабой правовой грамотности 
своих граждан, в частности студентов. Результаты проведенного социологического исследования внесут 
свой вклад в анализ сложившейся ситуации в Казахстане гендерных отношений, ее изменении и правовой 
основы построения гендерно равноправного общества. 

Ключевые слова: гендерное образование, традиционная культура, дискриминация.

Аңдатпа
Жалимбетова Р.Б. мен Садырова А.Т. «Каспий қоғамдық университетіндегі гендерлік білім беру» атты 

мақаласында жоғары оқу орнында жүргізілген әлеуметтанулық зерттеудің мазмұны ашылған, соны-
мен қатар зерттеу нәтижесі қазақстандық қоғам өз азаматтарының, соның ішінде студенттердің 
құқықтық сауаттылығының әлсіз екендігін күрделі мәселе ретінде сезінбейтіндігін көрсетті. Жүргізілген 
әлеуметтанулық зерттеудің нәтижелері Қазақстанда қалыптасқан гендерлік қарым-қатынасты, 
олардың өзгеруі мен гендерлік тең құқылы қоғам құрудың құқықтық негізін талдауға мүмкіндік бере оты-
рып, өз үлесін қосады. 

Түйінді сөздер: гендерлік білім беру, дәстүрлі мәдениет, дискриминация.

Annotation
In article Žhalimbetova R.B., Sadyrova A.T., “Gender education in the Caspian public University» content of 

sociological studies at University is revealed and it showed that Kazakhstan society is not aware of the problem of 
the lack of legal literacy of its citizens, in particular, students. The results of sociological research will contribute to 
the analysis of the current situation in Kazakhstan, change gender relations and the legal basis for the development 
of a gender equal society. 

Key words: gender education, traditional culture, discrimination.

Под гендерным образованием иссле-
дователи понимают образовательную 
модель, в которой учитываются ген-

дерные интересы, принимается во внимание 
наличие гендерных проблем в социальном раз-
витии общества и системе образования, пред-
принимается поиск способов их решения. 

Модернизация высшего образования обус-
ловлена повышением его качества, основана на 
гуманитарной парадигме, характерными особен-
ностями которой является учет многообразия ин-
дивидуальных и гендерных особенностей буду-

щих специалистов при обеспечении и поддержке 
процессов их самопознания, самоактуализации 
и самореализации. Гендерное образование в рус-
ле гуманитарной парадигмы означает признание 
целостного характера педагогических процессов 
и явлений, их обусловленности внутренними 
закономерными причинами самодвижения; не-
линейного, кризисного характера саморазви-
тия; необходимости оказания педагогического 
содействия в поступательном развитии человека 
независимо от его половой принадлежности, ут-
верждает право на множественность, вариатив-

Р.Б. ЖАЛИМБЕТОВА
кандидат экономических наук,
профессор, академик МАИН,

заведующая кафедрой СГД
Каспийского общественного университета

Алматы, Республика Казахстан 
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ность, уникальность человеческих проявлений, 
многообразие женской/мужской индивидуаль-
ности как важнейших источников развития и са-
моразвития.

Для достижений гендерного равенства во всех 
сферах жизни и деятельности страны Указом Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 
24 ноября 2005 года № 1677 утверждена Стратегия 
гендерного равенства в Республике Казахстан на 
2006—2016 годы (далее — Стратегия). Стратегия 
является основополагающим документом, на-
правленным на реализацию гендерной политики 
государства, обеспечивающей равенство мужчин 
и женщин, а также расширение прав и возмож-
ностей женщин.

Реализация Стратегии предусматривает внед-
рение гендерных знаний в систему образования, 
просвещение общества по осознанию необходи-
мости правового и гендерного равенства.

Известно, что в 1998 году Казахстан присоеди-
нился к Конвенции ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. Были ра-
тифицированы - Факультативный протокол к 
данной конвенции, конвенции ООН «О полити-
ческих правах женщин», «О гражданстве замуж-
ней женщины», шесть конвенций Международ-
ной организации труда, в том числе, «О равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной 
ценности». 

На данный момент к задачам гендерной полити-
ки в Казахстане относятся: достижение сбаланси-
рованного участия женщин и мужчин в государс-
твенных органах управления; обеспечение равных 
возможностей для экономической независимости, 
развития своего бизнеса и продвижения по служ-
бе; создание условий для равного осуществления 
прав и обязанностей в семье; свобода от насилия 
по признаку пола и бытового насилия.

Сегодня женщины меньше мужчин востре-
бованы на рынке труда, за равноценный труд 
женщины получают меньше заработную плату и 
вынуждены соглашаться на любую работу, в том 
числе, с вредными и тяжелыми условиями труда. 
Существуют проблемы и в развитии женского 
предпринимательства. Высоким остается уровень 
преступности в отношении женщин. 

Хотя равенство прав человека закреплено в пер-
вом положении Конституции РК, гендерное нера-
венство по-прежнему сохраняется, и по-прежнему 
остаются актуальными вопросы: почему происхо-
дит гендерная дифференциация, и что лежит в ее 
основе. В соответствии с пунктом 23 Плана ме-
роприятий на 2012-2016 гг. по реализации Страте-
гии гендерного равенства в Республике Казахстан 
на 2006-2016 гг., утвержденного Постановлением 
Правительства РК от 11 января 2012 г. №24 с  3 по 

5 декабря 2012 года в Каспийском общественном 
университете  проведено социологическое иссле-
дование.  Исследование проводилось с целью вы-
явления отношения студентов 1-2 курса КОУ как 
к фактическому, так и юридическому положению 
женщин в Казахстане.

Наше внимание было направлено на:
1) Гендерный стереотип как основной фактор 

существования гендерной проблемы;
2) Степень неравенства доступа мужчин и жен-

щин к социальной сфере;
3) Осведомленность студентов, как катализато-

ра решения гендерных проблем в перспективе;
4) Реальную политику в отношении равноцен-

ного соблюдения прав мужчин и женщин.
Гипотезы были сформулированы следующим 

образом:
1) Если гендерный стереотип является основ-

ным фактором существования гендерной про-
блемы, то его преодоление приведет к решению 
проблемы исследования;

2) Если будет равный доступ мужчин и жен-
щин к экономической и политической сфере, то 
ситуация в РК изменится к лучшему;

3) Если студенты будут осведомлены о про-
блемах гендерной дифференциации, то решение 
гендерной проблемы ускорится в перспективе.

При проведении социологического опроса 
были поставлены общие задачи о правах жен-
щин, об определении уровня правового знания 
респондентами, осведомленности о междуна-
родных и национальных документах, о равных 
правах между полами и ряд других вопросов. Ос-
новным объектом исследования были студентки, 
но для того, чтобы выявить специфику «женско-
го взгляда» на правовые и ряд других вопросов, 
оценки женщинами своей правовой и социаль-
ной защищенности были опрошены и студенты 
- мужчины. 

Социологический опрос проводился силами 
ППС. Временные ограничения не позволили оп-
росить более широкий круг лиц. Тем не менее, 
выборка является репрезентативной и отражает 
мнения студентов  из разных слоев казахстанско-
го общества. 

Содержание отчета основывается на данных 
исследования (анкетного опроса).  Опрос охва-
тил в основном студентов 1 и 2 курсов  Академии 
юриспруденции «Әділет» и факультета нефтяных 
и экономических специальностей Каспийского 
общественного университета в составе 50 чело-
век (из них лиц мужского пола – 23 (45%) и 27 
(55%) лиц женского пола). 

Анкета состояла из общего блока (12 вопро-
сов), и паспортички (4 вопроса).

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

201

Возрастной ценз респондентов колебался от 17 
до 25 лет. средний возраст опрошенных респон-
дентов составил 21 год.

Таблица 1

Пол Мужчины Женщины

Возраст 45% 55% 

Возраст 17 7,5 5

18 12,5 15

19 5 20

20 15 5

21 2,5 5

22 - 2,5

25 2,5 2,5

Из числа опрошенных респондентов студенты 
АЮА составили 35%, студенты ФНЭС – 65%.

Таблица 2

Студент(ка) ка-
кого курса и фа-
культета

АЮА (1-
курс)

7,5 10

АЮА (2-
курс)

5 12,5

ФНЭС 
(1-курс)

30 17,5

ФНЭС 
(2-курс)

2,5 15

По национальному составу респонденты рас-
положились следующим образом: казахи (27,5%) 
и казашки (42,5%), соответственно, русские (10% 
и 7,5%), корейцы (5 %), немцы – 2,5%, уйгурки  и 
украинки по 2,5%. 

Таблица 3

Нацио-
нальность

Казах 
(казашка)

27,5 42,5

Русский 
(русская)

10 7,5

Кореец
(кореян-
ка)

5 -

Уйгур 
(ка)

- 2,5

Украинка - 2,5

Немец 2,5 -

Только 32,5% студентов знакомы с нацио-
нальным документом со «Стратегией гендерного 
равенства в Республике Казахстан на 2006-2016 
гг.». Каждый четвертый студент затруднился с 
ответом об этом документе.

Вопрос о правовом статусе женщин был рас-
смотрен в контексте проблем в целом присущих 
сегодня казахстанским женщинам, а также муж-
ской части населения. Как следует из приведен-
ных данных, главными для населения являются 
сейчас жилищные условия (17,5%), затем соци-
ально-политические проблемы – безработица, 
бедность. То есть главной проблемой  на сегодня 
для казахстанских женщин является проблема 
занятости (12,5%). 

В этой связи актуальна первая практическая 
рекомендация Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин, 

Таблица 4

№ вопроса Вопросы/ ответы Ответы рес-
пондентов
в % (100%)

Из них жен-
щины в % 
(55%)

Из них 
мужчины в % 
(45%)

1 Знакомы ли Вы 
со Стратегией 
Гендерного ра-
венства в Респуб-
лике Казахстана 
на 2006-2016 гг.?

да 32,5 27,5 5

нет 42,5 17,5 25

затрудняюсь 
ответить

25 10 15

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ
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которая говорит о необходимости ликвидации 
дискриминации в области занятости, в частнос-
ти, при найме на работу; об обеспечении равной 
оплаты за труд равной ценности; а так же о за-
прете на «увольнение с работы на основании бе-

Согласно Конституции Республики Казахстан 
(статья 33), граждане Казахстана имеют равные 
права и возможности на участие в управлении 
делами государства. Однако, несмотря на то, что 
гендерное равенство обеспечивается законода-

Таблица 5

№ вопроса Вопросы/ответы Ответы рес-
пондентов в %

Из них

женщины мужчины

2 Какие из 
проблем се-
годня явля-
ются самыми 
важными для 
женщин?

вопросы заня-
тости

12,5 10 2,5

языковая про-
блема

2,5 - 2,5

бедность, ни-
щенский уровень 
жизни

12,5 7,5 5

низкий уровень 
профессиональ-
ной квалифика-
ции

10 2,5 7,5

жилищные ус-
ловия

17,5 15 2,5

неопределен-
ность, расплыв-
чатость пра-
вового статуса 
женщин

10 5 5

незнаю 35 15 20

опрошенных, неопределенность, расплывча-
тость правового статуса женщин отмечает 5% как 
мужчин, так и женщин.  

щих законодательных актов (нет – 25%, не знаю 
– 57,5%). 

Согласно данным проведенного исследования, 

Таблица 6

№ вопроса Вопросы/ответы Ответы рес-
пондентов в %

Из них

женщины мужчины

3 Есть ли 
определение 
дискримина-
ции женщин в 
Конституции 
РК и в других 
законодатель-
ных актах?

да 17,5 12,5 5

нет 25 12,5 12,5

незнаю 57,5 30 27,5

ременности или отпуска по беременности или на 
дискриминацию по увольнению ввиду семейно-
го положения».

На третьем – четвертом местах– низкий уро-
вень профессиональной квалификации и неоп-
ределенность, расплывчатость правового статуса 
женщин (10%). Иерархия проблем у мужчин и 
женщин почти одинакова. Вместе с тем, из всех 

тельством, на высшем уровне государственного 
управления представительство женщин незначи-
тельно.

Понятие «дискриминация в отношении жен-
щин» не нашло пока широкого тиражирова-
ния в законодательстве Казахстана, косвенным 
подтверждением этому является неосведомлен-
ность респондентов о наличии соответствую-

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ
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Таблица 7

№ вопроса Вопросы/ответы Ответы рес-
пондентов в %

Из них

женщины мужчины

4 Как вы 
считаете, 
каким явля-
ется реальное 
положение 
женщин в 
Казахстане?

Женщины не 
имеют поли-
тических прав

2,5 -

Права жен-
щин и мужчин 
не равны

10 2,5

Существует 
явное при-
теснение по 
половому 
признаку в 
Республике 
Казахстан

2,5 5

Права жен-
щин и мужчин 
юридически 
равны

22,5 20

В Казахстане 
не существует 
дискримина-
ции по поло-
вому признаку

7,5 2,5

Затрудняюсь с 
ответом

7,5 15

Другое 2,5 -

Таблица 8

№ воп-
роса

Вопросы/ответы Ответы рес-
пондентов в %

Из них

женщина мужчина

5 Сталки-
вались 
ли Вы с 
прояв-
лениями 
диск-
рими-
нации в 
повсед-
невной 
жизни?

Да, при поступлении на 
учебу

- - -

При обращении в офици-
альные заведения

2,5 2,5 -

При контакте с правоох-
ранительными органами

20 10 10

В общественных местах 10 2,5 7,5

В быту 7,5 2,5 5

Нет 52,5 32,5 20

Затрудняюсь ответить 7,5 5 2,5

в Казахстане  нет явного притеснения по полово-
му признаку.  Это факт отмечают наши студенты.  
Вместе с тем о том, что права мужчин и женщин 
юридически не равны  отмечает 22,5% респон-
дентов женщин и 20% респондентов мужчин. В 
Казахстане не существует дискриминации по по-
ловому признаку считают 7,5% студенток:

В целом по Казахстану  10% опрошенных от-
мечают факты дискриминации женщин в обще-
ственных местах, в случаях контакта с правоох-
ранительными органами 20% (соответственно, 
10% мужчин  и 10% женщин). В целом 52,5% сту-
дентов ответили «нет» на этот вопрос.

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ
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Относительно юридической защиты прав жен-
щин на равной основе с мужчинами можно от-
метить, что этот пункт статьи 2 нашел конститу-
ционное закрепление, вместе с тем, в Казахстане 
кроме судов практически нет, либо недееспособ-

странами СНГ; во-вторых, усиление миграци-
онных потоков, как между государствами, так 
и внутри Казахстана; в-третьих, благополучное 
положение в экономике и высокие заработки 
относительно других постсоветских стран; в-

Таблица 9

№ воп-
роса

Вопросы/ответы Ответы рес-
пондентов в %

Из них

женщина мужчина

6 Есть ли какой-
либо орган (госу-
дарственный или 
др.) куда можно 
было бы обра-
титься в случае 
дискриминации?
(если да, Вы мо-
жете отметить не-
сколько вариантов 
ответа)

Суды 22,5 12,5 10

Общество за-
щиты женщин

17,5 12,5 5

Кризисные 
центры

2,5 2,5 -

Национальная 
комиссия по 
делам женщин 
и семьи

2,5 - 2,5

Полиция 22,5 22,5 -

Телефон дове-
рия

10 7,5 2,5

Не знаю, 
затрудняюсь 
ответить

40 20 20

Нет 7,5 2,5 5

ны общественные институты, которые смогли 
бы оказать надлежащую помощь, поскольку 40% 
опрошенных затруднились ответить на этот воп-
рос. 22,5% студенток предпочитают обратиться в 
полицию.

В ситуации фактического отсутствия (кроме 
судов и полиции) структур, способных оказать 
помощь женщинам, пострадавшим от дискри-
минации, в Казахстане пока не осуществляется 
государственная программа по правовому обуче-
нию женщин по вопросам защиты их от неравно-
правия и дискриминации в любых проявлениях.  

Дискриминация по гендеру проявляется в са-
мых различных сферах, и как экономическое не-
равенство, и как неравные возможности для про-
фессиональной подготовки и карьерного роста, 
и как торговля женщинами и насилие над ними.  
Торговля людьми, особенно женщинами, стала 
настолько серьезным явлением для Казахстана, 
что угрожает как безопасности, так и националь-
ному генофонду. Торговле людьми способствуют 
организованные сети преступников, независимо 
от их национальности и гражданства. Необходи-
мо отметить, что имеется много признаков, кото-
рые указывают на то, что проблема имеет вполне 
объяснимые, объективные причины. Во-первых, 
это открытость границ Республики Казахстан со 

четвертых, глобализация организованной пре-
ступности, расширение ее возможностей в орга-
низации устойчивых каналов поставки «живого 
товара», которая рассматривает нашу страну не 
только как поставщика, но и как покупателя и 
как транзитный коридор. 

Сегодня в системе Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан действуют специаль-
ные подразделения по борьбе с проявлениями 
насилия в отношении женщин. Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 12 мар-
та 2001 года N 346 утверждены Правила органи-
зации взаимодействия государственных органов, 
организаций и общественных объединений, за-
нимающихся проблемами насилия в отношении 
женщин. В 2003 году принят Закон Республики 
Казахстан “О внесении дополнений в Уголов-
ный кодекс Республики Казахстан”, касающийся 
вопросов борьбы с незаконным выездом и неле-
гальной миграцией с целью последующей сексу-
альной или иной эксплуатации. Внесены изме-
нения и дополнения и в другие законодательные 
акты Республики Казахстан, направленные на 
борьбу с трафиком. Выполнена частичная ген-
дерная экспертиза Уголовного и Уголовно-про-
цессуального кодексов Республики Казахстан.

Содержательной проблемой становления ген-
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дерного образования в вузе является рост коли-
чества и качества исследований, посвященных 
гендерному образованию, особенно со стороны 
представителей гуманитарных специальностей, 
порождающих востребованность гендерного 
знания в системе высшего образования и ос-
мысление выбора содержания гендерной про-
блематики, «вписывающегося» в общую систему 
образования высшей школы, равнодоступного и 
равноценного для самореализации представите-
лей обоих полов. Преподаватель как основной 
транслятор гендерного знания в вузовской среде, 
читающий курсы гендерной ориентации, решает 
круг гендерных проблем и задач, делая лишь пер-
вые шаги на пути повышения качества гендерно-
го образования в вузе, поэтому особенно важно 

подается дисциплина «Права женщин и детей и 
механизм их защиты» 40% опрошенных ответили 
«да» и это были студенты АЮА. 27,5% студентов 
ФНЭС не в курсе, что в КОУ есть такая электив-
ная дисциплина.

Каждый преподаватель является источником 
информации и обладает собственным стилем 
изложения учебного материала, является но-
сителем определенного гендерного поведения; 
студенты отличаются определенными гендерны-
ми особенностями, поэтому важнейшей задачей 
вузов должна стать: создание атмосферы востре-
бованности гендерной культуры преподавате-
лей и студентов, ситуаций успеха для развития 
их общей профессиональной компетентности, 
гендерной компетентности и соответствующих 

Таблица 10 

№ вопроса Вопросы/ ответы Ответы рес-
пондентов 

в %

Из них

женщины мужчины

7 Знаете ли Вы, что 
в КОУ препода-
ется дисциплина 
«Права женщин 
и детей и меха-
низм их защи-
ты»?

Да 40 27,5 12,5

Нет 27,5 15 12,5

Не знаю 32,5 12,5 20

осмысление им и выделение соответствующих 
акцентов и аспектов содержательной информа-
ции гендерной направленности, не обременен-
ной гендерными стереотипами и предубеждени-
ями.

Определенное количество часов отводится ген-
дерной проблеме в процессе преподавания учеб-

компетенций, обеспечивающих благоприятные 
условия для самореализации студентов и сту-
денток, способствующие повышению качества 
гендерного образования в вузе, отвечающего 
современным требованиям мирового образова-
тельного пространства. 

Устойчива тенденция - 11-12% женщин в вы-

Таблица 11

№ вопроса Вопросы/ ответы Ответы рес-
пондентов 

в %

Из них

женщины мужчины

8 Является 
ли гендер 
показателем 
социальной 
стратифика-
ции общества?

Да 17,5 12,5 5

Нет 27,5 15 12,5

Не знаю 55 27,5 27,5

ных дисциплин социально-гуманитарного цикла 
в вузе. В частности, в процессе изучения курсов 
«Социология» и «Культурология» раскрываются 
проблемы происхождения семьи, роль женщины 
в семье, влияние религии на формирование се-
мейно-брачных отношений. 

На заданный вопрос, о том, что в КОУ пре-

борных органах, что связано не только с нали-
чием определенных финансовых и правовых 
барьеров, но и с закрепившимися стереотипами, 
как мужчин, так и женщин, голосующих, прежде 
всего, за кандидатов - мужчин.

Студенты 1-го курса пока еще не разобрались 
с таким показателем социальной стратификации 
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как «гендер», зато студенты 2-го курса – 17,5% 
ответили «да»:

65% респондентов считают, что нет различий в 
положении мужчин и женщин в Казахстане.

большая программа по преодолению безрабо-
тицы в стране, к сожалению, созданные рабочие 
места не всегда соответствуют требованиям жен-
щин, состоящих на учетах в органах занятости, 

Таблица 12

№ вопроса Вопросы/ ответы Ответы рес-
пондентов 

в %

Из них

женщины мужчины

9 Как Вы 
считаете, есть 
ли различия 
в положении 
мужчин и 
женщин в РК?

Да 35 12,5 22,5

Нет 65 42,5 22,5

Наше общество - общество с традиционной 
культурой. Традиционная культура - это строго 
ранжированные, упорядоченные и унифициро-
ванные отношения внутри общества. Упорядо-
ченность и стабильность этих отношений подра-
зумевает веками обкатанные и апробированные 
социальные роли. Обществу для оптимального 
функционирования было важно, чтобы каждый 
из его членов занимал строго определенную со-
циальную «ячейку» и свято исполнял предусмот-
ренные для нее ритуалы. На языке житейском 
это означает то, что женщина должна быть жен-
щиной, а мужчина – мужчиной. В обиход первой 
отводится застенчивость, забота о детях, домо-
витость и целомудрие. Второму, соответствен-
но предписывались мужество, напор, «горячий 
конь».

поскольку данные работы связаны со строитель-
ством, ремонтом дорог, сопряжены с использо-
ванием тяжелого физического труда. 

Следует отметить, что 12,5% опрошенных сту-
денток считают, что удел женщины – семейные 
ценности. При этом 40% респонденток  относят-
ся положительно к гендерному равенству: 

Присоединившись к Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении жен-
щин казахстанское правительство взяло на себя 
обязательство по созданию равных возможнос-
тей участия в политике для женщин и мужчин. 
На основе полученных мнений можно выделить 
следующие ответы. 

12,5% опрашиваемых студенток убеждены в 
том, что законодательство республики гарантиру-

Таблица 13

№ вопроса Вопросы/ ответы Ответы рес-
пондентов 

в %

Из них

женщины мужчины

10 В чем Вы 
видите это 
различие?

В семье 25 10 15

В занятости 10 2.5 7.5

Другое - - -

В этой связи 35% респондентов считают, что 
различия есть и они кроются в семейных цен-
ностях.

В республике в целом соблюдаются права 
женщин, они представлены в различных сферах 
- политике, экономике, образовании. Однако в 
Казахстане имеются скрытые формы гендерного 
неравенства, в частности, в уровне заработной 
платы, поскольку в целом оплата труда женщин 
на 15-20% ниже, чем мужчин.

В  рамках Дорожной карты предусмотрена 

ет женщинам право голосовать и быть избранны-
ми во властные структуры.  Это свидетельствует 
о том, что дискриминации в области политичес-
кой и общественной жизни страны женщины 
по большей своей части не испытывают.  17,5% 
респондентов считают, что государством устра-
нены не все преграды, препятствующие участию 
женщин в выборах во властные структуры.  Од-
ной из причин нежелания женщин участвовать 
в выборах – является наличие стереотипов об их 
роли в политике. 
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Как видим, что студенты в курсе, что женщи-
ны, равно как и мужчины, наделены правами 
голосовать на всех выборах и избираться во все 
публично избираемые органы. Вместе с тем, по 
мнению студентов мужчин (15%), женщины 
фактически не участвуют в формировании и осу-
ществлении политики страны. 

Таблица 14

№ вопроса Вопросы/ ответы Ответы рес-
пондентов 

в %

Из них

женщины мужчины

11 Как Вы 
относитесь к 
гендерному 
равенству?

Положительно 40 17,5

Отрицательно - 15

Удел женщи-
ны-семейные 
ценности

12,5 7,5

Другое 2,5 5

тве замужней женщины»). В Казахстане разрабо-
тан и утвержден постановлением Правительства 
национальный план действий по улучшению по-
ложения женщин в республике.

Когда мы говорим о проблеме достижения 
гендерного баланса или хотя бы приближения к 
нему, речь ведется о равной правовой защищен-

Таблица 15

№ вопроса Вопросы/ ответы Ответы рес-
пондентов 

в %

Из них

женщины мужчины

12 Считаете 
ли Вы, что 
женщина не 
может стать 
лидером?

Да 15 12,5 2,5

Нет 17,5 2,5 15

Незнаю 10 5 5

Таким образом, отличительной особенностью 
гендерной политики Казахстана является то, что 
инициатором гендерных проектов выступает, в 
первую очередь, государство, которое принимает 
превентивные и опережающие меры в областях 
гендерного развития. 

Проведенное исследование показало, что ка-
захстанское общество недостаточно осознает 
проблему слабой правовой грамотности своих 
граждан. Многие из опрошенных студентов не 
знают не только национальное законодатель-
ство, но и ряд международных документов, в 
частности,  Конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин от 1979 
года, которая входит в число международных ак-
тов, обязательных для выполнения Республикой 
Казахстан.

В настоящее время Казахстан является участ-
ником более 20 различных договоров и конвен-
ций по правам человека, в том числе, и тех, ко-
торые направлены на обеспечение равноправия 
между полами, а также защиту женщин и детей 
(«О политических правах женщин», «О гражданс-

ности, пропорциональной представленности по-
лов в органах государственного управления, рав-
номерном распределении нагрузок в семье – и 
так далее. А также достижение равенства должно 
ориентироваться на равенство и в казахстанском 
обществе, и в семье. Казахстанское  общество 
- общество с традиционной культурой. Тради-
ционная культура - это строго ранжированные, 
упорядоченные и унифицированные отношения 
внутри общества. Упорядоченность и стабиль-
ность этих отношений подразумевает веками об-
катанные и апробированные социальные роли. 
Обществу для оптимального функционирования 
было важно, чтобы каждый из его членов зани-
мал строго определенную социальную «ячейку» 
и свято исполнял предусмотренные для нее ри-
туалы. На языке житейском это означает то, что 
женщина должна быть женщиной, а мужчина 
– мужчиной. В обиход первой отводится застен-
чивость, забота о детях, домовитость и целомуд-
рие. Второму, соответственно предписывались 
мужество, напор, «горячий конь». Но, пока об-
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щество не осознает проблематичность взаимо-
действия полов, мы не сможем двигаться и раз-
виваться, как полноценное государство.

Следует отметить что в Казахстане существу-
ет проблема бытового насилия. В связи с этим 
проводятся тренинги, которые  должны оказать 
содействие в дальнейшем продвижении закона 
о противодействии бытовому насилию, кото-
рый находится на рассмотрении в Парламенте. 
Новшество этого закона в том, чтобы обратить 
внимание на профилактику противодействия 
бытовому насилию. На регулярной основе долж-
ны обсуждаться вопросы гендерного равенства, 
а также проблемы демографической и семейной 
политики.

Примеры других стран показывают, что реали-
зация принципа равных прав и равных возмож-
ностей приводит не просто к повышению статуса 
женщин, а вообще к более гуманному развитию 
общества, потому что стратегия гендерного рав-
ноправия способна изменить приоритеты госу-
дарственной политики. В ее центре оказывается 
развитие человека, его достойная жизнь, здоро-
вье, возможность приобретения знаний, продол-
жительность жизни. 

Усиление экономического неравенства между 
женщинами и мужчинами обусловлено многими 
факторами, в том числе неравенством в зарплате, 
безработицей, а также неравенство в разделении 
экономической власти, отсутствие мощной под-

держки женщинам-предпринимателям тормозят 
усилия по расширению экономических прав и 
возможностей женщин.

Считаем, что необходима разработать про-
граммы обучения женщин-лидеров, принять 
меры, облегчающие совмещение семейных и 
профессиональных обязанностей. Препятствие в 
этом видится в том, что существует разрыв меж-
ду равенством мужчин и женщин де - юре и де - 
факто. Традиционное понимание гендерных ро-
лей ограничивает женщин в выборе профессии и 
карьеры и принуждает их взвалить на себя весь 
груз домашних обязанностей. 

Основным принципом, лежащим в основе 
усилий  казахстанского общества по изменению 
отношений неравенства должно стать создание 
равных стартовых возможностей для развития 
способностей своих граждан. Это позволит ка-
захстанцам обеспечить достойные условия су-
ществования. 

Результаты проведенного социологического 
исследования внесут свой вклад в анализ сло-
жившейся ситуации в Казахстане гендерных от-
ношений, ее изменении и правовой основы пос-
троения гендерно равноправного общества. На 
наш взгляд, читаемая элективная дисциплина 
«Права женщин и детей и механизм их защиты» 
может быть полезна не только студентам-юрис-
там, а всем студентам и магистрантам.
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большевизм, «жиДо-большевизм» и «жиДы» 
в ПУблиКациях Уласа самчУКа (1941-1943 гг.)

УДК [94: 070]: 821.161.2-92

Аннотация
В статье анализируется публицистика Уласа Самчука в газете «Волынь». В передовицах, репортажах, 

фельетонах автор раскрывает разрушительное влияние советского государства на историю Украины и 
негативную роль евреев, как сторонников режима «жидо-большевизма». С помощью концепта «больше-
вистско-еврейского» единства формируется враг украинцев.

Ключевые слова: Улас Самчук, газета «Волынь», антисемитизм, «жидо-большевизм».

Аңдатпа
Мақалада Улас Семчуктың “Волынь“ газетіндегі көсемсөзі талданған. Мақалаларында, жарияламала-

рында, фельетондарында автор қиратқыш ықпалды советтік мемлекетті Украина мен еврей тарихының 
теріс рөлі мен “жидо-большевизмнің” режимінің алашордашылдары ретінде қарастырады. “Больше-
вистік-еврей” тұжырымдамасының көмегімен бірлік, украиндіктердің жауы қарастырылады.

Түйінді сөздер: Улас Самчук, «Волынь» газеті, антисемитизм, «жидо-большевизм».

Annotation
The paper analyzes the journalism edited Ulas Samchuk in journal «Volyn». In editorials, reports, skits author 

reveals the devastating impact of the Soviet state in the history of Ukraine and the negative role of the Jews as 
supporters of the regime of «Judeo-Bolshevism». With the concept «Jewish-Bolshevik» enemy of unity is formed 
Ukrainian.

Key words: Ulas Samchuk, journal «Volyn», anti-semitism, «zhydo-bolshevism».

Дискуссии, связанные с общественной 
деятельностью У.Самчука для многих 
ученых «щекотливая» тема. Опроверга-

ется причастность писателя к коллаборации [5], 
и отношение к т.н. «еврейскому вопросу» [4]. 
Иногда такие попытки провоцируют обратный 
эффект. Поэтому дискуссионность указанных 
вопросов не снимается, скорее актуализируется. 
Будучи редактором известного на Волыни жур-
нала, под руководством У. Cамчука печатались 
публикации антибольшевистского и антисемит-
ского характера.

Актуальность разведки обусловлено нехваткой 
системных исследований публицистики писате-
ля под призмой антисемитской риторики, разно-
родностью трактовок и дискуссионностью выво-
дов, связанных с политическими убеждениями 
писателя.

Обнаружения / опровержение антисемитиз-
ма в публикациях Уласа Самчука – цель данной 
разведки. Для этого проанализирована публи-

цистика писателя в газете «Волынь». Объектом 
исследования являются публикации писателя 
(передовицы, репортажи, фельетоны), предме-
том – политические взгляды писателя в его пуб-
лицистике.

Историография темы. Дискуссионность поло-
жений по поводу наличия / отсутствия антисе-
митизма писателя привлекли А.Живьюка [4, 5],  
И. Руснак М.Гона [3].

По подсчетам А.Живьюка, публицистическое 
наследие Уласа Самчука составляет 129 позиций 
[4, 20]. Публикации печаталась в 35 легальных 
украинских изданиях, однако большинство – в 
журнале «Волынь» (г. Ровно, Украина), редак-
тором которого был писатель с сентября 1941 г. 
по март 1942 г. Условно публицистику можно 
разделить на передовицы (37), репортажи (36) и 
фельетоны (56 ).

Национальная направленность и патриотизм 
– восходящая идея Самчуковой публицистики. 

Р.Ю. МИхАЛЬЧУК
Ровенский государственный гуманитарный 

университет (Украина), 
аспирант кафедры всемирной истории

СОЦИОЛОГИЯ ИСТОРИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

210

Родина, Украина всегда была для писателя вы-
сшим мерилом самоценности личности [41, 4] – 
«Вечным, неизменным и святым в жизни каждо-
го без исключения человека есть Родина» ... «Кто 
имеет Родину, тот слышит, любит, тот имеет для 
чего жить» [4, 76]. Важным является вопрос на-
ционального сознания: «Национальное созна-
ние – это первая предпосылка широкой созна-
ния и творческой силы вообще». Автор приводит 
сравнение, согласно которому денационализи-
рованный человек похож на женщину, которую 
силой «сводили к роли проститутки» [4, 79]. От-
ветственность за это писатель возлагает на пре-
дыдущие властные режимы, что «ничем другим 
не занимались, а доказывали, что мы – не мы, 
а что-то другое» [4, 79]. Особенно приобщилась 
к этому советская власть (большевизм). Вывод 
Самчука очевиден – советская власть является 
угрозой не только для Украины, но и для всего 
цивилизованного мира – «большевизм есть ко-
нец всех культур, конец всех высших моральных, 
религиозных ценностей» [36], «чума большевиз-
ма рыла одно огромное грибовище, в котором 
должен был найти свой конец весь украинский 
народ» [24]. Поэтому будущее Украины видится 
в борьбе против данного врага и содействии в 
этом Германии: «... желать армии немецкого на-
рода окончательной победы над врагом нашим и 
целого культурного человечества – большевиз-
мом» [10].

Категорическое невосприятие советской влас-
ти не только составляло основу политических 
взглядов автора, но и сделало определенный от-
печаток на его литературное творчество – «Со-
ветская власть никогда не была последствием 
естественного господства или правления, а ис-
кусственным, насильственным захватом власти, 
от начала до конца средствами хитрости, настой-
чивости, военной оружия и рафинированной по-
лицейской системы» [29, 51].

В передовицах – идеологический стержень, 
политическая палитра мировоззрения писателя. 
Из общих 37-и нами выявлено тридцать одну, 
в которых прямо или косвенно содержался об-
раз врага украинцев. Данный образ не является 
единственным, наряду с большевизмом есть и 
другие [38].

В контексте критики Советского Союза, автор 
обвиняет северо-восточного соседа, как госу-
дарство, которое на протяжении веков в различ-
ных формах несло разруху Украины. Сначала 
это была «старая царская Московия» [23], затем 
– «Сталинская сатрапии» [37], «большевистс-
ко-коммунистическое  нашествие» [19]. Причем 
истоки антагонизма Московского государства 
автор находил еще со времен Андрея Боголюбс-

кого, татарских и монгольских орд Чингиз-Хана 
и Батыя [10].

Вместе с тем, прямая критика советской сис-
темы была на ряду с критикой евреев. Концеп-
ция «иудо-большевизма» («жидо-большовизма») 
эксплуатируется писателем на страницах газет.

У.Самчук не является новатором в примене-
нии «жидо-большевистского» концепта. После 
захвата территории Украины, нацистская пропа-
ганда постоянно актуализировала на еврейско-
советской целостности. За ней объяснялось, что 
«большевик – это орудие еврейства» [7], «только 
евреи и комиссары имели права в Советском Со-
юзе» [2].

Часто сама приставка («жидо») к указанной 
власти («большевизм») могла менять вектор 
идеологической направленности публикации. 
Наглядный пример – передовица «Круты». Кон-
статируя наступление большевиков на Украину, 
писатель обвиняет вместе с тем и «жидов»: «это 
был именно тот враг, с которым идет борьба и 
сегодня ... Это был московско-еврейский боль-
шевизм» [28].

Некоторые современные исследователи от-
мечают, что используемый Самчуком выраже-
ние «жидо-коммунизм» следует понимать как 
«распространеное пропагандистское клише» 
для критики советской власти. По этому опре-
делению критика «жидо-коммунизма» касалась 
советского государства, а не евреев. Однако ста-
вим под сомнение такие утверждения. У.Самчук 
различал «большевизм», «жидо-большевизм», и 
«жидов» (евреев), употребляя эти термины отде-
льно.

Основой нижеприведенных тезисов являет-
ся анализ конкретных высказываний автора. 
Употребляемые словосочетания трактуем прямо 
– «большевизм», как критику советского строя, 
«жидо-большевизм», как критику евреев. Ясно 
значение термина «жидов» – евреи.

В 18-и передовицах писатель критикует боль-
шевизм, употребляя термины «большевизм» и 
«Советский Союз». Еще в 8-и говорится о «жидо-
большевизм» и «жидов» (1 нейтральная, и еще в 
одной упоминаются «разные Лейбы Троцкие» 
[14]). В пяти (5) врагом выступает Польша, еще 
в трех (3) – Англия. По одному разу упоминается 
«царская Московия» и «татарские и монгольские 
орды». Последние нами указаны для раскрытия 
формирование образа врага украинцев, однако 
они не составляют предмет нашего исследова-
ния. Отметим же, Англия, как враг Германии 
обвиняется в развязывании войны – «главным 
тезисом этой войны была и есть… английская 
погорда и английское желание быть на планете 
без конкурентов» [32].
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В освещении еврейской тематики У. Самчук 
оперирует терминами «жидо-коммуна», «мар-
ксо-коммунизм», «жидо-большевизм» и собс-
твенно «жиды». Уже в первой вступительной 
статье журнала «Волынь» он называет их одними 
из наибольших врагов Украины [24]: «под ударом 
могучей силы Великой Германии она (украинская 
земля – Михальчук Р.) освободилась от оккупации 
главных врагов украинского народа – московс-
ко-еврейского большевизма и польского нашес-
твия». В этой же публикации «орд жидокомуны» 
автор называет чумой, «которая с лопатой ходила 
гробовище рыла» [24]. О «московско-еврейском» 
большевизме, как враге Украины, «с которым 
идет борьба и сегодня» говорит автор и в передо-
вице «Круты» [28].

В обращении к читателям У.Самчук использует 
устаревший стереотип еврея-эксплуататора, про-
тивопоставляет «жида» крестьянину и предлага-
ет выбор без выбора: «или мы видим прекрасно 
развитую систему сбыта наших сельскохозяйс-
твенных производителей или и дальше остаем-
ся в убеждении, что нашему крестьянину хватит 
какого-то жидка, что каждую неделю будет уста-
навливать свои цены» [20]. Применяет У.Самчук 
штамп «мир плютократии и еврейства», который 
олицетворяют алиянты и партнеры Советского 
Союза – капиталистические государства Англия 
и США в лице «английских лордов и нью-йорк-
ских миллиардеров» [36].

Среди наиболее полемических передовиц 
– «Завоевываймо города» [38]. Города (где боль-
шинство становили евреи) характеризовались как 
«преимущественно не наши, не украинские», где 
«фабрики и торговля были не украинские» [38]. 
Автор делит население на «своих» (украинцев) 
и чужих (евреи и поляки). Последние же ука-
зываются, «как сборники международной, нам 
совсем чужой наволочи, которая жила и богатела 
итогами нашей работы» ... «которые все делали 
для того, чтобы украинские остались без своей 
интеллигенции». Причинами такого отношения 
автора, по мнению М.Гона, является гетеросте-
реотипы по отношении к евреям, обусловленные 
различным социальным опытом «своих» и «чу-
жих» [3, 114].

Полемизируя с М.Гоном, А.Живьюк отмечает, 
что дословного призыва «отвоевывать у евреев 
и поляков города» [4, 18] нет. Однако для под-
тверждения этого приводятся отдельные цитаты, 
где отсутствуют упоминания о евреях [4, 39]. Зато 
Самчук четко указывает, что «весь тот элемент, 
который населял наши города, или то жидовство, 
или то наплывова польскость, должна исчезнуть 
из наших городов» [38]. А далее пишет, что «про-
блема еврейства уже на бегу решения и она будет 

решена в рамках общей реорганизации новой 
Европы».

Отметим, что благоприятную ситуацию 
У.Самчук предлагает использовать украинцам 
– социально-демографический вакуум в городах 
должен «немедленно и безотлагательно запол-
нить настоящий владелец и хозяин этой земли 
– украинский народ» [38]. А после уничтожения 
евреев г. Ровно в «Сосенках», в передовице «Наше 
село» за три недели после указанной трагедии ав-
тор «требует» от села дать городу ремесленников. 
Раньше такими были евреи, однако большинство 
из них были уничтожены [30].

В публикации «Адольф Гитлер» «мировое жи-
довство» становится виновным в упадке Герма-
нии после Первой мировой войны. Попытки 
изменить последствия Версальской системы 
для Германии проявлялось в 3 векторах борьбы. 
Относительно данного очерка А.Живьюк указы-
вает, что «ни фактического, ни какого другого 
упоминания о будущем решении «еврейского 
вопроса» не находим». Указано, что «тот боролся 
против Версальского договора, международного 
марксо-коммунизма и мирового еврейства», хотя 
автор в тексте ясно пишет, что эти три фактора 
«должны быть в первую очередь уничтожены» 
[19]. В подобном ключе применены и другие 
слова передовицы: уничтожение и искоренение 
коммунизма и еврейства будет закончено «так же 
успешно, как и успешно проходили другие бое-
вые задачи армии Адольфа Гитлера» [19].

Если в передовицах критика большевизма ле-
жит в идеологически-политической плоскости, 
то в репортажах описывается социально-эконо-
мический упадок: в Полтаве «стоят кучи обор-
ванных халабуд» [33], в Креминчуку – «руина, 
запуск, упадок» [26], в Звягеле – «ободранные 
колхозы» [25] и так в большинстве городов. 
Именно поэтому большевизм, как враг украин-
цев в репортажах выступает еще определеннее и 
четче, чем в передовицах. Причина этого – путе-
шествие писателя по Украине и увиденный упа-
док края. В «Полтаве» автор пишет, что «царский 
режим за триста лет не сделал с ней то, что боль-
шевистский за двадцать» [33]. Резюмируя уви-
денное, писатель отмечает: «Кто верит в больше-
виз – является сознательный преступник против 
самого себя, своей семьи, своего народа. Кто 
терпит большевизм, есть дурак. Кто надеется, 
что большевизм изменится – идиот. Большевизм 
есть зараза. Где он ступает – там смерть» [21].

С 36-и репортажей У.Самчука в 18-х находим 
критику большевизма, еще в двух – царской Рос-
сии. В 11-х встречают евреи и их производные 
(«жидки», «жидовский глаз», «жидовское местеч-
ко»). В 3 из них (нейтральные) они упоминается 

ТАРИх ИСТОРИЯ



«Ә
д

іл
ет

т
ің

» 
ғы

л
ы

м
и 

ең
б

ек
т

ер
і №

 1
 (

43
) 

20
13

212

как [16; 33; 8]. В одном евреи высмеиваются в 
остроумии [17]. И еще в 7-ми евреи упоминается 
в негативном смысле. Так, негативное влияние 
они оказывали на украинскую культуру. Крити-
куя «псевдоукраинизацию», автор отмечает, что 
украинский язык повсюду – даже в паспортах 
евреев, «говорящие, что это люди украинцы». 
Памятник Тарасу Шевченко «делал какой-то 
жид и выглядит он очень сокирно» – поскольку 
«та масса бронзы» только компрометирует Шев-
ченко» [12]. Критиковались советские писатели, 
имевших «Марксовский, а до того еще и жидовс-
кий глаз» [35]. Становились евреи виновными и в 
экономических проблемах, в частности уничто-
жение «жидобольшевикамы» нажитого [31].

Создание негативного образа евреев трактова-
лось их участием в карательных органах предыду-
щей власти. Фиксируя темы разговоров «просто-
го народа», автор слышит одно: «ссылка, евреи, 
НКВД, голод» [34]. Среди типичных рассказов: 
«Я служил на советской службе пятнадцать лет, 
и всегда моим шефом был жид. Пресса, коопе-
рация, НКВД – это были домены жидовства. 
– Почти не встречал людей, которые бы так или 
иначе не имели знакомства с НКВД» [21].

Унижающим человеческое достоинство явля-
ется репортаж «Креминчук», где автор называ-
ет евреев «еврейские шимпанзе»: «те еврейские 
шимпанзе так уже офабричились, что для него 
грязное строение фабрики стало образцом укра-
шения всего». Описывая советский строй и «все 
прелести» в черных тонах («по улицам слышен 
запах плесени и навоза» и др.), автор отмечает, 
что иначе и не могло быть, ведь там был «рас-
поясанный хам, к тому же отравлен напитком 
еврейского изделия» [26]. Продолжая рассказ о 
городке в другом фельетоне [20], Самчук пишет, 
что около 100 тысяч человек населения испы-
тывало нехватку нужных товаров, однако такой 
брак чувствовали все, за исключением «жидов». 
Также, несмотря на дефицит товаров, по приказу 
«еврейского зернового директора Фурманского 
был подожжен склад зерна, когда наступала не-
мецкая армия [22]. Итак, образ еврея в репор-
тажах автора – от непутевого «жида-шимпанзе» 
–  до «жида-обидчика» и эксплуататора.

Учитывая специфику жанра, в фельетонах 
меньше встречается образ врага. С 57-и фелье-
тонов в 16-х применимо термин «большевизм» и 
звучит его критика. К «еврейской» и «жидо-мос-
ковской власти» встречаем 5. Среди них два фе-
льетоны просто констатируют наличие послед-
них [39], [11]. Остальные три таковыми назвать 
нельзя. В частности, в «Кременце», автор назы-
вает евреев «народиком», что «слишком долго 
здесь пасожерив». Далее очевидно идет намек на 

гибель – «Сейчас она (культура гебреян – (евреев) 
- Михальчук Р.) медленно, но отчетливо всасыва-
ется в нутро земли, и придет время, когда о ней 
не будет ни упоминания» [27].

Некорректное упоминание о «жидовина» 
встречаем в рассказе действа вертепа. Из каза-
ков, рыцарей, именно жид имеет отрицательную 
характеристику: «Довольно тебе, жидовин, нами 
привередничать» [13].

Не обходит вниманием У.Самчук публика-
ции литераторов с антисемитским подтекстом. 
Анализируя сборник стихов Михаила Сытника 
«Новые горизонты» 1942 г. наводят такие слова 
«Марксу верили, как Богу, а Ленину пожалуй еще 
более ...». Однако на самом деле вечерами «соб-
равшись в небольшой группе между себя гово-
рили тихо об Украине дорогой». Наговорившись 
вволю – плевали жиду Марксу в глаза »[15].

Вывод. Имея авторитет общественного деяте-
ля на Волыни [18, 228], У.Самчук представлял ту 
«активную и самую образованную часть украин-
цев, которая по природе своей выполняла роль 
украинской элиты» [5, 10]. Публицисты отмеча-
ют, что журнал «Волынь» носил «общенародную 
ориентацию в тех весьма сложных обстоятельс-
твах военного времени» [40, 75]. Учитывая боль-
шой тираж и широкое распространение журнала 
по всей Украине, отмечаем воздействие печат-
ного слова населения края, в т.ч. и отношение к 
евреям, которых было представлено носителя-
ми преступной по отношении украинцев власти 
– «жидо-большовизма». В передовицах, репор-
тажах и фельетонах они выступают враждебным 
украинцам элементами. А таких полтора десятка. 
Зато – никакого положительного упоминания. 
Учитывая реалии оккупационного времени – 
вряд ли могли и быть. С другой стороны, все кри-
тические передовицы написанные У.Самчуком в 
т.н. «относительно бесцензурный» период функ-
ционирования прессы (вторая половина 1941 г.). 
Тогда немецкие факторы не были столь опреде-
ляющими, как это произошло после мартовско-
го ареста У.Самчука. Следовательно, существует 
вероятность, что критика «жидов» – это не дав-
ление нацистской пропаганды, а собственные 
рефлексии писателя. Было это данью власти, или 
нет – дело каждого конкретного случая, выясне-
ния которого сейчас невозможно. Одновремен-
но критику евреев У.Самчука определяем такую, 
что получила «мягкий характер» по сравнению 
с другими корреспондентами редактируемого 
им журнала (в частности, Н. Кибалюк). Следует 
стать на защиту писателя перед обвинениями от-
дельных исследователей в призывах уничтожать 
еврейство. Такого не было, в отличие от неко-
торых авторов прессы, в публикациях которых 
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указывалось, что евреи «сосут кровь из чужих 
национальных организмов» [9], организуют под-
лую борьбу против Украины и т.д. [6] и звучали 
призывы уничтожения. По сравнению с такой 
характеристикой, «Самчуковая критика» блек-
нет, выглядит умеренной, не такой «агрессивно-
наступательной» и «махровой».

Мы не поддерживаем позиции В.Виничука, 
который утверждает, что в трех моделях воспри-
ятия – стереотипный, социально-нравственный 
и политико-этический Скрипник и Самчук были 
достаточно толерантными к евреям [1, 217] и И. 
Руснак – что «во всех случаях прослеживается 
достаточно толерантное отношение писателя 
к евреям» [4, 18]. Вместе с тем, мы согласны со 
словами исследовательницы, что сформулиро-
вав немало важных вопросов украино-еврейских 
взаимоотношений, У. Самчук не дал однознач-
ного ответа на них [4, 19].

Для беспристрастности выводов и объектив-
ности суждений отметим, что целостная позиция 
писателя к евреям будет отображаться в контек-
сте исследования не только публицистики, но 
и тщательного анализа всех его произведений. 
Поэтому считаем перспективными дальнейшие 
исследования в данном направлении.
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Caspian sea: 
a Case study of eConomiC ConfliCt

УДК 338.45:662

Abstract 
The Caspian Sea is strategically located between Europe and Asia and therefore, could become a major corridor 

for the transport of goods between countries and continents. Since the liberalization of markets in the former Soviet 
states, trade appears to increase but economic standards. 

The Caspian Sea is unique in many respects: economic, geopolitical and environmental. It is on account of its 
peculiarities that Caspian has become both bless and curse.  It is the largest completely enclosed body of salt water 
in the world with a particularly fragile ecosystem, which has already suffered considerable damage due to extensive 
oil producing activities and pollution from land-based sources. The enormous oil and gas deposits contained in the 
Caspian Sea subsoil constitute a major, but not the only reason for increased interest in the region. The Sea contains 
valuable fishery resources, including 90% of the world’s stock of sturgeon. It also provides important transportation 
routes, connecting the European part of Russia, Transcaucasia and Central Asia. Finally, the demise of the former 
Soviet Union dramatically changed the entire geopolitical situation in the region. Instead of two (USSR and Iran) 
there are now five riparian States-Russia, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan-sharing one of the 
richest natural resource areas of the world. The disputed boundary issues and eagerness of these littoral countries 
to spread their extensions to all over the world made Caspian Sea more vulnerable. There is multi- facet of factors 
that made Caspian Sea eye souring among the great powers of the world. The immense need of energy to cater to 
ones needs plus the geographical and geostrategic significance of the region gravitated all great powers to quench 
their economic thirst. Its proven resources have also commanded a marvelous position that can give better political 
concessions or lead to those who occupy it at the very earliest. It has also in store anger and resentments of both 
regional and international nature that may at any time culminate into fatal war.

Key words: Caspian Sea, Environmental, Geopolitical, Ecosystem, Gas, Oil, Sturgeon, Resources. 

Caspian Sea is world’s largest inland body 
of water and preserves importance to a 
larger extent[1]. It is lying to the east of the 

Caucasus Mountains and to the west of the vast steppe 
of Central Asia. Its name derives from the ancient 
‘Kaspi peoples’ who once lived in Transcaucasia 
to the west; among its other historical names, 
Khazarsk and Khvalynsk derive from former peoples 
of the region, while Girkansk stems from Girkanos, 
“Country of the Wolves.” The elongated Sea sprawls 
for nearly 750 miles (1,200 km) from north to south, 
although its average width is only 200 miles (320 
km). It covers an area of about 149, 200 square 
miles (386,400 square km) larger than Japan and its 
surface lies some 90 feet (27 meters) below sea level. 
The maximum depth, toward the south, is 3,360 feet 
(1,025 metres) below the sea’s surface. The drainage 
basin of the Sea covers some 1,400,000 square miles 
(3,625,000 square km). The Sea contains some 63.4 

billion acre-feet or 18,800 cubic miles (78,200 cubic 
km) of water-about one-third of the Earth’s inland 
surface water[2]. 

The geographical scale of the region encompasses 
the water body of the Caspian Sea and the entire 
catchment area that influences the Sea. The major 
river basins included in the region are the Volga, Ural, 
Terek, Kura, Sulak, Samur and Sefid-Rud. It has the 
form of an inverted “L” with its northwest corner 
at 29°21’28 E and 59°31’51 N and southeast corner 
at 60°27’27 E and 37°16’21 N. The region includes 
the entire territories of Azerbaijan and Armenia, and 
parts of Russia, Kazakhstan, Iran, Turkmenistan, 
Georgia, and Turkey. Caspian Sea marks one of the 
largest ancient seas (Tethys) which had once covered 
the total area of Iran, Turkey, southeast of Russia and 
the Mediterranean Sea. It is divided into northern, 
middle and southern sections. It carries an economic 
and geopolitical driven significance that transcends 
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all borders and creates a catchment area belonging to 
all leading world economies. 

The Caspian region being known for rich resources  
has become the focus of intense competitive interest  
among the big powers. Added to it is the need and 
growing importance of resources that are presently 
license to economic growth coupled with political 
development. Further, the complexity of the situation is 
the fact that the existing resources (Oil and gas pipelines) 
did create a situation that invites not only economic 
incentives but also restlessness and uneasiness. Global 
economic competition for access to resources continues 
to be the major driving force for international politics. 
Resources, markets and high mobility of goods, people, 
capital, and information create a different type of 
economic environment, where access to those factors of 
production is more important than political control over 
territory. Besides, education and technology to tap these 
resources have become one of the inalienable concerns 
of the world powers. The transfer of wealth from Europe 
and USA to resource rich countries, and the emergence 
of new economic actors have validated the economic 
environment  which in turn is growing in strong supporter 
to political and social integrity[3].

In some parts of the world, particularly in developing 
countries, challenges like massive growth in population 
has tremendously increased the vitality of the resources. 

This increasing flow of population is coupled with a 
growing demand for food, water, and other resources. 
The change in demography owing to technology 
advancement or the outbreak of some of the dreadful 
diseases like HIV is also reckoned to accelerate pressure on 
resource use. Their uneven distribution or concentration 
in the areas has also lead to race for these resources, as 
their manifestation in any country can lift the human 
welfare to a great standard. A growing demand for energy 
by the U.S., China, and India and a growing dependence 
on imported energy resources, along with increasing 
competition for energy sources among leading powers 
are also a among factors to create a fuss. 

The Caspian Sea is bordered in the north-east by 
Kazakhstan, in the south-east by Turkmenistan, in the 
south by Iran, in the south-west by Azerbaijan, and in 
the north-west by Russia. Through these countries it is 
connected to wider regions; the South Caucasus on the 
west, the Central Asia on the east, the Middle East in 
the south and Eurasia on the north. The Eurasian states 
possess significant natural resources that they have only 
begun to exploit in the past twenty years, most notably 
their considerable energy resources. As such, relations in 
the region can often revolve around the development of 
a stable infrastructure for developing and exporting these 
resources. These resources can swing the pendulum to 
any side and are indicative to unleash economic rivalry. 
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Scholar like Huntington is of the view that the 
economic regionalism can be one of the reinforcement 
in bringing Civilizations to brink of war[4]. This hasty 
behavior of the countries for economic reasons buried 
in the domain of resources could make the regions, 
nations unhinged and in satiated. Resources are 
considered to be now bad omen[5] as it contributes 
directly to civil strife and most of the studies about 
resources have suggested this curse[6]. 

Caspian Sea abounds in natural resources 
and is considered to be a reservoir of diversified 
potentialities[7] or for meeting out the energy 
demands for pretty long time[8]. It is strategically 
resourceful[9] and located between Europe and Asia 
and therefore, could become a major corridor for the 
transport of goods between countries and continents. It 
provides important transportation routes, connecting 
the European part of Russia, Transcaucasia and 
Central Asia. The significance of the Caspian Sea 
is so much that it can be potential threat to the 
petroleum endowed states as its influence can linger 
on fluctuating prices of the littoral states to a legible 
level. The enormous oil and gas deposits contained 
in the Caspian Sea subsoil constitute a major, but not 
only the reason for increased interest in the region. 
There are other economic incentives that are also 
promising to contribute to the state economy. Fishing 
is the second most important source of income in 
the Caspian region as a whole. The Russian fishing 
fleet accounts for half of the annual catch in the 
Caspian Sea and, as a result, fishing makes important 
contributions to the regional Russian economy. In 
1994, the Russian Federation lost its leading position 
in export of the famous ‘Sturgeon Caviar’ to Iran. 
Although in recent years the rights to fish in the 
Caspian aquatic zone of Iran have been restricted to 
a state owned company, the processing and trade in 
‘Sturgeon, Sprat and Herring’ still generate jobs for a 
significant proportion of the coastal population. The 
fishing fleet in Kazakhstan is small but slowly growing 
and is currently catching about 10% of the annual 
landings of sprat and sturgeon in the Caspian Sea. 

Caspian Sea, besides being rolling in good fortunes, 
is considered to be the bed of thorns as it is expected 
to invite wanton of worries. It is asserted that its 
reservoir of resources is bound to create atmosphere 
that can hit hard peace, stability, prices in the markets 
etc of the world powers[10]. Besides, the resource 
conflict, the territorial dispute on Caspian Sea is all 
set to favor circumstances that can prove cordial to 
conflict ridden atmosphere. History is no lenient to 
mistakes as it has happened once in the region to see 
the flames of wrath on Caspian territorial dispute. The 
region is rich in vast hydrocarbons and has become 
interest of international community. This has caused 
and still causes great power rivalry among the great 

powers, for the demand of energy. Some held that this 
crisis and rivalry is imminent and more intense as the 
energy importers felt shortage of energy. 

The potential contribution of natural resources 
to armed conflict in the Caspian Sea region must 
be placed in the context of existing grievances and 
aspirations of the former Soviet states. History has 
shown that a heavy reliance on extractive industries can 
lead to severe political and economic pathologies that 
can be precursors to civil conflict.  At the same time, 
the development of oil and gas resources provides a 
unique window of opportunity for the Caspian energy 
producers to modernize their economies and gain 
political clout. The Caspian leaders have the political 
will and ability to husband their indigenous resources 
for the long-term benefit and stability of their societies 
is unclear[11].  

The first race for Caspian energy resources started in 
the mid-1990s, when it became clear that the Caspian 
had sizable resources. But at that time, the region did 
not have the necessary transportation system to serve 
the growing needs of the countries and companies. 
The issue of potential transportation was needed. This 
invited three major options for moving Caspian oil to 
world markets in the early and mid 1990s: the Russian 
system to the north, which would run through an 
existing network of pipelines and railroad; the Iranian 
option to the south, which would largely rely on 
swapping Caspian oil for Iranian oil, and perhaps on 
newly built pipelines; and lastly, the U.S.-supported 
multiple pipeline strategy. This last option involves 
the Caspian Pipeline Consortium (CPC, connecting 
the Tengiz field in Kazakhstan to the Russian Black 
Sea port Novorossiysk) along with the Baku-Supsa 
and Baku-Novorossiysk early oil, and the Baku-
Tbilisi-Ceyhan main export pipelines. It was clear 
from the outset that no single country or system could 
handle the volume of Caspian Sea energy reserves 
that had at that point been proven. There was no 
technical, economic, security, or political justification 
for relying solely on a Russian system, an Iranian 
system, or the Caucasian energy corridor system to 
deliver Caspian hydrocarbons to the market in a safe, 
timely, and economically sound manner. However, 
the differences among the Russia-Iran-USA either 
on economic grounds or on political reasons failed 
to serve in the constructive way, rather a suspected 
atmosphere was hatched which may culminate into 
international/regional conflicts. Therefore, resources, 
those are likely to increase GDP, in cumulative sense 
welfare of human beings were seen instrumental to 
lead a conflict bound environment. 

Energy rich Caspian Sea has attracted major countries 
of the world for exploiting the potential resources 
of Caspia. Moreover, the former Soviet republics of 
Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan which are 
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also sharing the Caspian Sea along with Russia and 
Iran are asserting their sovereign rights after the Soviet 
break-up for the exploitation of oil and gas resources 
of this inland sea. Caspia has become a scene of 
game politics on an international scale. The Caspian 
resources have tremendously won importance for the 
Caspian basin countries, i-e Iran, Azerbaijan, Russia, 
Kazakhstan and Turkmenistan. The resources that 
are lying in their respective areas have brought both 
blessing and curse. Their unevenly distribution and 
exploration has caused some irritation among the host 
and guest countries. Some of the problems like ‘Dutch 
Disease’[12] have caught an eye in the region. The 
manifestation and exploration of these resources have 
of course increased the investments[13] and improved 
economies but it has also set the stage right for foreign 
encroachments which is bound to create substantial 
pressure on nations to obtain these resources in the 
region[14]. The proven resources of the Caspian Sea 
have shown great prospect for countries and they have 
been seen in quite engaged to explore these resources 
for the healthy existence. This attempt of occupying 
these resources has provoked a race that ends/ would 
end in creating or forging a conflict. 

Proven oil and gas reservoirs in Caspian sea

Countries Oil, 
billion 
barrels

% in 
world 
total

Gas, 
trillion 
cubic 
meter

% in 
world 
total

Azerbaijan 7 0.6 1.2 0.6

Kazakhstan 39.8 0.6 1.8 1

Turkmenistan 0.6 - 7.9 4.3

Uzbekistan 0.6 - 1.6 0.9

Source: BP Statistical Review of World Energy 
June 2009.

It is bare fact that History has proved no lenient 
to mistakes and it has also proved that a mere spark 
is sufficient enough to set explosive heaps to flames 
and fumes. The two World Wars are self explanatory 
to suggest that a regional or mere scanty conflict set 
the then world disorder and decimated both manual 
and material resources in wanton of numbers. Caspian 
Sea is proving to be arena that has invited myriads 
of avaricious people to address to their emerging 
dire needs.  The Caspian Sea wealth has gravitated 
ceaseless nations to quench their energy thirst. These 
nations are moving from pillar to post to attain these 
and command a better future. The neighboring areas 
of Caspian Sea are in constant hurry to extract as much 
as they could. Iran is one of the strategic and strong 
powers possessing a good amount of say in Caspian 
Sea. Geographically, Iran plays a vital role in linking 

the Caspian Sea to the Persian Gulf and Arabian Sea 
ports, although, since the mid 1990s it has been subject 
to a US embargo under the Iran and Libya Sanctions 
Act (US Government’s Iran and Libya Sanctions 
Act of 1996). This has hindered its development and 
integration into the global economy, and affected its 
regional political relations. 

It did not recognize any of the boundary agreements 
so far followed in the Caspian Sea except it considered 
during Soviet Russia Caspian Sea a Soviet- Iran lake. 
There after it held that each littoral country be sharing 
20% of the Caspian Sea. Iran’s position on Caspian 
Sea is eye souring to great economies like USA. 
Politically, Iran has the most sensitive relationship 
with the West, but particularly with the United States 
over the question of support for terrorist groups and the 
disputed development of its nuclear industry, and its 
compliance with the terms of the Non- Proliferation 
Treaty. International pressure on Iran has increased 
following revelations in 2003 that it had failed to 
disclose the true extent of its nuclear programme. The 
irritant factor for USA is Iran’s planning to export oil 
and gas to the countries like India, China, Pakistan, 
Japan, South Korea and Taiwan. Iran is locked 
in various agreements with various countries and 
therefore, TAPI, IPI or Iran-Afghanistan-Pakistan-
India is believed to add fuel to fire. 

Iran’s eagerness to develop relation with the 
neighboring powers like China, Pakistan-India can 
equally be callus to American interests. America 
and West on the other hand are all well prepared to 
impose heavier embargo on Iran so that its oil and gas 
production can stunt. America interferes in Azerbaijan, 
one of leading producer of gas, who is looking for help 
from America to have an edge over Armenians Russia 
and Iran, and is providing USA strategic presence in 
the region. The presence of USA on Caspian Sea of 
Azerbaijan is also aimed to run parallel to Russia and 
Iran. 

This lukewarm start in US policy on the Caspian 
countries was to give way to a growing involvement in 
the years following the break-up of the Soviet Union. 
The Caspian Sea and Central Asia has valued more 
in the foreign policy of US and therefore, diplomatic 
cum military effort in the region has been incredibly 
active, starting with official visits, first by the leaders of 
the region to the USA and then by the US Secretary of 
State to the region[15]. The post Soviet US visits (by 
key Clinton Administration officials) often stressed 
the importance of Central Asia and the Caucasus 
among the US think tanks. Various measures were 
undertaken by US to not only negotiate the demands 
of Caspian clout but it also dig deep to manage a 
space for her presence and minimize or counter the 
influence of other powers like Russia, Iran, China etc. 
The appointment of a ‘special envoy’ to the region, 
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however, was most important as it kept Caspian 
issue very live by linking it to world trade relation. It 
also indicated avoiding any possible scuffle in region 
by presenting herself so expressive on the screen. 
US presence began to grow more and more under 
the banners like NATO’s Partnership for Peace 
Programme (PFP), Cooperative Threat Reduction 
(CTR) programme and the Foreign Military 
Financing programme (FMF). Various military 
exercises for improving military skills of the region and 
various reforms launched were motivated to initiate a 
new era in Central Asia. The presence of US in 1990’s 
was felt through the companies (thirty in number) that 
invested huge investments and were not there to earn 
economic incentives but also to counter the Russian 
influence in the Central Asia and Caucasia. US stand 
in the region was very calculated and diplomatic. The 
USA took a balanced stand to side with Georgia and 
Azerbaijan with the view to find a healthy footing in 
both the countries. The support of US to Turkey[16] 
was followed to arrest the influence of other powers 
like Russia and Iran, and nurture the US interests 

(Baku-Ceyhan pipeline) through the cooperation of 
Turkey and other Caspian states like Armenia, Georgia 
and Azerbaijan. This atmosphere is creating explosive 
situation as first, it is race of energy which is growing 
need of present day world; second the contenders are 
born enemies and are sure to pay each other of their 
old scores. USA’s “Operation Enduring Freedom” 
(OEF) in Afghanistan and ‘Operation New Dawn’ 
and their alliance with Pakistan against terrorism is 
not only sending a strong message to the local powers 
but also making the area in and around Eurasia more 
exposed economically. This also motivates these 
Eurasian powers and other neighboring powers to 
be well prepared to face any of the critical and tough 
time. Therefore, USA’s presence in any case in the 
region is antagonizing the situations.   

Russia, whose nearness to Kazakhstan and her hope 
to sap the reservoirs of resources in Caspian Sea, is also 
looking firm to buy access at any cost. For this purpose 
Russians are dealing with the Chechen upsurge very 
severely and addressing to those handicaps that come 
in the way. 
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Various pipelines, like from Azerbaijan to the 
Mediterranean, from the Caspian to the Black Sea, 
Turkmenistan and Kazakhstan to the Persian Gulf via 
Iran, from the Caspian Basin to China, are expected 
to grow on the debris of internal disunity and in 
stability, fundamentalism and terrorism. Russia’s 
monopoly, however, was also challenged by China 
which felt it mandatory to soak her economy with the 
wealth of Caspian Sea.  

In 1990’s one of the alternatives for Kazakhstan 
had been considering an eastward route[17] as China 
was a major market for oil. Prospects for this proposal 
possibly became brighter when ‘Chevron’ started 
exporting Tengiz crude oil to the refinery at Urumqui 
in China’s Xiniang region by rail. In turn, considering 
vast resource potentialities of Kazakhstan and its 
own energy needs, China has invested in. Aktyubinsk 
and Uzen fields in Western Kazakhstan. Further, 
in February 1998, the Chinese National Oil and 
Gas Corporation (CNOGC) paid $ 320 million to 
Kazakhstan’s Aktyubinsk Oil and Gas Company for 
60 percent of its shares. In the case of China US policy 
is more ambiguous. The USA has not opposed oil or 
gas pipeline routes from Kazakhstan to China and has 
even given consideration to providing credits to a US 
firm to participate. However, China is still viewed as 
a strategic competitor whose activities in the region 
can be cited as another reason why the USA should 
also have a presence. Hence, Caspian attraction is 
becoming more powerful to lock in great powers. 

The economic benefits in Caspian Sea gave birth 
to mutual resentments and conflicts even among the 
primary members. All the littoral countries are in 
the run to develop economically by exploring their 
under belt wealth through assistances, agreements, 
collaborations etc. These littoral states have gone 
to the extent of mobilizing regional powers or 
organizations (SCO, ASEAN, and SAARC) to safe 
guard their interests. Concerted efforts were under 
taken by these countries to demarcate the boundaries 
on the waters of Caspian Sea and to divide resources 
as well amongst them. But these efforts met with less 
result[18]. They joined outside powers to locate and 
explore economic opportunities. Therefore, suspected 
internationally recognized territorial divisions of the 
Caspian Sea have further aggravated the rift among its 
littoral countries[19]. 

Caspian oil and gas reserves have been the 
major driving force for the regional/ international 
economy during the past ten years and international 
oil companies are increasingly attracted to the 
area. At present, prospecting for new oil deposits is 
being conducted in Kazakhstan, Azerbaijan and, 
to some extent, also in Turkmenistan and Iran. Oil 
related investments make important contributions 
to the regional economies. In 1998, investments in 

Azerbaijan worth 1 billion USD contributed 33% of 
the national GDP, and in Turkmenistan, the oil and 
gas sector represented more than half of the national 
GDP. While regional and international extraction of 
Caspian oil and gas is likely to increase substantially 
during the coming years, the access to transportation 
routes is problematic. Since the ‘Don’ and ‘Volga’ 
rivers constitute the main transport corridors between 
the Caspian, Black and Mediterranean Seas. 

Russia currently controls most of the oil transport 
from the region. The control of Caspian oil resources 
and their pipelines are of strategic and economic 
interests for Russia. This mounts a meticulous 
pressure on Russian leadership to deal with Chechnya 
upsurge and frame new policies to serve two ends, i-e 
to control the pipelines that will carry oil to European 
market and to avoid any alternative pipeline that can 
reduce the Russian economic revenue and political 
influence significantly. Russia’s position in Caspian 
Pipeline Consortium (CPC), which is Russia’s 
partnership with Oman, Kazakhstan, and Azerbaijan, 
has given some access to her to Tengiz oil field in 
Kazakhstan. About 16 billion barrels of oil reserves 
are discovered and an estimated 30-100 billion barrels 
of undiscovered reserves are also reportedly expected 
to extract from this location. The said access is 
connecting it to Novorossiysk port (Russian port) and 
therefore, can benefit Russia by connecting herself to 
the Caspian pipelines that are due to transport oil 
to European markets[20]. For reaping such benefits 
Russia has to guard herself from certain mishaps. 
First, the Chechen guerillas are posing grave threat 
to the Russia’s plan of profiting, for they can blow up 
the line. Second the pipe line is in adequate and faces 
to a limited capacity.

India has had very intimate relations with Iran (an 
easy access to Caspian and Central Asia resources) 
since from civilizations[21]. This relation is fueled by 
both need and diplomacy. India was visualized very 
gradual to react to Caspian response but the pulls and 
pressures made India to dive into the region to prove 
parallel to China, Pakistan and her energy demands. 
India ‘Look West’ and ‘Look North’ policies proved 
instrumental in guiding India to reach to the gates of 
Eurasia whose countries promise these resources for 
India. India is also witnessing a growing economy 
which became a push factor for India to visit energy 
reservoirs of Central Asia. For India which is one 
of the major importing countries of oil in the world 
market, Caspian Sea has emerged in great importance. 
The favorable atmosphere to India was provided by 
her link with Iran and Turkmenistan. Turkmenistan 
has been exploring alternative routes (one to China, 
to Iran, to Japan etc) that have opened chances for 
Indian involvement as well. In October 1997 Central 
Asia Gas Pipeline (CENTGAS) an international 
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consortium was formed with the participation of 
others such as UNOCOL, DELTA of Saudi Arabia, 
and firms from South Korea, Japan and Pakistan to 
construct 1,271 km pipe-line from Turkmenistan to 
Multan in Pakistan at a cost of about $ 2 billion. It 
is envisaged, though very unlikely in the foreseeable 
future, that the pipeline could be extended to India 
with an additional cost of $ 600 million for an 
additional distance of 640 km.

Recently, India has shown an active interest in the 
region particularly, Azerbaijan and Kazakhstan. For 
instance, following a meeting of the Indian delegation 
with Azerbaijan’s president Heyder Aliev, India is set 
to participate in oil projects and have some stake in 
Ateshgyakh or Kyrdashi oil field. India has shown 
her willingness through frequent visits to Caspian 
countries and these visits ended with agreements 
and bilateral relations. It is important to note that 
India has maintained cordial political relations 
with all the Caspian countries. Moreover, India has 
developed technical expertise in the exploration and 
exploitation of oil and gas over the last few decades 
with the collaborations of the former Soviet Union. 
Therefore, it should be possible for India to utilize 
these advantages to successfully participate in 
international tenders being invited by the Caspian 
countries from time to time. India faces this challenge 
as well to check the influence of her neighboring 
countries like China, Pakistan etc. India gives her 
strong echo against terrorism/ fundamentalism which 
is pleading her case in the region. 

Therefore, it is quite obvious that all the leading 
powers of the world are finding their meeting ground 
on the Caspian Sea. Hence, they are with the mind 
that Caspian Sea access is must and therefore, are 
playing their role apparently with different attire from 
the front but behind the curtain they drive different 
designs that are explosive to bring countries on the 
brink of war. Any violation or any resentment can turn 
into flames or foams of aggression and its fatal wrath 
will engulf in its strong grip not only littoral countries 
but will also entangle those countries that are playing 
on the chess board of Caspian Sea and Central Asia. 
This economic bounty would, therefore, provoke all 
the troubles that will flash across Eurasia, and then to 
the world. 
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International oil companies are increasingly attracted to 
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international scale. In particular, there has been active interest 
in the US and enhanced activity among the policy-makers, 
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which is one of the major importing countries of oil in the world 
market, current developments in the Caspian region should be 
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500 paratroopers parachuting into the territory, including an 
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the Freedom of Support Act which promotes democratization 
and market reforms, improved health care and housing. The 
Clinton Administration in 1994 established a special inter-
agency working group to focus on Caspian policy. In May 1998, 
the US Trade and Development Agency, the US Export-Import 
Bank and the Overseas Private Investment Corp announced 
the formation of the Caspian Finance Center in Ankara to 
facilitate the development of energy and other infrastructure 
projects in the Caspian region. Then in July 1998, President 
Clinton appointed Ambassador Richard Morningstar to the new 
position of Special Advisor to the President and Secretary of 
State for Caspian Basin Energy Diplomacy.  

16 US support to Turkey in ‘Bosporus Strait’ was one that 
locked in Turkey and Russia. IMO (International Maritime 
Organization) was put into action once but met no result. It has 
also two ends to serve, first to attain support of Turkey for US 
oil companies and second to prevent Turkey from Russia and 
Iran clout. 

17 According to some experts barring the distance factor, this 
eastern route does not involve any third country and would have 
fewer legal and political problems.

18 Attempts at getting multilateral agreements over the years 
have failed, and a ‘Special Working Group’ has been meeting 
periodically to try to reach agreement on the status of the Sea. 
Russia has taken the lead on forging individual agreements 
with other states in the absence of progress in multilateral 
negotiations between the littoral states. Between 1998 and 
2003 Russia, Kazakhstan and Azerbaijan have negotiated 
bilateral agreements of their own and signed up to a division of 
resources based upon the principle of median delimitation lines 
of the seabed in the northern Caspian. (A median delimitation 
line runs “between two coastlines situated either opposite or 
adjacent one another, every point of which is equal distance 
from the closest points of the respective coastlines”). Three 
disputed hydrocarbon fields on the median line are to be divided 
between Kazakhstan and Russia on an agreed basis. The effect 
of the bilateral arrangements has been to divide the Caspian de 
facto into two zones – north and south. In the southern zone, 

Azerbaijan, Turkmenistan and Iran are still in discussion about 
the seabed boundaries and division of resources. There are 
disagreements between Azerbaijan and Turkmenistan over three 
hydrocarbon fields, situated in the middle of the Caspian between 
the two coastlines. Likewise Turkmenistan has been reluctant to 
negotiate with Kazakhstan, but it is thought that these obstacles 
can be overcome and that the median seabed solution will be 
adopted. Iran has so far opposed any solution along these lines, 
supporting a division of the Sea into equal parts. The median 
line principle gives Kazakhstan 29 per cent, Azerbaijan 20 per 
cent, Russia 16 per cent, Turkmenistan 21 per cent and Iran 
only 14 per cent of the seabed. The status of the surface of the 
Caspian is subject to different principles, on which there is not yet 
formal unanimous agreement. Russia’s position had been that 
the surface should be held in common, which in practice would 
have given that country, with the superior military power on the 
Caspian, effective control. But according to John Donaldson of 
Durham University “a general consensus has emerged whereby 
the five states agree that some central portion of the Caspian Sea 
should be held in common. Each state would have control over 
what has been termed ‘national’ or ‘coastal’ zones extending 
from their respective shores. The extent of these ‘national zones’ 
has become the central topic of debate. Russia advocates a 
relatively narrow national zone of perhaps 15 nautical miles 
(nm) while Azerbaijan and Kazakhstan both would prefer the 
zones to extend up to 40nm. Iran maintains its position that the 
sea should be held in common, with the sea bed divided evenly. 
Needless to say, such scenarios are fraught with possibilities for 
conflict; Ruth Winston, The Caspian Basin, Energy Reserves 
and Potential Conflicts, 2005, pp. 10-11.

19 Despite lingering disputes over the legal status of the 
Caspian Sea and the division of its fossil fuel–rich seabed since 
the fall of the Soviet Union, there has been little direct military 
confrontation among the littoral states until recently.  On July 
23, 2001, Iranian gunboats threatened to use force against a 
BP research vessel operat- ing in what Azerbaijan considers 
its territorial waters.  This was followed immediately by a 
declaration from Turkmenistan that Azerbaijan was illegally 
claiming oil fields in the Caspian Sea, since no demarcation 
line had yet been agreed to between the two nations. Although 
Turkmenistan has claimed portions of the Azeri and Chirag 
fields to which the Azerbaijan International Operating Company 
(AIOC) holds rights, it has concentrated its dispute chiefly over 
the oil field that Baku calls Kyapaz and Ashgabat calls Serdar, 
with estimated reserves of 500 million barrels; Olga Oliker 
Thomas S. Szayna, Fault lines of Conflict in Central Asia and 
the South Caucasus, USA, 2003, p. 138-39.  

20 Rajan kumar, Ethnicity, Nationalism and Conflict 
Resolution: A case study of Chechnya, Delhi, 2007, p. 61.

21 India and Iran, which falls near to the Caspian Sea, 
are ancient civilizations whose close relationship is marked 
by a distinct continuity into the contemporary period. Sharing 
centuries of civilizational and cultural affinities, values, and 
traditions, India and Iran have influenced each other in a range 
of fields, including art and culture, architecture, language, and 
cuisine. In contemporary international relations, the end of the 
Cold War provided India and Iran a window of opportunity 
to upgrade their ties. India and Iran also share a long-term 
economic complementarity that has strengthened their bilateral 
ties. India’s large and growing energy demand and Iran’s pool 
of energy resources make the two nations natural economic 
partners. India’s search for energy security in a rather volatile 
energy market makes Iran, with the world’s fourth-largest 
reservoir of oil and second largest reserve of natural gas, highly 
attractive.
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рецензия
на научное издание а.а. Караева на тему 

«Правовая охрана Конституции: традиции 
демократического конституционализма и опыт 

Казахстана»: монография. – алматы, 2010. – 448 с. 

УДК 342.(470)

В условиях современности, когда по раз-
личным причинам несколько снижа-
ется научная активность в сфере юрис-

пруденции, появление на этом фоне научных 
изысканий в формах монографий, книг, научных 
изданий в части исследования правовых явлений 
воспринимается, как событие неординарного 
значения. К числу таких изысканий [во многом 
объективных] относится монография Алипаши 
Агахановича Караева. По своей общей характе-
ристике представленная для рецензирования ав-
торская работа характеризируется по её парамет-
рам фундаментальным научным исследованием. 

Формосодержательные признаки работы поз-
воляют говорить о существенном обновлении 
и теории, и методологии в части охраны незыб-
лемости положений действующей Конституции  
Республики Казахстан. Иначе говоря, в моно-
графии, по существу, изложена авторская кон-
цепция правовой охраны и защиты действующей 
Конституции. Достоверность такого вывода объ-
ективно подтверждается нетрадиционными по-
ложениями, научными результатами, выводами 
и предложениями, имеющими опредмеченное 
значение результативности идей не только в кон-
тексте обновления правовой теории и конститу-
ционного права, но и в этой связи имеют неоспо-
римую прикладную направленность.

По существу, авторская идея научного поиска 
во многом вызвана правовым и юридическим со-
стоянием Конституции, что получило свою оп-
редмеченность в пяти главах и подразделах  мо-
нографии. При этом обоснованно, определяя [во 
введении] цели, задачи и соответственно методо-
логический замысел работы, автор весьма точно 
синтезирует конечные результаты научного ис-

следования [с. 5-8]. Ибо, по замечанию самого 
втора, актуальными «стали вопросы формиро-
вания конституционного правосознания как со-
ставной части механизма охраны Конституции, 
проблемы конституционной ответственности 
высших должностных лиц государства» [с.6]. 

Как видно из содержания работы, автором в 
достаточной степени проведена связь темы ис-
следования с общенаучными и общегосударс-
твенными программами (запросами развития 
практики и науки), что, по существу, обусловли-
вается существующей реальностью в сфере пра-
вового регулирования и юридического обеспече-
ния охраны и защиты Конституции Республики 
Казахстан.

Содержание монографии логично открывает-
ся главой в части общей постановки теоретико-
правовых и аксеологических аспектов правовой 
охраны Конституции Республики Казахстан [с. 
9-23]. При этом общие положения главы твор-
чески распредмечиваются через её особенные 
(структурные) части, коими являются, по мысли 
автора, два важных подраздела: 1-й из них – кон-
ституция как нормативная основа построения 
демократического, правового и социального го-
сударства [с. 9-23] и 2-й подраздел – понятие и 
социальная ценность правовой охраны консти-
туции [с. 23-40].

В целом, соглашаясь с позицией автора, в то же 
время в работе [с. 37] наряду с понятием охрана 
Конституции просматриваются идеи её защи-
ты через институты разрешения споров между 
ветвями власти, а также обеспечение конститу-
ционной безопасности. Может быть, есть резон 
подумать относительно осмысления в данном и 
последующих контекстах работы таких понятий, 

А.А. ЧЕРНЯКОВ
доктор юридических наук, академический профессор 

Каспийского общественного университета,
Алматы, Республика Казахстан
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как юридическая опасность и юридическая безо-
пасность, используемых для утверждения конс-
титуционного правопорядка. Если эти суждение 
не принять, то тогда возникает вопрос в части 
проведения мотивации о тождественности тер-
минов «охрана»; «защита»; «обеспечение» Кон-
ституции.

В смысле глубинного анализа о сходстве и 
различии данных понятий можно использовать 
философские категории «общее, особенное, еди-
ничное», через которые «охрана Конституции» [в 
нашем примере] воспринимается как всеобщее, 
воплощающее в себе структурные части особен-
ного и единичного характера. В таком подходе 
защита Конституции представляется частью бо-
лее широкого понятия – охраны Конституции. 
В этом же контексте синтезировано определение 
охраны Конституции, под которым автор разу-
меет «…совокупность конституционно-правовых 
норм…». В традиционном смысле с таким опре-
делением можно согласиться, но лишь отчасти, 
ибо в нём нет полной новизны, так как исклю-
чаются правовые отношения. Было бы продук-
тивнее использовать нетрадиционный подход, 
который бы воплощал в себе идею, что охрана 
Конституции – это «… не совокупность норм…», 
а нормированная реальность, что даёт основание 
включать в правовую действительность такой  
охраны ситуации правоотношений.

Сохраняя преемственность анализа, автор ме-
тодологически верно переходит к организацион-
но-правовым гарантиям обеспечения и защиты 
Конституции и критериям их оценки [гл.2, с. 41- 
87], которые распредмечиваются через три свя-
занных между собой подраздела. Первым из них 
– «Конституционный контроль – юридическая 
гарантия обеспечения верховенства Конститу-
ции и становления конституционализма» [с. 41- 
56]. Показательным в этом отношении является 
основательный анализ, в котором достаточно 
полно прослеживаются историко-правовые ас-
пекты контроля, удачно проведён сравнительный 
метод исследования, использован объёмный ма-
териал, относящийся к опыту стран СНГ  и даль-
него зарубежья, а также казахстанская практика 
конституционного контроля.

Изучение данного подраздела показывает, 
что идею обеспечения гарантий верховенства 
Конституции было бы продуктивнее провести 
не только через власть контроля, но и через ин-
ститут надзора. Ибо власть надзора основана на 
таких из числа действующих гарантий оптималь-
ного воздействия в отношении правонарушите-
лей, как применение мер оперативного реагиро-
вания [1]. Говоря о конституционном контроле 
как социальном институте, который, по мнению  

автора, «…представляет собой систему правовых 
норм…», что неполно, как нами отмечено выше, 
отражает саму идею контроля в данной сфере, 
ибо в таком подходе не видно правовых отноше-
ний [с. 50]. Наконец, следует подумать о расши-
рении диапазона правовой охраны Конституции, 
не сводя его лишь к рамкам конституционного 
контроля, тогда только может получить свой 
простор развития идея конституционализма.

Второй подраздел монографии – «Консти-
туционная ответственность – составная часть 
механизма охраны Конституции и защиты об-
щественных интересов» [с. 56-71], в котором по-
лучили свое авторское осмысление оригиналь-
ные выводы и предложения, имеющие научную 
и прикладную направленность. В распредмечи-
вании формосодержательных аспектов консти-
туционной ответственности актуальным следует 
считать выделение не только ретроспективной 
ответственности, но и [получившей признание 
в правоведении] так называемой позитивной от-
ветственности, что имеет не только теоретичес-
кое, но и прикладное значение. Важно при этом 
обратить внимание на то, что по Конституции 
РК Президент несёт лишь конституционную от-
ветственность. Что касается привлечения его к 
уголовной ответственности, то такой её вид мо-
жет последовать лишь после отрешения Главы  
государства  от должности. 

Третий подраздел работы – «Конституционное 
првосознание – как основание соблюдения и ре-
ализации Конституции» представляется весьма 
интересным в научном и познавательном аспек-
те [с. 71-87]. При распредмечивании состояния 
правосознания важно иметь в виду, что данная 
проблема касается всех субъектов права, обла-
дающих гражданством, статусом лиц без граж-
данства, оралманов, резидентов и нерезиден-
тов, а также должностных лиц, государственных 
служащих. Ибо указанные субъекты, сообразно 
своему статусу, несут позитивную [постоянную] 
ответственность в формах соблюдения, исполне-
ния, но также и при использовании норм консти-
туционного права, а в случаях, предусмотренных 
Конституцией – при применении конституци-
онно-правовых норм. Представляется важным, 
что указанные формы реализации конституци-
онно-правовых норм с участием перечисленных 
выше субъектов осуществляются в режимах кон-
ституционно-правовых отношений. 

По существу, центральной главой, как это 
видно из содержания монографии, является 
«Государственно-правовой механизм охраны 
Конституции Республики Казахстан: современ-
ное состояние и проблемы модернизации» [гл. 
3, .с. 88 -148]. В данной главе, объединяющей в 
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себе 4 подраздела, всесторонне и полно раскры-
вается механизм охраны конституции с участи-
ем особых субъектов конституционного права 
– Президента РК [с. 88-103]; Конституционного 
совета РК [с. 104-120]; Парламента РК [с. 120-
131]; Судебного нормоконтроля и прокурорс-
кого надзора [с. 131-87]. Без сомнений, во всех 
перечисленных отношениях заслуживает при-
знания и поддержки авторская позиция в части 
обоснования идеи институционального подхода 
при исследованиях правового механизма охраны 
Конституции РК [с. 88-90].

Важно в этой связи уточнить, что автору в 
данной главе удалость восполнить те пробелы, 
которые непосредственно относятся к институ-
там контроля и надзора в процессе охраны Кон-
ституции. При этом возникают также вопросы, 
касающиеся авторских выводов и предложений 
в части принятия новых нормативных правовых 
актов, ибо некоторые из них уже давно приня-
ты. Поэтому при переиздании монографии эти и 
иные пожелания необходимо учесть.

Несколько вопросительно воспринимает-
ся отдельная глава монографии под названием 
«Конституционный совет Республики Казахстан 
в сфере конституционной охраны: некоторые 
итоги и перспективы» [гл. 4, с. 149-318]. Данная 
глава объединяет 4 подраздела: «Официальное 
толкование Конституции…» [с. 149-87]; «Конс-
титуционный контроль законов…» [с. 207-260]; 
«Общеобязательные нормы и принципы между-
народного права в практике Конституционного 
совета» [с. 260-279]; «Защита принципа разделе-
ния власти – как фактор устойчивого развития и 
построения правового государства» [с. 280-318]. 

Анализируя масштабность проведённого ис-
следования, заметим, что на данную главу при-
ходится 169 страниц, тогда как на остальные 4 
главы работы в среднем приходится по 70 стра-
ниц. С учётом этого следовало, по нашему мне-
нию, логичнее продумать, как по форме, так и по 
содержанию в части равномерного (относитель-
но пропорционального) распределения исследо-
вательского материала по главам и подразделам. 
Безусловно, при новом издании монографии есть 
резон подумать и о 6-й главе работы, в которой 
были бы рассредоточены научные материалы из 
4-й и 5-й главы. Это даст возможность сделать 
работу более доступной к восприятию читателя-
ми и, конечно, отразится в лучшую сторону на 
научном содержании монографии.

Научный материал данной [4-й] главы, без 
сомнений, заслуживает высокой оценки; полу-
ченные при этом научные результаты, авторские 
предложения и выводы преемственно сгруппиро-
ваны, характеризуются внутренним единством, 

отличаются опредмеченностью авторских идей, 
которые заметно обновляют в конституционном 
праве институт охраны Основного закона обще-
ства и государства. Исходя из этого, можно с уве-
ренностью говорить, что автором на достаточ-
ном теоретическом и методологическом уровне 
раскрыта формосодержательность проведенного 
исследования. Во всех отношениях приобретает, 
хотя и не бесспорно, научный интерес подраз-
дел об официальном толковании Конституции и 
формировании прецедентного права [с. 193]. Не-
которые правоведы, в том числе и цивилисты (к 
примеру, профессор А.Г. Диденко), однозначно 
предлагают о возможности внедрения в научный 
оборот и практику правореализации института 
«улгi». В отличие от прецедента для улгi «…не 
имеет значения уровень суда, вынесшего реше-
ние, главное, – заключает автор, – что Верхов-
ный суд внёс данное решение в сборник ульге. 
Помимо того, в отличие от прецедента ульге не 
будет иметь обязывающего значения, во всяком 
случае, на начальных стадиях его применения» 
[5, с. 7]. 

Бесспорно, заслуживает положительной оцен-
ки пятая глава монографии под названием «Пра-
вовая охрана Конституции и вопросы защиты 
прав и свобод граждан: опыт Казахстана и зару-
бежных стран» [с. 319-409]. Её положения рас-
предмечены в 3-х подразделах. Первый из них 
посвящён конституционному контролю в меха-
низме охраны и защиты избирательных прав и 
свобод граждан [с. 319-354], в котором проана-
лизирована и обобщена избирательная практика 
ближнего и дальнего зарубежья, а также собс-
твенный опыт проведения свободных выборов 
и проведение референдумов; удачно приведены 
примеры из судебной практики [с. 328];  исполь-
зованы интересные в научном отношении мате-
риалы статистических данных [с. 343]. Причём, 
что является важным, институты референдума и 
свободных выборов, как справедливо отмечает 
автор, основаны на принципе равенства [с. 3319]. 
Отмечая интересные в научном отношении ре-
зультаты, выводы и авторские предложения, всё 
же в монографии не нашлось места в части ос-
мысления выборов акимов местной власти. Ду-
мается, что автор учтёт эти пожелания при пере-
издании монографии.

Второй подраздел данной главы посвящён 
социально-экономическим правам и свободам 
граждан в практике конституционного контро-
ля [с. 354-379]. Предметный интерес вызывает 
научный материал, касающийся новой идеи под 
названием «конституционная экономика» [с. 
335-357, 378]. К достоинствам работы следует 
отнести исчерпывающий анализ нормативных 
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правовых актов, практики Конституционного 
совета, других органов власти Республики Казах-
стан, использование норм и принципов между-
народного права. Увлекаясь интересным чтени-
ем монографии, всё же представляется важным 
не упускать из вида [при подготовке 2-го издания  
монографии] такие вопросы, как права граждан  
и «права неграждан», что должно сообразовы-
ваться с положениями 2-го раздела Конституции 
РК относительно правового статуса “человека и 
гражданина”. 

В творческом замысле автора продуманы мно-
гие вопросы, в том числе общие, особенные,  
единичные и иные концептуальные компоненты 
монографии, которые в итоге, как бы представ-
лены вместо заключения;  особенно  это касается 
5-ой главы с её подразделами. В большей части 
такое назначение выполняет подраздел 5.3 под  
названием «Защита гражданских прав и свобод 
личности и критерии допустимости конституци-
онных ограничений в практике конституцион-
ного контроля» объёмом порядка 30 страниц [с. 
379-409]. Но, видимо, не в этом  главное. Формо-
содержательность данного подраздела, по сущес-
тву, высвечивает те итоги, конечные результаты, 
выводы и авторские предложения,  которые за-
мыкаются на правовых и юридических интересах 
человека и гражданина. При этом  все научные 
положения подтверждаются системным ана-
лизом достаточного объема источников, среди 
которых видное место занимают труды отечест-
венных авторов по проблемам конституционно-
го контроля, охраны Конституции. Безусловно, 
положительным является  авторское осмысление 
зарубежных источников  в контексте сравнитель-
ного подхода в части рассмотрения существую-
щих проблем охраны Основного закона страны. 

В целом, подводя итоги по всему содержанию  
монографии А.А. Караева, предмет исследования  
которой составляют вопросы правовой охраны 
Конституции в контексте традиций демократи-
ческого конституционализма и опыта Казахста-
на, следует считать законченным самостоятель-
ным исследованием, которая представляется 
новым направлением в науке Конституционного 
права. По существующим оценкам проведённое  
исследование является квалификационной науч-
ной работой, содержит совокупность новых либо 
обновленных научно обоснованных результа-
тов, которые решают крупную теоретическую и 
прикладную проблему, тем самым представляют  
новое направление в науке конституционного 
права. 

По изложенным основаниям монография Ка-
раева Алипаши Агахановича на тему «Правовая 
охрана Конституции: традиции демократичес-

кого конституционализма и опыт Казахстана», 
изданная в 2010 году [с учётом развития новых 
общественных отношений, изменений в дейс-
твующем законодательстве, меняющихся реалий 
в сфере Конституционного права Республики 
Казахстан], может быть рекомендована к 2-му 
изданию. 
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Юрист. Ученый. гражДанин.
(посвящается светлой памяти 
Юрия григорьевича басина)

УДК 81

Юрий Григорьевич Басин – доктор юриди-
ческих наук, профессор, выдающийся ученый, 
основоположник казахстанской цивилистичес-
кой школы, участник Великой Отечественной 
войны, заслуженный деятель высшей школы 
Республики Казахстан. Заслуги и личные досто-
инства Юрия Григорьевича можно бесконечно 
продолжать и надо сказать, что о них пишут, го-
ворят его многочисленные коллеги, друзья и уче-
ники. Он всегда имел свою линию жизни и при 
любых ситуациях он придерживался самых чес-
тных правил, будь это в личной жизни, в науке 
и в высшей школе или в общении с коллегами, 
друзьями и учениками. Он был всегда ровным, 
принципиальным, интеллигентным, добрым и 
внимательным, именно поэтому его любили и 
любят, помнят все, кто хоть однажды встречался 
с ним.

Юрий Григорьевич вырастил целую плеяду 
ученых, среди них его последователи, известные 
в Казахстане и за его пределами ученые-циви-
листы М.К.Сулейменов, А.Г.Диденко и др., ко-
торые в непростых условиях развития нашего го-
сударства продолжают защищать и формировать 
его правовые основы, направленные на создание 
гражданского светского общества. Ю.Г.Басин 
совместно со своими коллегами стоял у исто-
ков разработки и принятия гражданского зако-
нодательства независимого Казахстана, он внес 
неоценимый вклад в разработку основ других 
отраслей права – конституционного, природо-
ресурсного, инвестиционного, что позволило 
нашей стране успешно регулировать обществен-
ные отношения в условиях формирования новой 
политической системы и зарождающейся ры-
ночной экономики.

Я благодарен судьбе, что мне пришлось тесно 
общаться с Юрием Григорьевичем в последние 
годы его жизни. Хотя я не был его учеником, но 
я его считаю его своим Учителем и Наставником, 
поскольку занимаясь собственными научными 
исследованиями в области природоресурсного 
права, обеспечивая юридическое обслуживание 
крупнейших инвестиционных проектов в сфере 
недропользования, я активно пользовался его 
научными трудами и личными рекомендация-
ми. Мы часто встречались и обсуждали многие 
проблемные вопросы, возникающие в сфере 
природопользования, разрабатывали юридичес-
кие рекомендации, участвовали в судебных про-
цессах, представляя интересы хозяйствующих 
субъектов. При этом, Юрий Григорьевич всегда 
оставался приверженцем стабильности законо-
дательных и контрактных положений, все свои 
рекомендации основывал на важных принципах 
гражданского законодательства и на принципах 
тех отраслей казахстанского права, которые суб-
сидиарно регулировали отношения в указанных 
сферах экономики. Он был некоим арбитром в 
этих взаимоотношениях, всегда оставался неза-
висимым и беспристрастным. Его правовые за-
ключения и рекомендации были эталоном юри-
дической продукции, в них всегда присутствовал 
дух законности, справедливости и объективнос-
ти. Для него важным было обеспечить реальное 
и безусловное действие законов и принципов 
права при любых общественных отношениях. И 
это придавало значимость его личности, как уче-
ного-правоведа, значимость его юридической 
продукции, значимость его слов и убеждений.

В этом очерке я хотел бы осветить один из ас-
пектов его научно-практической деятельности, 

Ж.С. ЕЛЮБАЕВ
доктор юридических наук,

Президент Казахстанской Ассоциации
юристов нефтегазовой отрасли (KPLA),

Управляющий правовой советник
Евразийского подразделения корпорации «Шеврон»
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когда Юрий Григорьевич высказывал свою при-
нципиальную позицию по многим проблемным 
вопросам действия гражданского законодатель-
ства в сфере недропользования, охраны окружа-
ющей среды, инвестиционной деятельности. Он 
был одним из активных участников научной дис-
куссии по вопросам стабильности контрактов на 
недропользование и роли государства в освоении 
недр Казахстана. Последнее имела несколько 
аспектов, свидетельствующих о существовании 
серьезных проблем в сфере государственно-
правового регулирования нефтяных операций, 
определении роли государства в управлении не-
драми, защиты интересов государства, общества, 
инвесторов и недропользователей. Эта дискус-
сия мэтров правовой мысли Казахстана показала 
и о несовершенстве действующего законодатель-
ства, низком уровне научной мысли, касающи-
еся современного развития государственности и 
экономики. В этих условиях, Юрий Григорьевич 
показал свой бойцовский характер по отстаива-
нию основополагающих принципов гражданско-
го права, проверенных временем и практикой.

Так, например, одна из сторон этого теорети-
ческого спора, касающегося сферы недрополь-
зования, выдвигала тезис о том, что «в граж-
данско-правовой сделке с участием государства 
отношения характеризуются состоянием нера-
венства сторон, поскольку публично-правовой 
характер таких отношений выражается в том, что 
в них реализуется компетенция государства (го-
сударственного органа)»[1]. В этой связи, Юрий 
Григорьевич, основываясь на общепринятых 
принципах гражданского права писал, что «ка-
захстанское государство (и Республика в целом, 
и ее административно-территориальные едини-
цы) прежде всего рассматриваются в качестве 
субъекта публичных отношений, в которых вы-
ступает носителем власти, обязывающих других 
участников юридических отношений подчи-
няться требованиям, заявленным государствен-
ными органами, непосредственно выражающи-
ми в границах их компетенции государственную 
волю. Вместе с тем казахстанское государство 
может от своего имени вступать в гражданско-
правовые обязательства, существенной и непре-
менной чертой каковых является взаимонеза-
висимость участников, их полное юридическое 
равенство и их взаимная ответственность за на-
рушение принятых на себя гражданско-право-
вых обязательств»[2]. Принципиальная позиция 
Юрия Григорьевича по вопросу о роли и месте 
государства в контрактах на недропользование, 
поддержанная известным ученым-цивилистом 
М.К.Сулейменовым и другими участниками 
этой научной полемики, позволило выработать 

рекомендации относительно стабильности по-
ложений контрактов на недропользование, что 
сыграло свою положительную роль в укрепле-
нии инвестиционного климата в нашей стране, 
а также минимизировать риски возникновения 
споров между недропользователями и уполно-
моченными органами государства. 

Действительно, эта позиция, высказанная мэт-
ром цивилистической школы, дает основание 
утверждать, что, поскольку право недропользо-
вания в Казахстане предоставляется на основе 
контракта, то есть договора, вне зависимости от 
того, что одной из сторон этого контракта яв-
ляется сама Республика Казахстана (есть такие 
контракты) или Компетентный государствен-
ный орган, все участники договорных отноше-
ний должны быть равноправными партнерами. 
Кроме того, ни Конституция РК, где закреплено 
право государственной собственности на недра, 
ни другие законодательные акты, регулирующие 
правоотношения в сфере природопользования и 
государственного управления, не предусматри-
вают какой-то особой процедуры и правил рас-
поряжения недрами, как объектом государствен-
ной собственности.

Вспоминается еще один случай, где Юрий 
Григорьевич активно защищал позицию по воп-
росам иерархии нормативных правовых актов, 
компетенции уполномоченных государственных 
органов в сфере регулирования отношений, свя-
занных со специальным природопользованием. 
Однажды Юрий Григорьевич и я представля-
ли интересы нашего клиента в Верховном Суде 
Республики Казахстан, где по первой инстанции 
рассматривалось заявление о признании недейс-
твительным «Правил выдачи экологических раз-
решений на загрязнение окружающей среды», 
утвержденных Постановлением Правительства 
РК №1154 от 6 сентября 2001 года. Этот нор-
мативный правовой акт содержал норму, в со-
ответствии с которой «продукты и материалы 
временного хранения, в том числе сера, как ис-
точники воздействия на окружающую среду, рас-
сматривались аналогично отходам производства, 
если они размещались в природной среде откры-
том виде более трёх месяцев в году». Эта правовая 
новелла прямо противоречила нормам несколь-
ких законодательных актов, которые по свое-
му статусу относились к правовым актам более 
высокого уровня. Сера, являющаяся полезным 
ископаемым и продуктом промышленности, вне 
зависимости от того, в каком состоянии и сколь-
ко бы она не хранилась, не могла быть отнесена 
к категории отходов производства по аналогии. В 
силу этого, правительственный акт в этой части 
подлежал признанию недействительным, что и 
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было предметом рассмотрения высшей судебной 
инстанции страны. Группа юристов, представля-
ющая интересы недропользователя, совместно с 
Юрием Григорьевичем разработали тактику ос-
паривания этого акта, основанную на положени-
ях действующего законодательства. Нами было 
получено юридическое заключение профессора 
Ю.Г.Басина, в котором он отмечал, что «пункт 4 
«Правил», утверждённых Постановлением Пра-
вительства РК, необоснованно относит продукты 
и материалы временного хранения (в том числе 
серу) к категории отходов по аналогии, посколь-
ку аналогия применяется при осуществлении 
правоприменительной, но не правотворческой 
деятельности». Также он считал, что «совсем 
недопустимо применять аналогию в публичных 
отношениях, если такое применение ухудшает 
положение граждан и юридических лиц, устанав-
ливает или усиливает ответственность за какие-
либо правонарушения, определяет или дополни-
тельно увеличивает денежные платежи или иные 
взыскания, вводит не предусмотренные законом 
дополнительные обязанности и т.п.». 

Такая позиция Юрия Григорьевича основыва-
лась на том, что сера является полезным ископа-
емым и продукцией (товаром), поэтому она не 
может быть признана отходом, если отсутствуют 
соответствующие признаки, характеризующие 
ее, как отход. Здесь хотелось бы отметить, что со-
гласно действующего в то время Закона РК «Об 
охране окружающей среды», под отходами про-
изводства и потребления понимались - «остат-
ки сырья, материалов, химических соединений, 
образовавшиеся при производстве продукции, 
выполнения иных технологических работ и утра-
тившие полностью или частично исходные пот-
ребительские свойства, необходимые для приме-
нения в соответствующем производстве, включая 
техногенные минеральные образования и отходы 
сельскохозяйственного производства». То есть по 
закону, главным признаком отходов являлось то, 
что вещества, признаваемые отходами, должны 
утратить полностью и частично свои исходные 
свойства. Сера же добываемая и производимая 
в Казахстане имела и имеет идеальную чисто-
ту (пробу), обозначаемая четырьмя девятками 
(999,9). Кроме того, сера признавалась продук-
цией согласно Межгосударственному стандар-
ту, принятому странами СНГ и Международной 
Конвенцией «О Гармонизированной системе 
описания и кодирования товаров», ратифициро-
ванной Казахстаном, поэтому она не могла быть 
отнесена по аналогии к отходам только лишь в 
связи с ее хранением открытым способом более 
трех месяцев в году. Авторы этого правового акта 
преследовали лишь единственную цель – увели-

чить обязательные платежи недропользователей 
в вечно дефицитный бюджет государства.

Хочу сказать, что обоснованность юридичес-
кой позиции Юрия Григорьевича подтвердилась 
спустя десять лет, когда сера была выведена из 
категории отходов производства, хотя она, как 
продукция, признается в настоящее время отде-
льным объектом налогового обложения.

В заключение хотелось бы отметить, что науч-
ное наследие доктора юридических наук, про-
фессора Юрия Григорьевича Басина еще долгие 
годы будет основой для дальнейшего развития 
казахстанской науки, в особенности гражданско-
го права. Его пример служения Праву, Закону и 
Справедливости является образцом для нынеш-
него и будущего поколений казахстанских уче-
ных-юристов и юристов-практиков. Он сам и его 
многолетняя деятельность во благо науки, спра-
ведливости, законности и есть та самая Высокая 
«басинская линия жизни», достойная продолже-
ния, признания и уважения. Сейчас, она очень 
важна для нынешнего поколения, когда стерлись 
грани добра и зла, когда фальшь и непрофесси-
онализм становятся достоянием общества, когда 
высшая школа претерпевает не лучшие времена, 
когда наука PhD-фицирована и теперь, к сожа-
лению, нет условий для появления таких выдаю-
щихся отечественных ученых, как Юрий Григо-
рьевич и таких, как его достойный последователь 
и ученик - Майдан Кунтуарович Сулейменов. 

Этот небольшой очерк – это моя запоздалая 
благодарность Юрию Григорьевичу за его уроки 
жизни, за помощь и поддержку в моем профес-
сиональном становлении, за его добрые слова и 
советы, за то, что он был и есть в моей жизни.
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К 150-летиЮ со Дня рожДения 
г.Ф. шершеневича 

УДК 81

Значение научного наследия Г.Ф.Шершеневича 
для гражданского права Казахстана переоценить 
невозможно.В рамках одной статьи весьма сложно 

отразить все аспекты гражданско-правовых отношений, в 
законодательном регулировании которых не отмечалось 
бы влияние его идей или не ощущалась бы целесообраз-
ность более внимательного изучение его научных трудов. 
В то же время, в связи со 150-летием со дня рождения 
этого выдающегося цивилиста  хотелось бы использовать 
эту возможность выразить глубочайшее уважение к нему 
и еще раз привлечь внимание к теоретическим взглядам и 
выводам великого ученого-правоведа.

Научные воззрения Г.Ф.Шершеневича приобрели осо-
бую значимость с началом пересмотра в конце советского 
периода государственной идеологии по вопросам эконо-
мического развития и управления народным хозяйством, 
когда на законодательном уровне началось восстановле-
ние гражданского права, основанного на ныне провозг-
лашенных в Гражданском кодексе Республики Казахстан 
(“ГК”) принципах равенства участников гражданско-пра-
вовых отношений, неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости произвольного вме-
шательства в частные дела, необходимости беспрепятс-
твенного осуществления гражданских прав, обеспечения 
и восстановления и судебной защиты нарушенных прав. 
Так, с принятием 31 мая 1991года Основ гражданского за-
конодательства Союза ССР и союзных республик[1] (“Ос-
новы”), помимо многого другого, было допущено обраще-
ние ценных бумаг на внутреннем рынке и предусмотрено 
разнообразиеорганизационных форм хозяйственных това-
риществ и хозяйственных обществ для ведения предпри-
нимательской деятельности на основе объединения иму-
щества их членов. И именно ставшие в первой половине 
1990-ых годов доступными для нас учебники,написанные 
Шершеневичем, (наряду с работами других выдающихся 

ученых-классиков российской цивилистики)позволили 
более полно разобраться в новых для казахстанского за-
конодательства понятиях, узнать историю их восприятия 
и развития в российскомправеи их значение для граждан-
ского оборота. Более того, по прошествии более двадцати 
лет после принятия Основ казахстанское законодательство 
в ряде вопросов подверглось столь заметному изменению, 
что настало время вновь обратиться к научным работам 
Г.Ф.Шершеневича по целому ряду аспектов.В данной же 
статье обращается внимание лишь на некоторые из них.

О юридическом понятии ценной бумаги
Г.Ф.Шершеневич определил ценную бумагу как имен-

но такой«документ, который право на ценность ставит в 
тесную связь с бумагой», поскольку «если бы право могло 
быть осуществлено беспрепятственно без бумаги, то ему 
незачем было искать воплощения в бумаге»[2]. Это опре-
деление приобрело особую актуальность, когда Законом от 
16 мая 2003 года[3] в казахстанский ГК были внесены из-
менения, в соответствии с которыми ценная бумага теперь 
определяется как «совокупность определенных записей 
и других обозначений, удостоверяющих имущественные 
права» (п. 1 ст. 129 ГК). 

Очевидно, что эта новая дефиниция ликвидировала все 
существенные признаки, выделяющие ценную бумагу сре-
ди других способов удостоверения имущественных прав.
Тем самым законодатель преследовал цель разрешить дав-
но назревшую проблему соотношения ценных бумаг как 
особого вида юридических документов и бездокументар-
ных ценных бумаг.Однако понятно и то, что столь важная 
задача не может быть решена путем упразднения действу-
ющего правового института, проверенного временем и 
практикой, за счет его замены необоснованным набором 
правил, установленных без учета содержания гражданс-
кого кодекса и природы соответствующих гражданско-
правовых отношений.В настоящее время представляются 

Ф.С. КАРАГУСОВ
доктор юридических наук, профессор 

Алматы, Республика Казахстан

Аннотация
Предлагаемая статья посвящена 150-летию со дня рождения Г.Ф.Шершеневича имеет целью привлечь внимание 

к научному наследию выдающегося ученого-цивилиста. Обосновывается целесообразность обращения к его научным 
работам в процессе совершенствования казахстанского законодательства.В качестве примеров приводятся выводы 
Шершеневича относительно понятия ценной бумаги и классификации юридических лиц.Особое значение имеет его по-
зиция о дуализме частного права и соотношении гражданского и торгового права в контексте продолжающегося про-
цесса по принятию в Казахстане самостоятельного предпринимательского кодекса.

Annotation
This article is dedicated to 150th anniversary from the birth of G.F.Shershenevich and its purpose is to attract attention to 

the scientific heritage if this prominent researcher of the civil law. The reasonability to refer to his scientific works during the 
process of improvement of Kazakhstan’s legislation is being justified in the article. As relevant examples, references are made to 
Shershenevich’s ideas regarding legal notion of securities and classification of legal entities. In the context of the continuing process 
on adopting of a separate entrepreneurial code in Kazakhstan particular importance can be found in his views concerning dualism 
of private law and interrelation between civil and trade law.
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целесообразными возврат к прежнему легальному опреде-
лению ценной бумаги в соответствии с традиционным со-
держанием правового института ценных бумаг.При этом 
поиск иного решения в целях разумной и эффективной 
регламентации бездокументарных ценных бумаг (которые, 
согласно вышеизложенной позиции Г.Ф.Шершеневича, 
ценными бумагами быть и не могут) должен быть продол-
жен.

О классификации юридических лиц
В настоящее время согласно Концепции развития граж-

данского законодательства Российской Федерации пред-
лагается законодательно закрепить деление юридических 
лиц на корпорации (построенные на началах членства) и 
некорпоративные (унитарные) организации[4]. Казахстан-
ским цивилистическим сообществом эта инициатива,в це-
лом, воспринимается вполне положительно.Упомянутой 
Концепцией в основу такой классификации в российском 
праве предлагается установить критерий различия органи-
зационных структур организаций соответствующих видов.

Вместе с тем, следует отметить, что еще создателями 
проекта российского Гражданского уложения юридичес-
кие лица делились на корпорации и установления[5], а 
Г.Ф.Шершеневич определял их как, соответственно, со-
единения лиц и учреждения.В свою очередь, Ю.Г.Басин 
разделялюридические лица на самоучреждающиеся и 
учреждаемые.Таким образом, легальная классификация 
юридических лиц на корпоративные и унитарные органи-
зации имеет в свое основе традиционную теорию граждан-
ского права.

При этом Шершеневич полагал, что соединение лиц 
создается для реализации однородных интересов его учас-
тников, а учреждение создается для достижения особой 
цели, независимой от личных интересов его учредителей 
При таком регулировании учреждения выступают в оборо-
те как особые субъекты имущества, специально для этого 
выделенного их учредителями из своего имущества и пре-
доставляенного ими учреждению[6]. 

Это основание для рассматриваемой классификации 
юридических лиц было позже развито Ю.Г.Басиным, 
который считал, что юридические лица разделяются в 
зависимости от того, каков характер права учредителя на 
имущество образованного им юридического лица, какова 
форма закрепления имущества за юридическим лицом (на 
праве собственности или на праве хозяйственного веде-
ния).Такой классификацией он совершенно определенно 
противопоставлял государственные предприятия как уни-
тарные предприятия юридическим лицам, чье имущество 
складывается из долей или паев, принадлежащих каким-
либо другим субъектам[7]. 

В связи с этим представляется более целесообразным 
за основу предлагаемого упомянутой Концепциейразде-
ления юридических лиц принимать признак, основанный 
именно на режиме имущества юридических лиц, а не на 
различиях в их организационной структуре. Известно, что 
в зависимости от формы закрепления имущества за юри-
дическим лицом у его учредителя(-ей) возникают обяза-
тельственные или вещные права на это имущество, или не 
возникает никаких прав (если говорить о некоторых фор-
мах некоммерческих организаций). А уже только природа 
этих прав обусловливает возникновение, определенное 
содержание и состав правомочий учредителя по отноше-
нии к созданному им (единолично или совместно с други-
ми субъектами) юридическому лицу, что, в свою очередь, 
диктует и регламентацию определенной организационной 
структуры юридического лица.

Об участии государства в хозяйственных товариществах
Другой момент, когда следует более внимательно при-

слушаться к мнению Г.Ф.Шершеневича, обусловлен тем, 
что законодательством Казахстана допускается, чтобы 
государство могло быть учредителем хозяйственного това-
рищества, причем такое участие государства определяются 
отдельным законом, устанавливающим правовой режим 
государственного имущества.

Понятно, что государство не может участвовать в хозяйс-
твенных товариществах определенных видов (на правах 
полного товарища), поскольку для этого требуется личное 
участие, которое, согласно Шершеневичу, в соответствии 
с российским дореволюционным законодательством со-
ставляло необходимое условие в артельном товарищест-
ве, а также предполагалось в полных товариществах и (на 
стороне полных участников) в товариществах на вере[8]. 
Однако, казахстанским Законом «О государственном иму-
ществе» допускается и регламентируется учреждение госу-
дарством товарищества с ограниченной ответственностью 
и (или) участие государства в его капитале в качестве круп-
ного участника.Это представляется нецелесообразным по 
следующим основаниям.

Как отмечал Шершеневич, хозяйственные (торговые) 
товарищества относятся к категории частных юриди-
ческих лиц, поскольку они создаются их участниками на 
основе гражданско-правового договора, в силу сделки 
частноправового характера[9]. Как правило, хозяйствен-
ные товарищества представляют собой формы частного 
предпринимательства, поскольку они формируются, пре-
имущественно, негосударственными субъектами и пред-
ставляют собой инструмент осуществления частных эко-
номических интересов.

В то же время, предпринимательская деятельность не 
относится к числу основных функций государства и до-
пускается в редких случаях невозможности или нецеле-
сообразности преследования частных интересов в опре-
деленных сферах социально-экономических отношений.
Для этого законодательством регламентируется отдельная 
организационная форма (нередко, с ее разновидностями) 
государственного предприятия, позволяющая осущест-
влять государственное предпринимательство на основе 
отдельных правил, избегая использования дискримина-
ционных механизмов для участников рынка в рамках оди-
наковых организационных условий. Здесь снова следует 
вспомнить  предложенное Г.Ф.Шершеневичем разделение 
юридических лиц на публичные (т.е. “устанавливаемые 
помимо воли частных лиц”)и частные (“устанавливаемые 
по воле лиц, входящих в их состав”)[10]. 

Кроме того, хозяйственное товарищество (любая его 
разновидность) является формой ведения, в основном,  
частного малого и среднего предпринимательства, и в 
этой сфере целесообразно обеспечить возможности для 
проявления инициативы граждан и не создавать условий 
принципиально неравноправного взаимодействия между 
государством и частными предпринимателями.

Еще раз об идее принятия предпринимательского кодекса 
в Казахстане

Уже широко известной является информация о том, что 
в течение последних нескольких лет в Казахстане пытают-
ся создать некий предпринимательский кодекс. Всвязи с 
этим под угрозой находится целостность и методологичес-
кое единство казахстанской системы права, а также эффек-
тивность и стабильность гражданского оборота и социаль-
но-хозяйственных связей.Разработчики этого документа 
предлагают механически объединить в рамках одного ко-
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декса все нормы казахстанского законодательства, каким-
то образом относящихся к регулированию предпринима-
тельской деятельности, в т.ч.и нормы о различных формах 
коммерческих организаций.При этом они сохраняют все 
недостатки, пробелы и ошибки, к примеру, действующего 
корпоративного законодательства и не учитывают ни тео-
рии и методологии права, ни международных тенденций в 
развитии частного (включая корпоративное) права[11]. 

Наиболее же негативным моментом является то, что 
согласно этому проекту,предпринимательскому кодексу 
(“ПК”) придается самостоятельность за счет его проти-
вопоставления ГК, и не предполагается четкая регламен-
тация соотношения норм ГК и ПК в процессе их практи-
ческого применения.В этих своих усилиях разработчики 
ПК ссылаются на концепцию хозяйственного права, в 
качестве примера и приемлемого опыта опираясь, в част-
ности, на идеи украинской школы хозяйственного права.
При том, что подробно и доброжелательно рассмотрены 
(и приняты!) предложения, например, украинских “хо-
зяйственников”.В то же время, по необъяснимой причине 
игнорируютсятеория и традиции современного казахстан-
ского частного права, неоспоримые достижения цивилис-
тической мысли.

В том числе, без внимания остаются научные выводы 
Г.Ф.Шершеневича, которые в контексте данного вопро-
са сохраняют свою актуальность, позволяя «разобраться в 
существе и даже в форме ведущихся сейчас (в России по 
состоянию еще на 1994 г. – Ф.К.) дискуссий на тему о не-
обходимости развития самостоятельного торгового (пред-
принимательского, коммерческого) права»[12]. Вероятно, 
это связано с тем, что по меткому выражению Е.А. Сухано-
ва, в трудах Г.Ф.Шершеневича «бесполезно искать корни 
этой “концепции”»[13]. 

Ведь сам Шершеневич в «Учебнике торгового права» 
с бесспорной однозначностью указывал на то, что «как 
часть целого, торговое право находится в тесной связи с 
гражданским правом. То и другое имеют своим предметом 
нормы, регулирующие частные отношения граждан дан-
ного государства» (с.28). Рассматривая соотношение тор-
гового и гражданского права, он утверждал, что «торговое 
право вовсе не представляет собой самостоятельной науки. 
Оно составляет лишь часть гражданского правоведения» 
(с.29). Одновременно он определял торговое право как 
«совокупность норм частного права, имеющих ближай-
шее соприкосновение с торговым оборотом» (с.29).При 
этом, анализируя исторические условия возникновения 
и обоснованность поддержки дуализма частного права, 
он высказался за «желательность установления полного 
единства частного права» (с.29-30)[14]. 

Следует отметить, что казахстанские цивилисты прак-
тически единым фронтом выступили против самой идеи 
предпринимательского кодекса в Казахстане, как и против 
его проекта, уже распространенного для обсуждения (в чем 
получили активную поддержку со стороны иностранных 
ученых)[15]. В этом вопросе мы исходим из той же пози-
ции, которую еще в 1994 г. с предельной ясностью выразил 
Е.А.Суханов, указав, что «торговое (коммерческое) право 
как разновидность частного (гражданского) права не име-
ло и не может иметь ничего общего с концепцией так на-
зываемого “хозяйственного права”, пытающегося с учетом 
веяний времени преобразоваться в некое “предпринима-
тельское право”»[16]. 

_______________
24 февраля 2013 г.
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16 См. Суханов Е.А. цит. соч. С.14.
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