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Кіріспе 

 

Қазақстан Республикасының Құқық негіздері  бойынша оқу 

құралы  жоғары оқу орындарының бакалавр мамандығы бойынша 

оқитын студенттеріне арналған. Бұл ғылыми еңбек болашақ  

мамандарының күнделікті мамандық салалары бойынша заң 

саласында құқық негіздері заңдарың дұрыс пайдалануға көзделген. 

Құрылымы бойынша еңбек он бір тақырыптан тұрады. Осы 

бөлімде құқық негіздері мазмұнының сипаттамасы берілген:  

Мемлекет,құқық жəне мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы 

негізгі ұғымдар; ҚР Конституциялық құқығының негіздері; Қазақстан 

Республикасының құқық қорғау органдары  жəне сот; ҚР мемлекеттік 

басқаруы; ҚР Əкімшілік құқығының негіздері; ҚР Азаматтық 

құқығының негіздері; ҚР Қаржы құқығы; ҚР Енбек құқығының 

негіздері; ҚР Экологиялық   жəне жер құқығының  негіздері;қр 

қылмыстық құқығының негіздері; Қазақстан Республикасының  іс 

жүргізу құқығы;СОӨЖ арналған практикалық тапсырмалар. 

Қорыта айтқанда, осы оқу құралында берілген мəтіндердің 

барлығы құқықтану  саласына қатысты ұғымдар мен толық мазмұның 

көрсете отырып, осы еңбек студенттердің Қазақстан 

Республикасының құқығың жетік білуге көмек етеді. 
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1 Мемлекет,құқық жəне мемлекеттік –құқықтық құбылыстар 

туралы негізгі ұғымдар 

 

1.1 Мемлекет түсінгі, белгілері , функциясы жəне механизмі 

Мемлекет – бұл қоғамды білдіре отырып, осы қоғамды 

басқаратын жəне оның интеграциясын (құрылуын) қамтамасыз ететін 

арнайы басқару жəне мəжбүрлеу аппараты болатын бұқаралық биліктің 

саяси – аумақтық, егеменді ұйымы. 

Мемлекет оны рулық қауымның əлеуметтік билігінен ажыратуға 

мүмкіндік беретін мынадай негізгі белгілермен сипатталады: 

1)   Бұқаралық биліктің болуы;  

2) Тұрғындарды аумақтық (территориялық) бөлу; 

3) Салық жүйесі; 

4)  Егемендік.; 

5) Құқық. 

Мемлекеттік билік əлеуметтік биліктің ерекше түрі болып 

табылады. Бұл мемлекеттік мəжбүрлеуге сүйенетін субъектілердің 

арасындағы үстемдік пен бағынушылықтың саяси – бұқаралық 

қатынасы. Мемлекеттік биліктің ерекшеліктері мыналардан көрінеді: 

1) Бұқаралық (көпшілік ) билік; 

2) Аппараттық билік;  

3) Легитимдік (заңды деп танылған) билік. 

Мемлекет мəнін түсіндіру мемлекет жəне құқық теориясының 

негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Мемлекет мəні - бұл осы 

құбылыстағы оның мазмұнын, мақсатын, қызмет етуін анықтайтын 

негізгілердің біреуі.  

Мемлекет мəнін анықтауда қолданылатын тəсілдер:  

1) таптық; 

2) жалпы əлеуметтік. 

Мемлекет типі (түрі) тиісті тарихи дəуірде туындаған оның 

маңызды жақтары мен қасиеттерінің қатаң жүйесін білдіреді. Нақты 

тарихи дəуірде туындаған мемлекеттердің барлығының белгілері 

ортақ болып келеді. Мемлекеттердің типологиясы негізінен екі тəсіл 

формациялық жəне өркениеттік тəсілдер тұрғысынан жүргізіледі.  

Мемлекет функциялары – бұл мемлекеттің мəнін жəне мақсат - 

міндетін білдіретін оның қызметінің негізгі бағыттары. Мемлекет 

функциялары оның оның мақсат – міндетімен байланыстырылған, 

оның мəніне тəуелді жəне оның өзгеруіне байланысты, басқа 

тəртіптегі мəнге өтуіне байланысты өзгеріп отырады. Сонымен, 

мемлекет функциялары - өзгеріп отыратын категория.  
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Мемлекет функцияларының классификациясы:  

1) əрекет ету ұзақтылығына байланысты тұрақты жəне уақытша; 

2) маңызына байланысты - негізгі жəне қосалқы; 

3) қоғамдық өмірдің қай сферасында жүзеге асырылуына 

байланысты - ішкі жəне сыртқы болып бөлінеді. 

Мемлекет функцияларын жүзеге асыру нысандары – бұл мемлекеттің 

функцияларын жүзеге асыратын оның органдарының біртекті қызметі. 

Оны құқықтық жəне ұйымдық нысандарына бөлуге болады.  

Құқықтық нысандарына мыналар жатады: құқық 

шығармашылық, құқық қолданушылық, құқық қорғаушы. 

Ұйымдық нысандарға мыналар жатады: ұйымдық –

регламенттеуші (реттеуші), ұйымдық, ұйымдық-идеологиялық.  

Мемлекет механизмі – бұл мемлекет міндеттері мен 

функцияларын жүзеге асыруға арналған мемлекеттік органдардың 

жүйесі. Мемлекеттік аппараттың, оның барлық бөлімдерінің мазмұнын 

қоғамдық өмірдің барлық сфераларының тиісті ұйымдастырылуын жəне 

тиімді қызмет етуін қамтамасыз етуге бағытталған басқарушылық, 

ұйымдастырушылық жұмыстар құрайды. 

Осы қызметтің нысандары көбінесе басқару кезінде заңдар, 

құқықтық механизмдер қандай мөлшерде пайдаланылатындығына 

байланысты, осыдан туындайтыны мемлекеттік аппараттың қызметінің 

мынадай нысандарын атауға болады: 

1) тікелей басқарушылық; 

2) құқықтық нысандар.  

Мемлекет механизмінің құрылымы мыналардан тұрады: 

1)  Мемлекеттік органдардан; 

2) Мемлекеттік мекемелер мен кəсіпорындардан; 

3) Мемлекеттік қызметшілерден; 

4) Ұйымдастырушы құралдар мен қаражаттар, сондай –ақ 

мемлекеттік аппараттың қызметін қамтамасыз етуге қажетті 

мəжбүрлеу күштерінен тұрады.  

Мемлекеттік аппаратты ұйымдастыру жəне қызмет етуінің 

қағидалары – бұл мемлекеттік органдарды құру жəне қызмет етуіндегі 

алғашқы бастаулдар, идеялар, анықтайтын негізгі тəсілдер. Оларға 

мыналар жатады: 

1) Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының 

басымдылығы қағидасы; 

2) Демократизм қағидасы; 

3) Биліктің бөлінуі қағидасы; 

4) Заңдылық қағидасы; 

5) Жариялылық; 
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6) Кəсіпқойлық қағидасы; 

7) Алқалылық пен дара басшылықтың үйлесу қағидасы; 

8) Сайланушылық пен тағайындалушылықтың үйлесу қағидасы; 

9) Иерархиялылық қағидасы. 

Мемлекеттік орган – бұл мемлекеттік міндеттерді атқаратын 

жəне осы үшін тиісті биліктік өкілеттіліктер берілген ұйым немесе 

мекеме. Əр бір мемлекеттік органның: а) оның жедел басқаруында 

болатын мемлекеттік, қазыналық мүлкі болады; б) қаражаттары, банктегі 

есебі, бюджеттен қаржыландыратын қайнар көздері болады; в)өзіне 

белгіленген ұйымдық құрылымы, осыған байланысты қызметтік 

бағыныштылығы жəне қызметтік тəртібінің жүйесі болады; г) қажетті 

биліктік өкілеттілігі болады, осының негізінде лауазымды тұлғалар мен 

алқалы органдар заңды міндетті іс - əрекеттер жасайды. 

Мемлекеттік органдардың классификациясы: 

1) Мемлекеттік қызметті жүзеге асыру нысаны бойынша 

мемлекеттік органдар өкілді, атқарушы- бұйырушы, соттық, 

прокурорлық жəне өзге де бақылау- қадағалау органдарына бөлінеді;. 

2.) Биліктің бөліну қағидасы бойынша – заң шығарушы, атқарушы 

жəне сот; 

3) Қызметінің құқықтық нысаны бойынша – құқық 

шығармашылық, құқық қолданушылық жəне құқық қорғаушы; 

4)  Иерархия бойынша – республикалық жəне жергілікті; 

5) Өкілеттіліктерінің мерзімі бойынша- тұрақты (əрекет ету 

мерзімін шектеусіз құрылатын) жəне уақытша(қысқа мерзімді 

мақсаттарға жету үшін құрылады); 

6) Құзырлығының сипаты бойынша – жалпы құзырлықтағы (үкімет) 

жəне арнайы құзырлықтағы (министрліктер). 

 

1.2 Мемлекет нысаны түсінігі  жəне құрылымы 

Мемлекет нысаны – бұл басқару нысанынан, мемлекеттік 

құрылым нысанынан жəне саяси режим нысанынан тұратын қоғамның 

құрылымдық ұйымы. 

Басқару нысаны – жоғарғы мемлекеттік билік органдарының 

құрамы, құрылу тəртібі жəне өкілеттіліктерінің арақатынасы.Басқару 

нысаны мынадай негізгі түрлерге бөлінеді: монархия жəне 

республика. Монархия – бұл тақ ұрпақтан ұрпаққа мұрагерлік жолмен 

берілетін, жоғарғы мемлекеттік билік бір адамның – монархтың 

қолында болатын басқару нысаны. Монархиялар шексіз – бұнда 

монарх бірден бір мемлекеттік билік органы болып табылады, жəне 

шектеулі – бұнда жоғарғы билік өкілеттіліктері монархпен жəне 

қандай – да бір монархтың билігін шектейтін басқа органның арасында 
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бөлінген, болып бөлінеді. Шектеулі монархиялар өз кезегінде өкілді 

(дуалистік), бұл кезде монархта атқарушы билік, үкіметті құру құқығы, 

олардың алдында жауапты министрлерді тағайындау жəне ығыстыру 

құқығы, вето құқығы жəне парламетті шектеусіз тарату құқығы 

қалдырылған, жəне парламентарлық, бұнда монархтық құқықтық 

жағдайы біршама шектелген, өйткені мемлекет басшысы тағайындаған 

министрлер парламенттің сенім вотумына тəуелді болады, монархтың 

заңмен қарастырылған жағдайда ғана кідіртушілікті қажет етпейтін 

вето құқығы, парламентті тарату құқығы ғана қалдырылады, болып 

бөлінеді. Республика – бұл жоғарғы мемлекеттік билік нақты бір 

мерзімге сайланған органдарға берілгенн жəне сайлаушылары алдында 

жауап беретін басқару нысаны. Жоғарғы мемлекеттік билік органдарын 

сайлауға қатысу құқығы берілген тұрғындардың топтарына 

байланысты барлық республикалар ақсүйектік, автократтық жəне 

демократиялық болып бөлінеді. 

Демократиялық республикалар өз кезегінде мынадай болып 

бөлінеді:1) парламенттік, бұнда саяси өмірде шешуші рөл басында 

премьер –министр болатын парламент құрған үкіметке тиесілі болады; 

2) президенттік, бұнда сайланған мемлекет басшысы, сонымен 

біруақытта үкіметтің басшысын тағайындайтын жəне үкіметті 

тарататын үкімет басшысы болады.; 3) аралас, бұнда үкіметті 

президент пен парламент біріге отырып құрады. ҚР президенттік 

басқару нысандағы мемлекет болып табылады. 

Мемлекеттік құрылым нысаны – бұл мемлекеттің құрамды 

бөліктерінің арасындағы, сондай – ақ олардың əрқайсысының 

мемлекетпен арасындағы өзара байланысын сипаттайтын 

мемлекеттің аумақтық құрылымы. Барлық мемлекеттер өз 

мемлекеттік құрылым бойынша жай жəне күрделі болып бөлінеді. 

Жай (қарапайым) немесе унитарлы мемлекеттер – бұл біртұтас, 

бөлінбейтін мемлекет, өз ішінде жекеленген мемлекеттік құрылымдар 

болмайтын, жоғарғы органдардың бірыңғай жүйесі, заң шығарушы 

органдардың бірыңғай жүйесі, бірыңғай сот жүйесі, бірыңғай 

азаматтық жəне бір каналды салық жүйесі болады. Қазақстан 

Республикасы унитарлы аумақтық құрылымы бар мемлекет. 

Күрделі мемлекет – бұл қандай да бір дербестілікті 

пайдаланатын жекеленген мемлкеттік құрылымдардан тұратын 

мемлекет. Күрделі мемлекеттерге империяларды, конфедерацияларды, 

федерацияларды, достастықтарды жəне қауымдастықтарды жатқызады. 

Империялар –бұл күштеп құрылған, құрамды бөліктері жоғарғы 

биліктен тəуелділік дəрежесі əр түрлі болатын күрделі мемлекеттер. 

Империялардың ерекшелігі олардың құрамды бөліктерінде ешқашанда 
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бірыңғай мемлекеттік – құқықтық мəртебесі болмағандығы болып 

табылады. 

Конфедерацияларды империялардан айырмашылығы, олардың 

ерікті негізде құрылуы. Бұл белгілі бір тарихи кезеңде нақты 

мақсаттарға жету үшін құрылған мемлекеттердің уақытша одағы. 

Конфедерацияны құрған егеменді мемлекеттер халықаралық – 

құқықтық қатынастардың субъектілері болып табылады, өз 

азаматтығы, билік, басқару жəне əділсот органдарының жүйелері 

сақталады. 

Федерация – бұл құрамды бөліктерінде қандай да бір мөлшерде 

мемлекеттік егемендік болатын жəне мемлекеттік құрылымдар болып 

табылатын күрделі, одақтас мемлекет; онда жоғарғы федералды 

органдар мен федералды заңнамамен қатар федерация субъектілерінің 

жоғарғы органдары мен заңнамалары болады; федерацияда екі 

каналды салық жүйесі пайдаланылады; формалды белгілерінің біреуі 

қос азаматтықтың болуы.Федерациялар аумақтық немесе ұлттық – 

мемлекеттік қағида бойынша орнауы мүмкін. 

Достастық – бұл ортақ белгілерінің болуымен, нақты 

біртектілікпен сипатталатын мемлекекттердің ұйымдастырылған 

бірлестігі.Біріктіретін олардың белгілері экономикаға, құқыққа, 

тілге, мəдениетке, дінге қатысты болады. Достастық мүшелері – бұл 

толғымен тəуелсіз, егеменді мемлекеттер, халықаралық қатынастардың 

субъектілері. 

Мемлекеттердің қауымдастығы – бұл қоғамның мемлекеттік 

ұйымға өтудегі ауыспалы нысаны. Қауымдастықтың негізінде көп 

жағдайда қауымдастыққа кіретін мемлекеттердің интеграциялық 

байланыстарын күшейтетін жəне конфедерацияға бірігуге септігін 

тигізетін мемлекеттік аралық шарт қаланады. 

Саяси режим – бұл мемлекеттік билікті жүзеге асыратын 

тəсілдер мен əдістер. Мемлекеттік билік жүргізудің əдістері мен 

тəсілдерінің жинақталуына байланысты режимнің екі түрін ажыратуға 

болады: - демократиялық жəне антидемократиялық. Қазақстан 

Республикасы өзін демократиялық, құқықтық, зиялы, əлеуметтік 

мемлекет деп жариялады. 

1.3 Құқық түсінігі, мəні, функциясы жəне қайнар көздері 

Құқық таптық құбылыс ретінде тарихи қалыптасты жəне ең 

бастысы экономикалық үстемдік ететін таптардың ерік – жігері мен 

мүдделерін білдірді. Егер əдет – ғұрыптар адамдардың сана – сезімінде 

сақталса, онда құқық жалпыға мəлім жазбаша түрде ресімделе 

бастады. Құқықтың пайда болуы - əлеуметтік байланыстардың 

күрделенуінің салдары, қоғамдағы қайшылықтардың шиеленісуін реттеу. 
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Құқық – бұл мемлекет белгілеген, қамтамасыз ететін, кепіл 

болатын жəне қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған жалпыға 

міндетті, формалды анықталған құқық нормаларының жүйесі. 

Құқықтың белгілері: 

1) ерікті сипаты; 

2) жалпыға міндеттілігі; 

3) нормативтілігі; 

4) мемлекетпен байланысы; 

5) формалды анықталғандығы; 

6) жүйелілігі. 

Құқықтың жоғарғы қоғамдық міндет- мақсаты - нормативті 

тəртіпте қоғамда бостандықты қамтамасыз ету жəне кепіл болу, 

əділеттілікті нығайту, қоғамдық өмірден бассыздықты жоя отырып, 

қоғамда экономикалық жəне рухани факторлардың əрекетінің 

басымдылығына тиімді жағдай туғызу. 

Құқықтың құндылығы – бұл бүкіл қоғамның, азаматтардың 

əлеуметтік əділетті, прогрессивті сұраныстары мен мүдделерін 

қанағаттанадыру мақсатындағы жəне құралы ретіндегі құқықтың 

бейімділігі. Құқықтың мəні – мəдениеттендіру жағдайында қоғамдық 

қатынастарды реттеу, яғни нормативті негізде демократия, 

экономикалық бостандық, жеке адамның бостандығы жүзеге 

асырылатын тұрақты ұйымдасқан қоғамға жету. 

Құқықтың мəнін қарастыруда екі аспектіні есепке алу маңызды: 

формалды жəне мазмұнды. 

Объективті құқық – бұл мемлекет белгілеген, қамтамасыз 

ететін, кепіл болатын жəне қоғамдық қатынастарды реттеуге 

бағытталған жалпыға міндетті, формалды анықталған құқық 

нормаларының жүйесі.Объективті құқық - бұл белгілі бір кезеңдегі 

нақты мемлекеттің заңнама, құқықтық əдет – ғұрыптар, заң 

преценденттері жəне нормативті шарттар. Ол объективтілігі жеке 

адамның сана – сезімне байланысты еместігімен жəне оған тиесілі 

еместігімен түсіндіріледі. 

Субъективті құқық – бұл тұлғаның өз мүдделерін 

қанағаттандыруға арналған заңды мүмкін болатын мінез – 

құлықтарының өлшемі. Субъективті құқықтарға адамның нақты 

құқықтары жатады (еңбек етуге құқық, білім алуға құқық жəне т.с.). 

Ол субъективтілігі субъектімен тікелей байланыстылығымен жəне 

оған тиістілігімен жəне оның сана – сезіміне, ерік – жігеріне 

тəуелдігімен түсіндіріледі. 

Құқықтың заңды мағынасындағы мəнімен қатар (объективті, 

субъективті) табиғи құқықтар да бар, ол өмір сүруге құқық, 
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бостандыққа құқық сияқты құқытарды қамтиды. Табиғи құқықтарға 

жататын құқықтар қандай – да бір құжаттарда бекілітілгеніне немесе 

бекітілмегеніне байланыссыз өмір сүре береді, жəне де олар заттардың, 

өмірдің өзінен тікелей туындайды. 

Табиғи құқықтан, құқықтың заңды мағынасындағылардан 

(объективті,субъективті) басқа позитивті құқық сияқты, яғни 

заңдарда жəне басқа да қайнар көздерде көрсетілген құқықтар да 

болады. 

Құқықтың пайда болуынан бастап жəне оның даму барысында 

оның қарама – қарсы жəне де сонымен біруақытта өзара байланысты 

екі жағы анықталды. 

Көпшілік (бұқаралық) құқық – бұл мемлекеттік істер 

облысы, яғни мемлекеттің құрылымы мен қызметі көпшілік 

(бұқаралық) билік, барлық көпшілік институттар сияқты билік пен 

бағыныштылық бастауларына, субординация қатынастарына 

орнатылған.  

Жеке құқық – бұл жеке істер облысы, яғни дербестікке, 

субъектілердің заңды теңдігіне, олардың бір – біріне бағынбаушылық 

бастауларына негізделген жеке бастың ерікті мəртебелерінің облысы. 

Құқық қоғамдық қатынастардың мемлекеттік реттеушісі ретінде 

– құқықтың мемлекетпен тығыз байланыстылығы өте маңызды рөл 

атқарады. 

Құқықты түсіндірудегі қазіргі уақыттағы тəсілдер:нормативті 

тəсіл, табиғи – құқықтық тəсіл, теологиялық, құқықтық – тарихи, 

психологиялық, əлеуметтік жəне т.б.  

Құқық қағидасы – бұл құқықты арнайы əлеуметтік реттеуші 

ретіндегі мəнін білдіретін негізгі, алғашқы бастаулар, жағдайлар, 

ережелер, идеялар.  

Таралу сферасына байланысты жалпы құқықтық, сала аралық 

жəне салалық қағидалар болып бөлінеді. 

Құқық функциялары – бұл құқықтың қоғамдық қатынастарды 

реттеудегі рөлін көрсететін құқықтық ықпадың негізгі бағыттары. 

Құқық функцияларының түрлері: сыртқы (экономикалық, саяси, 

тəрбиелік) жəне ішкі (реттеуші жəне қорғаушы). 

Құқықтың қайнар көздері – бұл мемлекеттен туындайтын 

немесе құқық нормаларын көрсететін жəне бекітетін, оларға заңды 

жəне жалпыға міндетті күш беретін мемлекет қабылдаған ресми 

құжаттық нысандар. 

Құқықтың қайнар көздерінің түрлері: 

1) Нормативті заңды актілер; 

2) Санкцияланған əдет – ғұрыптар;. 
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3) Заң прецеденті;  

4) Нормативті шарт; 

5) Құқықтың жалпы қағидалары; 

6 ) Діни мəтіндер. 

Нормативті құқықтық актілер – бұл құқық нормаларынан 

тұратын жəне нақты қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған 

құзырлы мемлекеттік органнан шығатын ресми құжаттар. Нормативті 

актілерді нормашығармашылық құзырлығы бар мемлекеттік органдар 

қатаң белгіленген нысанда шығарады. Заңды күшіне байланысты 

барлық нормативті актілер заңдарға жəне заң күшіндегі актілерге 

бөлінеді. 

Заң – бұл жоғарғы күші бар жəне аса маңызды қоғамдық 

қатынастарды реттейтін, халықтың ерік – жігерін білдіретін, ерекше 

тəртіпте заң шығарушы орган немесе референдумда қабылданған 

нормативті акт. 

Заңның түрлері:  

1) Конституция;  

2) Конституциялық заңдар; 

3) Жай заңдар. 

Заң күшіндегі актілер – бұл заңның негізінде жəне солардың 

орындалуы үшін шығарылған, құқық нормаларынан тұратын 

нормативті акт. Оларға мыналар жатады: 

1)  Президенттің жарлықтары мен өкімдері; 

2)  Үкіметтің қаулылары мен өкімдері; 

3) Мемлекеттік аймақтық жəне жергілікті муниципалдық 

органдардың актілері; 

4) Ведомствалық актілер. 

 

2 ҚР Конституциялық құқығының негіздері 

 

2.1 Конституциялық құқық түсінігі, пəні жəне конституциялық 

құқықтық қатынас түсінігі, қайнар көздері 

Конституциялық құқық – құқықтық реттеудің жеке пəні болып 

табылатын, біркелкі қоғамдық қатынастарды реттейтін жəне ішкі 

бірлігімен сипатталатын құқық нормалар жиынтығын көрсететін ҚР 

құқық жџйесінің саласы. 

Конституциялық құқықтың пəнін құрайтын қоғамдық 

қатынастар мемлекеттік билікті жџзеге асырумен тікелей байланысты 

жəне мемлекеттік құрлыс, оның ұйымдарымен қатынасы, сондай-ақ 

адам мен мемлекет арасындағы қатынастар болып табылады. 

Сондықтан конституциялық құқықтың құқықтық реттеу пəні болып 
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мемлекет пен қоғам өмірінің саяси, экономикалық, əлеуметтік жəне 

мəдени сферасындағы тек негізгі қоғамдық қатынастар болады. 

Конституциялық құқықтық қатынастар келесі əдістермен реттелінеді: 

міндеттеу əдісі; тыйым салу əдісі; рұқсат ету əдісі; тану əдісі. 

Конституциялық құқық – бұл ҚР конституциялық құрлыс 

негізін, адам мен азаматтың, мемлекеттік құрлыстың, мемлекеттік 

билік органдарының жџйесін, жергілікті мемлекеттік басқару мен 

өзін-өзі басқару негізін реттейтін құқық нормаларының жиынтығын 

көрсететін ҚР жетекші құқық саласы. 

Конституциялық құқықтық қатынастар дегеніміз – мемлекеттік 

биліктің функциясымен, ұйымдастырылуымен байланысты 

конституциялық нормалардың негізінде тоқтатылатын жəне 

өзгертілетін қоғамдық қатынастардың адаммен жəне азаматпен, саяси 

партиялармен, қоғамдық қозғалыстармен өзара қарым-қатынасын 

айтамыз. 

Конституциялық құқықтық субъектілері – бұл конституциялық 

– құқықтық қатынасқа қатысушылар. Субъектілердің шеңбері өте кең: 

бұл саланың құқықтық нормалары кімге міндет жџктеп жəне кімге 

құқық берсе сол субъект бола алады. Олардың ішінде мынандай 

субъектілер: мемлекет, халық, депутат, мемлекеттік билік органдары, 

сайлау комиссиялары, азаматтар, азаматтығы жоқ азаматтар, шет ел 

азаматтары жəне тағы басқалары болады. 

Конституциялық құқықтық қатынастардың объектілері 

дегеніміз шынайы əрекет құбылыстары негізінде құқық 

қатынастарының субъектілерінің құқықтық байланысқа тџсуі. 

Конституциялық құқық қатынастарының объектілеріне жататындар: 

мемлекеттік территория, материалдық құндылықтар, адамдардың 

тəртібі, мемлекеттік органның немесе лауазымды тұлғалардың 

əрекеті, азаматтардың жеке мџліктік емес құқықтары жатады. 

Конституциялық – құқықтық нормаларға басқа құқық саласы 

нормаларының барлық белгілері тəн. Олар сондай-ақ қоғамдық 

қатынастарды тəртіпке салу құралы болып табылады жəне 

мемлекетпен қабылданып реттеушілік жəне қорғаушылық 

функцияларды атқарады. Реттеуші нормаларға, құқықтық қатынас 

мџшелеріне субъективтік құқық беру жəне оларға заңдық міндеттеме 

жџктеу жолымен тəртіптің белгілі бір нұсқасын белгілейтін 

конституциялық-құқықтық нормалар жатады. Құқық қорғаушы 

нормаларға субъектілер тəртібін, олар тəртіпті бұзған жағдайда, 

мемлекеттік мəжбүрлеу шараларын белгілеу жолымен анықтайтын 

конституциялық-құқықтық нормалар жатады. 
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Конституциялық – құқықтық нормалар – бұл мемлекеттің 

мəжбџрлеу кџшімен қамтамасыз етілетін жəне нақты құқықтар мен 

міндеттермен жџзеге асырылатын белгілі бір қоғамдық қатынастарды 

реттеу жəне қорғау мақсатында мемлектпен бекітілген жəне 

санкцияланған жалпыға міндетті тəртіб ережелері. 

Конституциялық – құқықтық институттар дегеніміз қоғамдық 

қатынастың бір жақты жəне өзара байланысын реттейтін жəне 

біршама өзіндік топтар құрайтын конституциялық құқық 

нормаларының жиынтығы. 

Мысалы, азаматтық институты, президенттік институты, 

сайлау құқығының институты жəне тағы басқалар. Құқықтық 

нормалардың институты реттелетін сфераның барлық жақтарын 

қамтиды. Оларда өздеріне тəн тџсініктер, терминдер, жағдайлар 

болады. Мысалы, азаматтық институтының мазмұны «азамат», 

«азаматтық», «азаматтықтан шығу», «азаматтардың құқығы, еркіндігі 

мен міндеттері» сияқты тусініктерде көрсетіледі. Құқықтық 

институттың құрамына кіретін нормалар ортақ құқықтық принциптер 

мен идеялармен біріктіріледі. Яғни, азаматық институты азаматардың 

бірлігі мен теңдігі принципіне негізделінеді. 

Қазақстан Республикасының 1995 жылы 30 тамызда 

қабылданған Конституциясы конституциялық құқықтың негізгі 

қайнар көзі болып табылады. Конституцияның басқа нормативтік 

құқықтық актілерден мынадай ерекшеліктері бар: 

1) Қоғамдық қатынастардың негізін қалайды. Себебі ҚР 

Конституциясы мемлекет пен қоғам өмірінің барлық сферасын 

қамтиды: саяси, экономикалық, əлеуметтік, мəдени. Басқа 

нормативтік құқықтық актілер қоғамдық өмірдің жеке жақтарын ғана 

қамтиды; 

2) Құқықтың негізгі бастау болып табылады. ҚР 

Конституциясында бџкіл конституциялық заңның негізі болып 

табылатын құқықтық нормалар бекітілген. Яғни, Конституциялық 

құқық нормалары барлық нормативтік құқықтық актілердің 

қалыптасуы мен даму базасы; 

3)  Ең жоғарғы заңдылық кџші бар. ҚР қабылдаған заңдар мен 

басқа да нормативтік құқықтық актілер Конституциядан шығуы керек 

жəне оған қайшы келмеуі керек. Егер олар Конституцияға қайшы 

келетін болса қолданылмайды; 

4)  Оның ерекше тəртіппен қабылдануы. Себебі Конституцияны 

Республикалық Референдумда халық қабылдайды; 

5)  Тұрақтылығы. 
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2.2 Конституцияның түсінігі, мəні, функциясы. 1995 ж ҚР 

Конституциясы: мазмұны, мəні. ҚР конституциялық құрылысы  

Заң ғылымында Конституция деп жоғарғы заңдық күшке ие 

жəне қоғамдық құрлыс пен мемлекеттік құрылым, мемлекет пен тұлға 

арасындағы өзара байланыс, мемлекеттік орган жүйесінің қызметі мен 

ұйымдастырылу негізін бекітетін негізгі заң түсіндіріледі. 

Қазақстанның жаңа конституциялық заңының қалыптасу тарихы 

өзінің бастауын 1990 жылы 24 сəуірдегі «Президенттің қызмет орнын 

белгілеу туралы» Қазақ КСР-ның заңымен Қазақ ССР 

Конституциясына өзгеріс енгізу кезеңінен басталады. Бұл заң 

Конституцияға бұрын талай енгізілген өзгерістердің қатарына 

жатпайды. Атанған заң мемлекеттің басқару жүйесіне айтарлықтай 

өзгеріс əкелді. Президенттң қызмет орны республикада жүргізіліп 

жатқан терең саяси жəне экономикалық қайта құруларды қамтамасыз 

ету, конституциялық құрлысты нығайту мақсатында белгіленеді. 

Конституциялық заңдардың қалыптасуының екінші кезеңі 1991 

жылы 10 желтоқсанда «Қазақ Советтік Социалистік Республикасы 

атауын өзгерту туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 

қабылдаумен басталады.  

ҚР Конституциялық заңының қалыптасуының үшінші кезеңі 

1993 жылы қаңтарда Жоғарғы Кеңеспен жаңа Конституцияны 

қабылдаумен басталады. Бұл құқықтық акт Қазақстанның мемлекеттік 

жəне құқықтық құрлысын жаңаша анықтады. Конституция 

мемлекеттік егемендік жарияланған кезеңнен бастап қабылданған 

көптеген құқықтық нормаларды, конституциялық заңдардың 

принциптері мен идеяларын қабылдады.  

Конституциялық заңдардың қалыптасуының төртінші кезеңі 

1995 жылы Конституцияны қабылдаумен байланысты. Онда енді 

КСРО мен Қаз КСР-ның Конституциясы мен заңдарына болмады. 

Заңдарды конституциялық нормаларға сəйкес келтіру-заң шығару 

органының міндеті. Президенттік басқару жүйесі бекітілді, қос 

палаталық Парламент нығайтылды, Конституциялық сот 

Конституциялық кеңеспен ауыстырылды жəне ол енді сот органы 

болмады. Сот жүйесі реформаланды, құқық қорғау органдары қайта 

құрылды. Бұл кезең əлі жалғасуда. Негізінен президенттік басқару 

жүйесінде бекітілген жоғарғы жəне жергілікті мемлекеттік билік 

органдарын қайта құру аяқталды. 

ҚР Конституциясы келесі заңдық қасиеттерді иеленеді: 

1) Бұл құқықтық акт, заң. ҚР Конституциясы-бірыңғай ерекше 

заңдық қасиетке ие құқықтық акт, оның көмегімен халық қоғам мен 

мемлекеттің құрылымының негізгі принциптерін құрады, мемлекеттік 
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биліктің субъектілерін, оны жузеге асыру механизмі анықтайды, 

мемлекет қорғайтын адам мен азамат құқығын бекітеді; 

2) Заңдық жоғарылығы. Конституцияның жоғарылығы консти- 

туциялық құрлысты нығайтады, яғни мемлекетің Конституцияға, 

құқыққа бағынуы. 

Конституция барлық басқа нормативтік актілерге қатысты 

жоғарғы заңдық күшке ие. Сондықтан заңдар жəне басқа құқықтық 

актілер Конституцияға қайшы келмеуі керек. Бұл оны қорғаудың 

ерекше құралымен кепілделінетіндігінен байқалады. Конституцияға 

қайшы келетін актілер өзгертіледі немесе онымен сəйкестендіріледі; 

3) Ағымдағы заңның базасы болады. Нақ Конституция құқық 

шығармашылық процессін анықтайды-əр түрлі органдар қандай 

негізгі акт қабылдайтындығын, олардың атауын, заңдық күшін, 

заңдардың қабылдану тəртібі мен процедурасын бекітеді; 

4) Қабылдау жəне өзгертудің ерекше тəртібі. ҚР Конституциясына 

өзгерістер енгізумен қайта қарау үшін ерекше, күрделі тəртіп бекітілген. ҚР 

Конституциясы 1995 жылы бүкіл халықтық дауыс беру жолымен 

қабылданды жəне қатаң конституциялардың қатарына жатады. 

Конституциялық құрлыс – бұл мемлекетті құқыққа 

бағындыруды қамтамасыз ететін жəне оны конституциялық мемлекет 

ретінде сипаттайтын мемлекетті ұйымдастыру формасы.  

Демократиялық конституциялық мемлекетте қоғам бір уақытта 

мемлекетті басқарушы ретінде жəне өзін реттеуші жүйе ретінде өзін 

реттеуші азаматтық қоғам мен оның қажеттілігінен тəуелді болады. 

Əрекет ететін Қазақстан Конституцияда ҚР Конституциялық 

құрлысының концепциясының негізіне Конституцияның 2 бөлімінің 1 

бабаында бекітілген негізгі принцип гуманистік идея қойылған: 

қоғамдық келісім жəне саяси тұрақтылық, бүкіл халық игілігіне 

экономикалық даму, қазақстандық патриотизм, мемлекеттік өмірдің 

маңызды сұрақтарын шешуде демократиялық əдістер қолдану бұған 

референдумда жəне Парламентте дауыс беру де кіреді. 

ҚР Конституциялық құрлысына қоғамда қалыптасқан қоғамдық 

қатынастың бүкіл жүйесі кіреді. Оның нығаюында Қазақстан 

Республикасының бүкіл құқық саласы мен заңдары қатысады. 

ҚР Конституциясына сəйкес (1 б) Қазақстан Республикасы өзін 

демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет деп 

бекітеді. 

1) Қазақстан Республикасы демократиялық мемлекет деп 

жариялайды (ежелгі грек сөзі «демократия» аударғанда халық билігі). 

Оның демократиялық сипаты келесіден көрінеді: онда халық билігін 

қамтамасыз ету; биліктің заң шығарушы, атқарушы, сот тармақтарына 
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бөлінуі; идологиялық жəне саяси алуандылық; меншіктің барлық 

формасын тану жəне тең қорғау. 

Демократиялық мемлекетте биліктің бірден-бір бастауы жəне 

қорғаушысы халық болады. Бүкіл биліктің қорғаушысы халық деп 

тану халық егемендігін көрсетеді. Халық егемендігі халықтың толық 

билігін көрсетеді., яғни қоғам мен мемлекеттің істерін басқаруға 

халықтың шынайы қатысуы үшін халықтың əлеуметтік-экономикалық 

жəне саяси құралдарды иеленуі.  

Халық өзінің билігін тікелей республикалық референдум жəне 

сайлаумен қатар, мемлекеттік билік органдарына делегат жіберу 

арқылы жүзеге асырады; 

2) Құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасының 

Конституциясына сəйкес Қазақстан өзін құқықтық мемлекет деп 

бекітеді. Құқықтық мемлекет мемлекеттік органдар, лауазымды 

тұлғалар, қоғамдық ұйымдар мен азаматтар түгелімен бағынуға 

міндетті əрекет ететін құқықтық нормалармен өзін шектеумен 

сипатталады. Осыған байланысты құқықтық мемлекеттің жұмыс 

істеуінің негізгі принципі құқық жоғарылығы болып табылады. Бұл ең 

алдымен конституция мен заңдардың жоғарылығын көрсетеді. 

Құқықтық мемлекеттің мəні – оның жүйелі демократизмі, билік 

көзі ретіндегі халық егемендігін бекіту, мемлекетті қоғамға 

бағындыру құқықтық мемлекет болып өзінің міндетті ерекшелік 

қасиетін танитын жəне билікті бөлу институтын, соттың тəуелсіздігін, 

басқарудың заңдылығын, азаматтардың құқығын мемлекеттік биліктің 

бұзуынан оларды құқықтық қорғауды танитын мемлекет есептеледі. 

Құқықтық мемлекеттің басты идеясы құқықтық мемлекетпен 

байланысты болуы, оның əрекеті болжау жəне сенімділік кепілдеуі, 

азаматтарды мемлекет пен оның органдары тарапынан болуы мүмкін 

зорлық-зомбылықтан қорғау; 

3) Əлеуметтік мемлекет. Əлеуметтік мемлекет – бұл əлеуметтік 

саясаты адамның өмір сүруі мен оның еркін дамуына материалдық 

қатынастың еркін дамуына, ақталмаған əлеуметтік айырмашылықты 

жеңуде лайықты қамтамасыз етуге бағытталған мемлекет. 

Əлеуметтік мемлекет өзінің əр бір азаматына адамға лайықты 

тіршілік минимумын қамтамасыз етуге ұмытылады жəне осыған 

байланысты əр бір есейген адамның өзін жəне өзінің отбасын 

асырауға ақша табу мүмкіндігі болуы қажет. Егер əр түрлі себептерге 

байланысты мұндай мүмкіндік жүзеге асырылмаса жəне адам 

қажеттілігі тиісті деңгейде қанағаттандырылмаса ғана мемлекет 

араласады. 
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Əлеуметтік мемлекеттің маңызды бір мақсаттарының бірі 

əлеуметтік теңдікті қамтамасыз ету болып табылады. Мемлекеттің 

əлеуметтік теңсіздікке қарсы тұру құралы əлеуметтік қамтамасыз ету; 

4) Зайырлы мемлекет. Зайырлы мемлекет мемлекеттің 

шіркеуден бөлінгендігін, олардың қызмет шеңберін шектелгендігін 

(сонымен қатар мектеб те шіркеуден бөлінген, бұл мемлекеттік 

құрылымның зайырлылық сипатымен қамтамасыз етіледі), сондай-ақ 

қандай да бір діннің мемлекеттік немесе міндетті болып бекітілуіне 

тиім салынудан көрінеді. 

Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет ретінде діни 

ұйымдардың мемлекеттен бөлінгендігімен сипатталынады. Мемлекет 

ісіне діни қоғамдық ұйымдардың араласуына жол берілмейді жəне 

мемлекеттік органдардың діни ұйымдардың ісіне араласуына жол 

берілмейді. 

 

2.3 Қазақстан Республикасының  жоғары мемлекеттік билік 

органдарының конституциялық-құқықтық мəртебесі 

Президент – бұл бірінші кезекте Ел басшысы, мемлекеттің 

жоғары лауазымды тұлғасы. Ол мемлекеттің негізгі ішкі жəне сыртқы 

саясатының бағыттарын айқындап береді. 

Мемлекеттік органның Конституциямен белгіленетін құқықтық 

мəртебесі мемлекеттік билік органдары жүйесінде бөлінетін орнымен 

анықталады. Конституция Президенттің ерекше жағдайын тани келіп, 

Президенттің мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді 

түрде жұмыс істеуін жəне билік органдарының халық алдындағы 

жауапкершілігін қамтамасыз ететіндігін орнықтырды. ҚР-ның 

Конституциясында мемлекеттік билікті заң шығарушылық, 

атқарушылық жəне сот тармақтарына бөлу орнықтырылған. Осы 

принципке орай биліктің əр тармағына өз қызметтерін орындау үшін 

қажетті деңгейде жеткілікті түрде өкілеттіктер берілген. Тек 

парламент заң шығару өкілеттігін берген жағдайда ғана шектеулі 

уақыт ішінде Президент заң қабылдай алады. Сот билігін жүргізуге 

Президенттің құқығы жоқ. Сондай-ақ атқарушы билікке қатысты да 

Президент заңда көзделген шараларды ғана қолдана алады. Одан əрі, 

ҚР-сы Конституциясында көзделген тежеушілік жəне тепе-теңдік 

жүйесі Президенттік биліктің барлық билік тармақтарынан жоғары 

тұруына мүмкіндік бермейді. Президентке Парламенттің жəне сот 

билігінің қызметін бақылау құқығы берілмеген. Президентті жабық 

дауыс беру жолымен жеті жылға тікелей сайлау негізінде халық 

сайлайды. Жəне сайлау баламалы сипатта өтеді. Конституция бір 

адамның Президенттік лауазымға қатарынан екі мерзімнен артық 
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сайлануына жол бермейді. Президент өзінің норма шығармашылық 

өкілеттігін шеңберінен артық пайдаланған жағдайда Конституциялық 

Кеңес оның нормативтік актілерін заңсыз деп тани алады. 

ҚР-сы Президенті халық пен мемлекеттік биліктің, 

Конституцияның мызғымастығының, адам мен азаматтың құқықтары 

мен бостандықтарынның рəмізі жəне кепілі болып табылады. 

Президенттің халық бірлігінің рəмізі болып табылатынының себебі, 

оны мемлекет басшылығына көпұлтты халық сайлайды. Президент 

халық еркінің бірлігін білдіреді. Сондықтан Президент халық атынан 

сөйлеуге құқылы. Президент Конституцияның, мемлекеттің басқа 

заңдарының сақталуында мемлекеттік билік органдарының 

жауапкершілігін қамтамасыз етуі тиіс. 

ҚР-сы Президентінің өкілеттігі президенттік басқару жүйесінің 

мазмұнымен алдын ала айқындалады. Президентке тізімі 

Конституцияда жəне Президенттің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы 

«ҚР-ның Президенті туралы» Конституциялық заң күші бар 

Жарлығымен белгіленген кең өкілеттіліктер берілген: 

1) Мемлекеттік билік органдарының құру жұмыстарына 

байланысты Президент өкілеттіктерге ие;  

2) Атқарушы билік тармағы саласында Президентке өте көп 

өкілеттіліктер берілген. Президент үкімет жиналыстарында 

Төрағалық ете алады, атқарушы биліктің Актілерін тоқтата алады; 

3)  Мемлекет басшысы ретінде Президент сыртқы саясат жəне 

əскери салада да өкілеттіктерге ие. Ол елдің негізгі сыртқы саясат 

бағытын нақтылайды, келіссөздер жүргізеді жəне халықаралық 

шарттарға қол қояды. Президент сонымен бірге ҚР-ның əскери 

доктринасын бекітеді; 

4) Президенттің өкілеттілігіне азаматтық мəселесі, саяси 

баспана беру, ҚР-сы мемлекеттік наградаларымен марапаттау, 

жоғары əскери жəне арнаулы шен, дəреже беру, кешірім жасау 

сияқты өкілеттіктер кіреді. 

ҚР-сы Парламенті Республикасының заң шығарушылық 

қызметін атқаратын, өкілетті органы болып табылады. Міне 

осылайша Конституция бойынша Парламент өкілеттілікке халық 

тарапынан ие болады жəне конституциялық өкілеттілігі шеңберінде 

халық атынан сөйлей алады (ҚР-сы конституциясы, 3 бабы). 

Парламентке заң шығарушылық қызметінің берілуі – бұл оған заң 

шығарушылық қызметі билігінің берілуін білдіреді. 

Ел конституцияның 53-ші жəне 61-ші баптарында көрсетілген 

жағдайларға сəйкес, Ел Президентінен басқа бірден-бір мемлекеттік 

органның заң қабылдау құқығы жоқ. Демек заң шығару тек 
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Парламентке ғана беріледі. Заң шығарушы орган бола отырып, 

Республика Парламенті атқарушы билікке қатысты бірқатар 

бақылаушылық қызметін де жүргізе алады. 

Бақылаудың бұл түрін біз негізінен республика бюджетін 

бекітуінен жəне оның орындалуын қадағалаудан жəне Үкіметке 

сенімсіздік білдіруден терең көрінеді. Аталған бақылау қызметтері 

Еліміздің Конституциясында бекітілген. 

ҚР-сы Конституциясының 50-ші бабына сəйкес, Еліміздің 

Парламентін тұрақты түрде жұмыс істейтін Сенат жəне Мəжіліс 

отырысында сайланатын, əр облыстан 2-деутат, республикалық 

дəрежедегі қалалар, ҚР астанасынан сайланатын депутаттар құрайды. 

Əр бір үш жыл сайын Сенат депутаттарының жартысы қайта 

сайланады. Парламенттің өкілеттік мерзіміне орай ҚР Президенті 

тарапынан 7 депутат тағайындалады. 30 жасқа толған, ҚР 

азаматтығын алғанына 5 жыл толған, жоғарғы білімді, еңбек стажы 5 

жылдан кем емес, ҚР аумағында 5 жыл тұрақты тұрған азамат ҚР 

Сенат депутаты болып сайлана алады. 

Мəжіліс депутатының саны 77. Олар жалпыға бірдей, тей жəне 

тілекей сайлау құқықтары негізінде, жасырын дауыс беру арқылы бір 

мандатты, территориялық сайлау округтерінен сайланады. Жасы 25 

толған, ҚР азаматы Мəжіліс Депутаты бола алады. Қазақстан халқына 

ант береді.  

Депутат Парламент сессияларында жəне ол оның құрамына 

кіретін органдарының отырысында қаралатын барлық мəселелер 

бойынша шешуші дауыс құқығын пайдаланады. Депутат 

Парлламенттің жəне оның Палаталарының үйлестіруші жəне 

жұмысшы органдарына сайлауға жəне сайлануға құқылы; сессияның 

күн тəртібі бойынша ұсыныстар мен ескертулер енгізуге, Парламент 

сессиясында Палаталарға есеп беретін лауазымды адамдардың сауал 

салуға, Парламент қабылдайтын заңдар, қаулылар, басқа да 

актілердің жобаларына түзетулер енгізуге, азаматтардың қоғамдық 

маңызы бар өтініштерімен депутаттарды таныстыруға, басқа да 

өкілеттіліктерді жүзеге асыруға құқылы. 

ҚР-сы Үкіметі – атқарушы биліктің жоғарғы органы.Ол 

сонымен бірге еліміздегі атқарушылық қызметті іске асыратын, 

бақылайтын, жалпы құзыреттерге ие коллегиалды орган болып 

есептеледі. 

Үкімет мүшелері болып, ҚР-сы Президенті, Премьер-Министр, 

Министрлер, ҚР-ның Мемлекеттік комитеттерінің төрағалары 

есептеледі. Үкімет құрылымы жəне құрамы туралы Президентке 

Премьер-Министр ұсыныс жасайды. Үкімет мүшелері Қазақстан 
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Халқына жəне Президентіне ант береді. ҚР-сы Үкіметі жаңа 

сайланған Президент өз қызметіне кіріскен кезде жəне Президент ҚР-

сы Үкіметінің отставкаға кетуін жариялаған кезде өз өкілеттілігін 

тоқтатады. ҚР-сы Конституциясының 44 бабына сəйкес, Республика 

Президенті Парламенттің келісімімен ел Премьер-Министрін 

тағайындайды. Республика Президенті Премьер-Министрді 

Тағайындау мəселесінде Парламент екі ретте бас тартатын болса, ол 

Парламентті таратуға құқылы. Өз қызметіне тағайындалғаннан 

кейінгі бір ай мерзім ішінде Премьер-Министр Парламентке Үкімет 

бағдарламасы Туралы жəне бұрынғы үкімет бағдарламасы негізінде 

жұмыс істейтіндігі туралы өз жұмыс жоспарын ұсынады. 

ҚР-сы Үкіметінің отставкаға кетуі дегеніміз – бұл оның 

мынадай себептерге байланысты өз өкілеттілігін тоқтатуын білдіреді: 

Үкіметтің өз бастамасы бойынша, Президенттің бастамасы бойынша, 

бұл негізінен сенімсіздік вотумы жарияланып, Парламентпен 

келіспеушілікке алып келетін саяси дағдарыс ахуалы қалыптасқан 

жағдайда. ҚР-сы Конституциясында Үкіметтің мына негізгі 

өкілеттіктері аталады: Елдің бюджетін қалыптастыру жəне ол 

депутаттар қабылдағаннан кейінгі оның іске асырылуын қамтамасыз 

ету істері жəне Парламентке бюджеттің орындалуы туралы нақты 

есеп беруі. 

ҚР-да біртұтас қаржы, несие жəне ақша саясатын жүргізу. 

Мемлекет меншігін басқаруды іске асыру. Мемлекет қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету шараларын іске асыру. Мəдениет, ғылым, денсаулық 

сақтау, экология, əлеуметтік-салаларда біртұтас мемлекеттік 

саясаттың болуын жəне іске асуын қамтамасыз ету. Адам жəне 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуының 

қамтамасыз етілуін іске асыру шаралары. Қоғамдық тəртіпті сақтау, 

меншікті қорғау жəне қылмысқа қарсы күресу. Үкіметтің аталмыш 

өкілеттіліктері Ел конституциясының 66 бабында толық əрі нақты 

көрсетілген. Сонымен бірге Үкімет құқықтық заңшығарушылық 

бастамаға иежəне ол Мəжіліске заңдар жобасын ұсына алады əрі 

заңдардың орындалуын іске асыра алады.  

Өз өкілеттілігі шегінде Үкімет кадрлар мəселесін жəне 

лауазымды тұлғаларды тағайындау мəселелерін шеше алады. Өз 

өкілеттілігі деңгейіне орай Үкімет сондай-ақ, нормативтік актілер 

шығара алады. Ал Премьер-Министр өз кезегінде өкім шығара алады. 

Үкіметтің коллегиялық жұмыс түрі ретінде айына бір реттен өткізіліп 

отыратын отырысын айтамыз.  

ҚР-ның Конституциялық Кеңесі – конституцияның аса жоғарғы 

заңдық жəне тікелей орындалуына ықпал жасайтын орган болып 
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табылады. Онда заматтардың еркіндігі мен бостандығы, мемлекеттік 

механизмнің дұрыс жұмыс атқаруы мен биліктің бөлінуіне 

қағидаларына негізделген принциптердің жоғарғы дəрежеде 

қорғалуына жəне орындалуына ықпал етеді. 

Конституциялық қадағалауды жүзеге асыратын органның 

құқықтық мəртебесі, құрылуы жəне қызмет атқару құзыреттері, 

шешім қабылдауы конституцияда бекітіліп əр елдің ішкі заңымен 

көрсетілген. 

Алғаш рет Қазақстанда Конституциялық қадағалау институты 

арнайы орган түрінде 1989 жылы – Конституциялық қадағалау 

Комитеті түрінде құрылған болатын. 1991 жылдың 16 желтоқсандағы 

Конституциялық заң күші бар «ҚР-ның тəуелсіздігі туралы» заңында 

Конституцияны соттық қорғаудың ең жоғарғы органы болып, 

Конституциялық сот болып табылады деп атап көрсетілген. Осы 

нормаға сəйкес 1992 жылдың 2 шілдесінде Жоғарғы Кеңеспен 

Конституциялық сот құрылып, оның құрамына төраға, төрағаның 

орынбасары жəне тоғыз мүшесі 1995 жылға дейін қызмет атқарды. 

1995 жылы жаңа конституция қабылданып – ҚР-сын 

Конституциялық Кеңестің негізгі ережелері мен құқықтық статусы 

анықталып – бұл орган ендігі жерде ҚР-ның барлық жерінде 

Конституциялық жоғарғы заңдық күші бар екенін жəне оның 

орындалуына қызмет атқарады. 

Конституциялық Кеңестің құрылуы мен қызмет атқаруы ҚР-ның 

Президентінің Жарлығына, Констьитуциялық заң күші бар «ҚР-ның 

Конституциялық Кеңесі туралы» 1995 жылғы 29 желтоқсандағы 

заңымен реттеледі. 

Конституциялық Кеңес өз қызметін жүзеге асыру барысында 

мемлекеттік органдар, ұйымдар, лауазымды тұлғалар мен 

азаматтардан тəуелсіз ешқандай саяси жəне басқа себептер көзделмей, 

тек қана ҚР-ның Конституциясына ғана бағынады. Конституциялық 

Кеңес 7 мүшеден тұрады, оның ішінде төраға жəне де ҚР-ның экс-

Президенттері өмір-бойы Конституциялық Кеңестің мүшесі болады. 

Кеңестің төрағасы мен екі мүшесін Президент тағайындайды, ал екі 

мүшесін Мəжіліс пен Сенат төрағалары 6 жыл мерзімге 

тағайындайды. Кеңес мүшелерінің жартысы 3 жыл сайын қайта 

сайланып отырады. 

Жоғарыда көрсетілген тұлғалардың өтінішіне орай 

Конституциялық Кеңес шешім шығарады. 

Сот билігі – бұл сот əділдігін жүзеге асыратын құзыретті орган 

болып табылады. Мемлекеттік қызметтің бір түрі болып табылатын 
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сот жүйесі бұл – азаматтық, қылмыстық жəне əкімшілік істерді қарап, 

шешуге құзыретті орган болып табылады.  

Сот жүйесі өзіне тəн арнайы белгілері болып азаматтық, 

қылмыстық жəне тағы басқа да істерді шешуге процессуалдық 

заңдарға сүйене отырып, мемлекет атынан шешім шығарады. 

ҚР-да биліктің бір тармағы ретінде сот əділдігін жүзеге 

асыратын – сот билігі органы болып табылады. 

ҚР-ның Сот жүйесі, ҚР-ның Конституциясына, ҚР-ның 

Президентінің “Сот жəне судьялардың мəртебесі туралы” 1995 

жылғы 20-желтоқсанындағы Жарлығына негізделген. 

ҚР-ның Соты болып: ҚР-ның Жоғарғы соты жəне жергілікті 

соттары табылады. Жергілікті соттарға облыстық жəне оларға 

теңестірілген соттар (Алматы қалалық соты, ҚР-ның əскери соты) 

аудандық, қалалық соттар жатады. Ешқандай да лауазымды тұлға, 

орган сот қызметін, функциясын жүзеге асыра алмайды, оны тек қана 

сот жүзеге асырады. 

ҚР-да соттардың қызметі келесі негізгі қағидаларға сүйене 

отырып құрылған: заңдылық, судьялардың тəуелсіздігі, барлық адам 

заң мен сот алдында теңдігі, тараптардың сот процессінде теңдігі, 

істерді жария түрде қарау: 

1) Аудандық (қалалық) Соттың судьясы болып, ҚР-ның 

азаматы, мінсіз бедел, əғ жасқа толған, жоғарғы заң білімі бар, заң 

саласында 2 жыл жұмыс стажы бар, біліктілік емтиханын тапсырып, 

əділет Министрлігінен рұқсат алған адам бола алады; 

2) Жоғарғы тұрған сотқа судья болу үшін ҚР-ның азаматы, 

мінсіз бедел, əғ жасқа толған, жоғарғы заң білімі бар, заң саласында 5 

жылдан кем емес, сот органында 2 жыл жəне əділет басқармасында, 

прокуратурада, тергеу жəне анықтау бөлімінде, біліктілік емтиханын 

тапсырған Жоғарғы Сот Кеңесінің рұқсатын алған адам бола алады; 

3) Əскери соттың судьясы болу үшін заңгер болумен қатар 

əскери қызметкер болуы керек. 

Соттар тұрақты судьялардан, парламент Сенатымен 

тағайындалған (жоғарғы Соттың судьялары) жəне ҚР-ның 

Президентімен тағайындалатын (жергілікті сотттың судьяларын) 

олардың қызмет атқару мерзімі кей жағдайларда заңмен ғана 

тоқтатылады. “ҚР-ның Соттар жəне судьялардың мəртебесі туралы” 

жарлық 46,47 баптар. 

Судьялардың құқықтық жағдайы: 

ҚР-да Сот билігін жүзеге асыратын судьялар болып табылады. 

Барлық судьялардың құқықтық статусы тең болады, олар тек қана 

қызметіне байланысты ажыратылады.Сот əділдігін жүзеге асыру 
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барысында соттар тек қана ҚР-ның Конституциясына бағынып 

тəуелсіз болады. 

Судьялардың тəуелсіздігі қамтамасыз етіледі: 

1)  сот əділдігін жүзеге асыру процедурасында; 

2)  сотты сыйламау жауапкершілікке əкеп соғады; 

3) көрсетілген тəртіпте ғана олардың қызметін шектеуге, 

тоқтатуға болады; 

Судьялар мемлекет тарапынан, статусына байланысты 

əлеуметтік жəне материалдық жағынан қамтамасыз етіледі. 

Мемлекеттік басқару шаралары жергілікті өкілетті органдар – 

маслихаттар жəне атқарушы органдар тарапынан іске асырылады. 

Аталған органдар өздеріне бекітілген территориядағы барлық істерге 

жауапкершілікті. 

Жергілікті өкілетті жəне атқарушы органдардың құқықтық 

мəртебелері, құзыреттері, қызметтерін жүргізу тəртіптері ҚР-ның 

Констиуциясының 86,87,88-ші баптарында нақты көрсетілген. 

Аталған баптарға сəйкес облыс, аудан, қала (қала ішіндегі аудандар 

жəне аудандық маңыздағы қалалардан басқасы). Мəслихат 

депутаттары тұрғындар тарапынан жалпыға бірдей, тең əрі тікелей 

сайлау құқығы негізінде, жасырын дауыс беру арқылы 4-жыл мерзімге 

сайланады. 

Мəслихат депутаты болып, 20 жасқа толған, ҚР-ның азаматы 

сайлана алады. Ол тек бір ғана Мəслихатқа депутат бола алады. 

Мəслихаттың негізгі өкілеттіліктеріне: 

1) Мəслихат жұмысшы орындарын құру, мəслихат қызметін 

қамтамасыз ету, депутаттар қызметтерін қамтамасыз ету; 

2) Жергілікті бюджет, территорияның экономикалық жəне 

əлеуметтік дамуы бағдарламасын бекіту жəне осылардың орындалуы 

туралы есептер тыңдау; 

3) Олардың құзыретіне жататын жергілікті əкімшілік-

территориялық құрылымдардың мəселесін шешу; 

4)  Заң бойынша Мəслихат құзыретіне жатқызылған немесе 

атқарушы билікке жатқызылған мəселелердің орындалуы туралы 

жергілікті атқарушы органдардың басшыларының есебінен тыңдау 

кіреді. 

Заң бойынша жергілікті атқарушы органдар ҚР-ның біртұтас 

атқарушы органдары жүйесіне кіреді. Ол өз территориясында 

мемлекет мүддесін қорғай отырып, жалпы мемлекеттік саясатты іске 

асырады. Жергілікті атқарушы органды əкім басқарады. Ол əкімшілік-

территориялық бірлікті басқара отырып, жергілікті жердегі Президент 

пен ҚР Үкіметінің өкілі болып табылады. Облыс əкімдері жəне 
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республикалық дəрежедегі қалалар əкімдері Президент тарапынан 

тағайындалады. Президент өз кезінде оларды тағайындайды жəне 

қызметінен босата алады. 

Мəслихат депутаттары үштен екі бөлігі əкімге сенімсіздік 

көрсетіп дауыс берсе, Мəслихат Президент алдына əкімді қызметінен 

босату туралы мəселе қоя алады. 

Облыс жəне республикалық дəрежедегі қалалардың əкімдері, 

республиканың жаңа сайланған Президенті қызметіне кіріскен кезде, 

əкімдер заң жүзінде өз қызметтері мен өкілеттіктерін тоқтатады. 

Жергілікті өкілетті органдар өкілеттіктеріне мыналар жатады: 

1) Жергілікті əкімшілік-территориялық бірліктің əлеуметтік 

экономикалық дамуы жоспарын жəне бюджетті жасау жəне оны іске 

асыру; 

2) Коммуналдық меншікті басқару; 

3) Жергілікті атқарушы органдардың жұмыстарын  

ұйымдастыру, жəне жергілікті атқарушы органдардың басшыларын 

қызметке тағайындау немесе босату; 

4) Республика Заңдары негізінде жергілікті деңгейде 

мемлекеттік мүдделерді көздей отырып өкілеттіліктер жүргізу. 

ҚР-ның Конституциясының 89-бабына сəйкес, жергілікті өзін-

өзі басқару органдары, тұрғындар тарапынан сайланады жəне олар 

тұратын территориядағы барлық мəселелерді шешеді. Жергілікті өзін-

өзі басқару органдары қызметтері мен құрылымдары тұрғындар 

тарапынан белгіленеді жəне ережеде көрсетіліп тиісті заңда бекітіледі. 

Конституция жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өз беттерінше 

жұмыс істеуіне кепілдік береді. Өз кезегінде жергілікті мемлекеттік 

басқару органдары, өзін-өзі басқару органдарына қызметтері бойынша 

жəне қаржылай көмек көрсете алады. 

 

3 Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары  

жəне сот 

 

3.1 Құқық қорғау органдардың түсінігі жəне қызметі 

Кез келген мемлекет өмірдің барлық қоғамдық салаларында, 

адамдар арасындағы өзара қарым-қатынастарда қатаң тəртіп пен 

сақтықты орнатуға мүдделі. Онсыз қоғамның бірқалапты дамуы, 

экономиканың,мəдениеттің, игіліктің көтерілуі жəне халықтың 

қауіпсіздігінің артуы мүмкін емес. 

Сондықтан мемлекет азаматтардың, олардың бірлестіктерінің, 

шаруашылық ұйымдардының, мемлекеттік органдарының, олардың 

лауазымды адамдарының құқықтары мен міндеттерін, 
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жауапкершілігін белгіңлейді. Мемлекет өзі қабылдаған заңдарды 

барлық адамдардың қатаң сақтауын, заңдардың талаптаорын 

бұзушылардың заңмен жауапқа тартылуын əрдайым қадағалап    

отырады. 

Мемлекеттің мұндай қызметі, яғни заңдар талаптарынан ауытқуларға 

жол бермеу үшін азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау жөнінде, шаруашылық жəне қоғамдық ұйымдардың, 

мемлекеттік органдардың қызметіндегі белгіленген тəртіпті сақтау – 

бақылау жəне қадағалау қызметі деп  аталады. 

Құқықты қорғау қызметі, негізі, үш нысанда жүзеге асырылады:  

 1) құқық бұзушылықтан сақтандыру жөніндегі əр алуан 

шаралар жүргізу жолымен;  

          2)  заңды істерді қарау жəне шешу жолымен; 

 3) құқық бұзушыларды заңмен жауапқа тарту жолымен. 

         Мемлекеттің құқықтық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін 

құқықтары мен міндеттері арнаулы заңдармен реттелініп əр түрлі 

органдар құрылады. 

Қазақстан Республикасында қандай құқық қорғау органдары 

құрылған: Оған мыналар жатады: полиция органдары, ұлттық 

қауіпсіздік органдары, прокуратура, əділет министрлігі, əр алуан 

мемлекеттік инспекциялар (өрт, санитарлық, қаржы жəне т.б., сот 

органдары,адвокатура, нотариаттар, кедендік органдар, ішкі жəне 

шекара əскерлері, Президент күзетінің қызметі жəне  т.б. 

         

3.2 Құқық қорғау органдардың жүйесі 

Құқық қорғау органдары, негізінен, Қазақстан 

Республикасының Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінің,    Прокуратураның  жəне  Əділет    министрлігінің 

құрамында     əрекет етеді. 

Полиция органдарының қызметі. Полиция – Ішкі істер министрлігінің 

құқықтық қорғау органдары жүйесінде басшылық орын алады, оған 

құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау жəне болдырмау жөніндегі 

жұмыстардың анағұрлым көп көлемі жүктелген. Сондықтан ПМ 

жүйесінде толып жатқан полициялық органдар құрылған. Олар:  

1) қылмысты істер полициясы, ол қылмыстарды болдырмау 

жəне ашумен айналысады; 

 2) патруль полициясы – көшелер мен елді мекендерде, басқа да 

қоғамдық орындарды қоғамдық тəртіпті сақтауды ұйымдастыруды; 

 3) жол полициясы – жол қозғалысы ережелерін сақтауды жəне 

оның қауіпсіздігін қадағалайды;  
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4) əкімшілік полициясы, оның міндеті - əкімшілік құқық 

бұзушылықтың алдын алу;  

5) полицияның арнайы отрядтары – күзетілген маңызды 

объектілерде    құқықтық      тəртіпті   қамтамасыз  етуге 

бағытталған  жəне  т.б. 

Заң бойынша – полиция қылмыстар, əкімшілік бұзулар туралы 

өтініштерді, хабарлауларды қабылдауға жəне тіркеуге, қылмыстардан 

зардап шеккен азаматтарға көмек көрсетуге, қылмыс жасаған 

адамдарды іздестіруге; қару сатып алуға, алып жүруге жəне сақтауға 

рұқсат беруге; кəмелетке толмағандардың панасыздығы мен құқық 

бұзуларын анықтауға; шетелдік азаматтардың Қазақстан аумағында 

болуы кезінде ережелерді сақтауға бақылауды  жүзеге  асыруға 

жəне  т.б.  міндетті. 

Заң полицияға: құқық бұзулар жасағаны жөнінде сезікті азаматтардың 

құжаттарын тексеруге; əкімшілік құқық бұзулар туралы хаттамалар 

жасауға; заңда көрсетілген жағдайларда азаматтарды ұстауға жəне 

қамауға алуға; бас бостандықтарынан айыру орындарынан босаған 

адамдар тұрғысында бақылауды жүзеге асыруға; қылмыс жасаған 

адамдардың ізіне түсу... 

Прокуратура органдарының қызметі. ҚР-ның құқық органдары 

арасында прокуратура айрықша орын алады. Оның қызметі көп қырлы 

жəне көптеген бағыттарда жүзеге асырылады. Прокуратураның 

міндеттері ҚР Конституциямен жəне «Қазақстан Республикасының 

прокуратурасы туралы» арнаулы заңмен белгіленген. 

         

3.3 Прокуратура органдарының өкілеттігі 

Прокуратураның басты міндеті барлық мемлекеттік 

органдардың, қоғамдық бірлестіктердің, кəсіпорындардың, 

мекемелердің жəне олардың лауазымды адамдарының Заңдарды, 

Президенттің жарлықтарын, басқа құқықтық нормативтік актілерді 

мүлтіксіз жəне біркелкі қолдануына жоғарыдан қадағалауды жүзеге 

асыру болып табылады. 

Прокурорлық қадағалаудың мақсаты – Республиканың бүкіл 

аумағында біртұтас жəне берік заңдылықты қамтамасыз ету, 

заңнамалардың талаптарын бұзу фактілерін анықтау жəне кінəлілерді 

жауапқа  тарту. Прокуратура өз қызметін мемлекет атынан жүзеге 

асырады. Ол өз қызметін ҚР Президентіне тікелей есеп беретін тек 

қана Бас прокурорға бағына отырып, басқа мемлекеттік органдарға 

тəуелсіз атқарады. 

Прокуратураға кең өкілдіктер берілген. Мысалы, ол мыналарды 

қадағалауды жүзеге асырады: 
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1) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандығын сақтауды; 

2) полициялық органдардың тергеулер мен анықтаулар кезіндегі 

заңдылығын; 

3) азаматтарды əкімшілік жауапқа тартудың заңдылығын; 

5) сот белгілеген жазаларды орындау мен азаматтық істер 

бойынша сот шешімдерін орындау заңдылығын; 

4) сот органдарының үкімдерінің, шешімдерінің заңдылығын.         

Өздерінің қадағалау қызметтерін прокуратура əр түрлі тəсілдермен 

жүзеге асырады. Мысалы, мемлекеттік органдардың, лауазымды 

адамдардың кез келген заңсыз шешімдері мен қаулыларына 

наразылық білдіру; қылмысты зерттеу кезінде заңсыз əрекеттерге жол 

бермеуді бақылау жəне т.б. жолмен. Қылмыс фактісін анықтағанда 

прокуратура қылмыстық іс қозғайды, оны сотқа жібереді жəне 

мемлекеттік айыптаушы ретінде көрінеді. 

Сонымен бірге прокурордың сезіктіні қамауға алуға, тінту 

жүргізуге рұқсат беруге, заңнамалар талаптарын бұзуға əкелуі мүмкін, 

жұмыстағы кемшіліктерді жоюға лауазымды адамдарға міндетті 

болатын жазбаша нұсқаулар  беруге құқы бар.Республикада құқық 

қорғау қызметін тиімді жүзеге асыру үшін барлық құқық қорғаушы 

органдардың келісіп жұмыс істеуін қамтамасыз етудің, қылмыспен 

күрес жағдайында жүйелі талдау жасаудың, елде құқық қорғау 

жұмысын жақсартудың себептерін анықтау мен шараларын жасаудың 

зор маңызы бар. Мұндай міндет заңмен прокуратураға да жүктелген. 

Бұл прокуратураның Қазақстан Республикасындағы Заңдылықтың 

жай-күйі үшін мемлекет алдында үлкен  жауапкершілігі барын 

дəлелдейді. Құқық қорғау органдары мемлекеттің басым 

құрылымдарына жатады. Оларға қару қолдануға дейін үлкен 

өкілдіктер берілген. Сондықтан олар міндеттері, қызметтері, 

қызметініңтүрлері мен əдеттері белгіленген ҚР Конституциясының 

қағидаттары мен нормаларына сəйкес қатаң жұмыс істеуге міндетті. 

Республикада олардың қызметіне қатысты болатын ІІм, ҰҚК, 

прокуратура органдары, əділет органдары, сот жүйесі, адвокатура, 

нотариат туралы Заң дар мен басқа заңдар қабылдаған жəне олар 

жұмыс істейді 

Барлық құқық органдары төмендегі қағидаттар негізінде жұмыс 

істеуге міндетті: 1) заңдылық; 2) адамның құқықтары мен 

бостандықтарын басым қамтамасыз ету; 3) барлығының заң 

алдындағы теңдігі; 4) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің 

этикалық нормаларын сақтау; 5) құқық қорғау органдарының 

қызметкерлеріне саяси партияларда болуға тыйым салу. Бұл жөніндегі 

ҚР Конституциясының 23-бабында тура айтылған:  
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«Əскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының, құқық 

қорғау органдарының қызметкерлері мен судьялар партияларда, 

кəсіптік одақтарда болмауға, қандай да бір саяси партияны қолдап 

сөйлемеуге тиіс». Құқық қорғау органдары қызметінің барлық аталған 

қағидаттары олардың саяси күреске тартылмауына, халықтың 

алдында жоғары беделі болуына, республикада қатаң заңдылық 

құқықтық тəртіпті қамтамасыз ету жөніндегі өздерінің жауапты 

қызметтерін тəуелсіз орындауға, халыққа адал қызмет етуге, сондай-

ақ қоғамдық жəне мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

          

         4  Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқаруы 

 

4.1 Қазақстан Республикасының Президенті – бұл бірінші 

кезекте Ел басшысы, мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғасы. Ол 

мемлекеттің негізгі ішкі жəне сыртқы саясатының бағыттарын 

айқындап  береді. 

Мемлекеттік органның Конституциямен белгіленетін құқықтық 

мəртебесі мемлекеттік билік органдары жүйесінде бөлінетін орнымен 

анықталады. Конституция Президенттің ерекше жағдайын тани келіп, 

Президенттің мемлекеттік биліктің барлық тармақтарының келісімді 

түрде жұмыс істеуін жəне билік органдарының халық алдындағы 

жауапкершілігін қамтамасыз ететіндігін орнықтырды. ҚР-ның 

Конституциясында мемлекеттік билікті заң шығарушылық, 

атқарушылық жəне сот тармақтарына бөлу орнықтырылған. Осы 

принципке орай биліктің əр тармағына өз қызметтерін орындау үшін 

қажетті деңгейде жеткілікті түрде өкілеттіктер берілген. Тек 

парламент заң шығару өкілеттігін берген жағдайда ғана шектеулі 

уақыт ішінде Президент заң қабылдай алады. Сот билігін жүргізуге 

Президенттің құқығы жоқ. Сондай-ақ атқарушы билікке қатысты да 

Президент заңда көзделген шараларды ғана қолдана алады. Одан əрі, 

ҚР-сы Конституциясында көзделген тежеушілік жəне тепе-теңдік 

жүйесі Президенттік биліктің барлық билік тармақтарынан жоғары 

тұруына мүмкіндік бермейді. Президентке Парламенттің жəне сот 

билігінің қызметін бақылау құқығы берілмеген. Президентті жабық 

дауыс беру жолымен жеті жылға тікелей сайлау негізінде халық 

сайлайды. Жəне сайлау баламалы сипатта өтеді. Конституция бір 

адамның Президенттік лауазымға қатарынан екі мерзімнен артық 

сайлануына жол бермейді. Президент өзінің норма шығармашылық 

өкілеттігін шеңберінен артық пайдаланған жағдайда Конституциялық 

Кеңес оның нормативтік актілерін заңсыз деп тани алады. 
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ҚР-сы Президенті халық пен мемлекеттік биліктің, 

Конституцияның мызғымастығының, адам мен азаматтың құқықтары 

мен бостандықтарынның рəмізі жəне кепілі болып табылады. 

Президенттің халық бірлігінің рəмізі болып табылатынының себебі, 

оны мемлекет басшылығына көпұлтты халық сайлайды. Президент 

халық еркінің бірлігін білдіреді. Сондықтан Президент халық атынан 

сөйлеуге құқылы. Президент Конституцияның, мемлекеттің басқа 

заңдарының сақталуында мемлекеттік билік органдарының 

жауапкершілігін қамтамасыз етуі тиіс. 

ҚР-сы Президентінің өкілеттігі президенттік басқару жүйесінің 

мазмұнымен алдын ала айқындалады. Президентке тізімі 

Конституцияда жəне Президенттің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы 

«ҚР-ның Президенті туралы» Конституциялық заң күші бар 

Жарлығымен белгіленген кең өкілеттіліктер берілген: 

1) Мемлекеттік билік органдарының құру жұмыстарына 

байланысты Президент өкілеттіктерге ие; 

2)  Атқарушы билік тармағы саласында Президентке өте көп 

өкілеттіліктер берілген. Президент үкімет жиналыстарында Төрағалық 

ете алады, атқарушы биліктің Актілерін тоқтата алады; 

3)  Мемлекет басшысы ретінде Президент сыртқы саясат жəне 

əскери салада да өкілеттіктерге ие. Ол елдің негізгі сыртқы саясат 

бағытын нақтылайды, келіссөздер жүргізеді жəне халықаралық 

шарттарға қол қояды. Президент сонымен бірге ҚР-ның əскери 

доктринасын бекітеді; 

4) Президенттің өкілеттілігіне азаматтық мəселесі, саяси 

баспана беру, Қазақстан Республикасы  мемлекеттік наградаларымен 

марапаттау, жоғары əскери жəне арнаулы шен, дəреже беру, кешірім 

жасау сияқты өкілеттіктер кіреді. 

4.2 Қазақстан Республикасының Парламенті  

Республикасының заң шығарушылық қызметін атқаратын, 

өкілетті органы болып табылады. Міне осылайша Конституция 

бойынша Парламент өкілеттілікке халық тарапынан ие болады жəне 

конституциялық өкілеттілігі шеңберінде халық атынан сөйлей алады 

(ҚР-сы конституциясы, 3 бабы). Парламентке заң шығарушылық 

қызметінің берілуі – бұл оған заң шығарушылық қызметі билігінің 

берілуін білдіреді. 

Ел конституцияның 53-ші жəне 61-ші баптарында көрсетілген 

жағдайларға сəйкес, Ел Президентінен басқа бірден-бір мемлекеттік 

органның заң қабылдау құқығы жоқ. Демек заң шығару тек 

Парламентке ғана беріледі. Заң шығарушы орган бола отырып, 
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Республика Парламенті атқарушы билікке қатысты бірқатар 

бақылаушылық қызметін де жүргізе алады. 

Бақылаудың бұл түрін біз негізінен республика бюджетін 

бекітуінен жəне оның орындалуын қадағалаудан жəне Үкіметке 

сенімсіздік білдіруден терең көрінеді. Аталған бақылау қызметтері 

Еліміздің Конституциясында бекітілген. 

ҚР-сы Конституциясының 50-ші бабына сəйкес, Еліміздің 

Парламентін тұрақты түрде жұмыс істейтін Сенат жəне Мəжіліс 

отырысында сайланатын, əр облыстан 2-деутат, республикалық 

дəрежедегі қалалар, ҚР астанасынан сайланатын депутаттар құрайды. 

Əр бір үш жыл сайын Сенат депутаттарының жартысы қайта 

сайланады. Парламенттің өкілеттік мерзіміне орай ҚР Президенті 

тарапынан 7 депутат тағайындалады. 30 жасқа толған, ҚР 

азаматтығын алғанына 5 жыл толған, жоғарғы білімді, еңбек стажы 5 

жылдан кем емес, ҚР аумағында 5 жыл тұрақты тұрған азамат ҚР 

Сенат депутаты болып сайлана алады. 

Мəжіліс депутатының саны 77. Олар жалпыға бірдей, тей жəне 

тілекей сайлау құқықтары негізінде, жасырын дауыс беру арқылы бір 

мандатты, территориялық сайлау округтерінен сайланады. Жасы 25 

толған, ҚР азаматы Мəжіліс Депутаты бола алады. Қазақстан халқына 

ант береді. 

Депутат Парламент сессияларында жəне ол оның құрамына 

кіретін органдарының отырысында қаралатын барлық мəселелер 

бойынша шешуші дауыс құқығын пайдаланады. Депутат 

Парлламенттің жəне оның Палаталарының үйлестіруші жəне 

жұмысшы органдарына сайлауға жəне сайлануға құқылы; сессияның 

күн тəртібі бойынша ұсыныстар мен ескертулер енгізуге,Парламент 

сессиясында Палаталарға есеп беретін лауазымды адамдардың сауал 

салуға, Парламент қабылдайтын заңдар, қаулылар, басқа да актілердің 

жобаларына түзетулер енгізуге, азаматтардың қоғамдық маңызы бар 

өтініштерімен  депутаттарды таныстыруға, басқа да өкілеттіліктерді 

жүзеге асыруға құқылы. 

4.3 Қазақстан Республикасының Үкіметі – атқарушы биліктің 

жоғарғы органы.Ол сонымен бірге еліміздегі атқарушылық қызметті 

іске асыратын, бақылайтын, жалпы құзыреттерге ие коллегиалды 

орган болып есептеледі. 

Үкімет мүшелері болып, Қазақстан Республикасы Президенті, 

Премьер-Министр, Министрлер, ҚР-ның Мемлекеттік комитеттерінің 

төрағалары есептеледі. Үкімет құрылымы жəне құрамы туралы 

Президентке Премьер-Министр ұсыныс жасайды. Үкімет мүшелері 

Қазақстан Халқына жəне Президентіне ант береді. ҚР-сы Үкіметі 
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жаңа сайланған Президент өз қызметіне кіріскен кезде жəне 

Президент ҚР-сы Үкіметінің отставкаға кетуін жариялаған кезде өз 

өкілеттілігін тоқтатады. ҚР-сы Конституциясының 44 бабына сəйкес, 

Республика Президенті Парламенттің келісімімен ел Премьер-

Министрін тағайындайды. Республика Президенті Премьер-

Министрді Тағайындау мəселесінде Парламент екі ретте бас тартатын 

болса, ол Парламентті таратуға құқылы. Өз қызметіне 

тағайындалғаннан кейінгі бір ай мерзім ішінде Премьер-Министр 

Парламентке Үкімет бағдарламасы Туралы жəне бұрынғы үкімет 

бағдарламасы негізінде жұмыс істейтіндігі туралы өз жұмыс 

жоспарын ұсынады. 

ҚР-сы Үкіметінің отставкаға кетуі дегеніміз – бұл оның 

мынадай себептерге байланысты өз өкілеттілігін тоқтатуын білдіреді: 

Үкіметтің өз бастамасы бойынша, Президенттің бастамасы бойынша, 

бұл негізінен сенімсіздік вотумы жарияланып, Парламентпен 

келіспеушілікке алып келетін саяси дағдарыс ахуалы қалыптасқан 

жағдайда. ҚР-сы Конституциясында Үкіметтің мына негізгі 

өкілеттіктері аталады: Елдің бюджетін қалыптастыру жəне ол 

депутаттар қабылдағаннан кейінгі оның іске асырылуын қамтамасыз 

ету істері жəне Парламентке бюджеттің орындалуы туралы нақты 

есеп беруі. 

ҚР-да біртұтас қаржы, несие жəне ақша саясатын жүргізу. 

Мемлекет меншігін басқаруды іске асыру. Мемлекет қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету шараларын іске асыру. Мəдениет, ғылым, денсаулық 

сақтау, экология, əлеуметтік-салаларда біртұтас мемлекеттік 

саясаттың болуын жəне іске асуын қамтамасыз ету. Адам жəне 

азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуының 

қамтамасыз етілуін іске асыру шаралары. Қоғамдық тəртіпті сақтау, 

меншікті қорғау жəне қылмысқа қарсы күресу. Үкіметтің аталмыш 

өкілеттіліктері Ел конституциясының 66 бабында толық əрі нақты 

көрсетілген. Сонымен бірге Үкімет құқықтық заңшығарушылық 

бастамаға иежəне ол Мəжіліске заңдар жобасын ұсына алады əрі 

заңдардың орындалуын іске асыра алады. 

Өз өкілеттілігі шегінде Үкімет кадрлар мəселесін жəне 

лауазымды тұлғаларды тағайындау мəселелерін шеше алады. Өз 

өкілеттілігі деңгейіне орай Үкімет сондай-ақ, нормативтік актілер 

шығара алады. Ал Премьер-Министр өз кезегінде өкім шығара алады. 

Үкіметтің коллегиялық жұмыс түрі ретінде айына бір реттен өткізіліп 

отыратын отырысын айтамыз.  
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4.4 Қазақстан Республикасының  Конституциялық Кеңесі –  

конституцияның аса жоғарғы заңдық жəне тікелей орындалуына 

ықпал жасайтын орган болып табылады. Онда заматтардың еркіндігі 

мен бостандығы, мемлекеттік механизмнің дұрыс жұмыс атқаруы мен 

биліктің бөлінуіне қағидаларына негізделген принциптердің жоғарғы 

дəрежеде қорғалуына жəне орындалуына ықпал етеді. 

Конституциялық қадағалауды жүзеге асыратын органның 

құқықтық мəртебесі, құрылуы жəне қызмет атқару құзыреттері, 

шешім қабылдауы конституцияда бекітіліп əр елдің ішкі заңымен 

көрсетілген. 

Алғаш рет Қазақстанда Конституциялық қадағалау институты 

арнайы орган түрінде 1989 жылы – Конституциялық қадағалау 

Комитеті түрінде құрылған болатын. 1991 жылдың 16 желтоқсандағы 

Конституциялық заң күші бар «ҚР-ның тəуелсіздігі туралы» заңында 

Конституцияны соттық қорғаудың ең жоғарғы органы болып, 

Конституциялық сот болып табылады деп атап көрсетілген. Осы 

нормаға сəйкес 1992 жылдың 2 шілдесінде Жоғарғы Кеңеспен 

Конституциялық сот құрылып, оның құрамына төраға, төрағаның 

орынбасары жəне тоғыз мүшесі 1995 жылға дейін қызмет атқарды. 

1995 жылы жаңа конституция қабылданып – ҚР-сын 

Конституциялық Кеңестің негізгі ережелері мен құқықтық статусы 

анықталып – бұл орган ендігі жерде ҚР-ның барлық жерінде 

Конституциялық жоғарғы заңдық күші бар екенін жəне оның 

орындалуына қызмет атқарады. 

Конституциялық Кеңестің құрылуы мен қызмет атқаруы ҚР-ның 

Президентінің Жарлығына, Констьитуциялық заң күші бар «ҚР-ның 

Конституциялық Кеңесі туралы» 1995 жылғы 29 желтоқсандағы 

заңымен реттеледі. 

Конституциялық Кеңес өз қызметін жүзеге асыру барысында 

мемлекеттік органдар, ұйымдар, лауазымды тұлғалар мен 

азаматтардан тəуелсіз ешқандай саяси жəне басқа себептер көзделмей, 

тек қана ҚР-ның Конституциясына ғана бағынады. Конституциялық 

Кеңес 7 мүшеден тұрады, оның ішінде төраға жəне де ҚР-ның экс-

Президенттері өмір-бойы Конституциялық Кеңестің мүшесі болады. 

Кеңестің төрағасы мен екі мүшесін Президент тағайындайды, ал екі 

мүшесін Мəжіліс пен Сенат төрағалары 6 жыл мерзімге 

тағайындайды. Кеңес мүшелерінің жартысы 3 жыл сайын қайта 

сайланып отырады. 

Жоғарыда көрсетілген тұлғалардың өтінішіне орай 

Конституциялық Кеңес шешім шығарады. 
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    4.5 Сот билігі – бұл сот əділдігін жүзеге асыратын құзыретті 

орган болып табылады. Мемлекеттік қызметтің бір түрі болып 

табылатын сот жүйесі бұл – азаматтық, қылмыстық жəне əкімшілік 

істерді қарап, шешуге құзыретті орган болып табылады. 

Сот жүйесі өзіне тəн арнайы белгілері болып азаматтық, 

қылмыстық жəне тағы басқа да істерді шешуге процессуалдық 

заңдарға сүйене отырып, мемлекет атынан шешім шығарады. 

ҚР-да биліктің бір тармағы ретінде сот əділдігін жүзеге 

асыратын – сот билігі органы болып табылады. 

ҚР-ның Сот жүйесі, ҚР-ның Конституциясына, ҚР-ның 

Президентінің «Сот жəне судьялардың мəртебесі туралы” 1995 жылғы 

20-желтоқсанындағы Жарлығына негізделген. 

ҚР-ның Соты болып: ҚР-ның Жоғарғы соты жəне жергілікті 

соттары табылады. Жергілікті соттарға облыстық жəне оларға 

теңестірілген соттар (Алматы қалалық соты, ҚР-ның əскери соты) 

аудандық, қалалық соттар жатады. Ешқандай да лауазымды тұлға, 

орган сот қызметін, функциясын жүзеге асыра алмайды, оны тек қана 

сот жүзеге асырады. 

ҚР-да соттардың қызметі келесі негізгі қағидаларға сүйене 

отырып құрылған: заңдылық, судьялардың тəуелсіздігі, барлық адам 

заң мен сот алдында теңдігі, тараптардың сот процессінде теңдігі, 

істерді жария түрде қарау: 

1) Аудандық (қалалық) Соттың судьясы болып, ҚР-ның 

азаматы, мінсіз бедел, əғ жасқа толған, жоғарғы заң білімі бар, заң 

саласында 2 жыл жұмыс стажы бар, біліктілік емтиханын тапсырып, 

əділет Министрлігінен рұқсат алған адам бола алады; 

2) Жоғарғы тұрған сотқа судья болу үшін ҚР-ның азаматы, 

мінсіз бедел, əғ жасқа толған, жоғарғы заң білімі бар, заң саласында 5 

жылдан кем емес, сот органында 2 жыл жəне əділет басқармасында, 

прокуратурада, тергеу жəне анықтау бөлімінде, біліктілік емтиханын 

тапсырған Жоғарғы Сот Кеңесінің рұқсатын алған адам бола алады; 

3) Əскери соттың судьясы болу үшін заңгер болумен қатар 

əскери қызметкер болуы керек. 

Соттар тұрақты судьялардан, парламент Сенатымен 

тағайындалған (жоғарғы Соттың судьялары) жəне ҚР-ның 

Президентімен тағайындалатын (жергілікті сотттың судьяларын) 

олардың қызмет атқару мерзімі кей жағдайларда заңмен ғана 

тоқтатылады. «ҚР-ның Соттар жəне судьялардың мəртебесі туралы” 

жарлық 46,47 баптар. 
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Судьялардың құқықтық жағдайы: 

ҚР-да Сот билігін жүзеге асыратын судьялар болып табылады. 

Барлық судьялардың құқықтық статусы тең болады, олар тек қана 

қызметіне байланысты ажыратылады.Сот əділдігін жүзеге асыру 

барысында соттар тек қана ҚР-ның Конституциясына бағынып 

тəуелсіз болады. 

Судьялардың тəуелсіздігі қамтамасыз етіледі: 

1) сот əділдігін жүзеге асыру процедурасында; 

2) сотты сыйламау жауапкершілікке əкеп соғады; 

3) көрсетілген тəртіпте ғана олардың қызметін шектеуге, 

тоқтатуға болады; 

4) судьялар мемлекет тарапынан, статусына байланысты 

əлеуметтік жəне материалдық жағынан қамтамасыз етіледі. 

Мемлекеттік басқару шаралары жергілікті өкілетті органдар – 

маслихаттар жəне атқарушы органдар тарапынан іске асырылады. 

Аталған органдар өздеріне бекітілген территориядағы барлық істерге 

жауапкершілікті. 

Жергілікті өкілетті жəне атқарушы органдардың құқықтық 

мəртебелері, құзыреттері, қызметтерін жүргізу тəртіптері ҚР-ның 

Констиуциясының 86,87,88-ші баптарында нақты көрсетілген. 

Аталған баптарға сəйкес облыс, аудан, қала (қала ішіндегі аудандар 

жəне аудандық маңыздағы қалалардан басқасы). Мəслихат 

депутаттары тұрғындар тарапынан жалпыға бірдей, тең əрі тікелей 

сайлау құқығы негізінде, жасырын дауыс беру арқылы 4-жыл мерзімге 

сайланады. 

Мəслихат депутаты болып, 20 жасқа толған, ҚР-ның азаматы 

сайлана алады. Ол тек бір ғана Мəслихатқа депутат бола алады. 

Мəслихаттың негізгі өкілеттіліктеріне: 

1) Мəслихат жұмысшы орындарын құру, мəслихат қызметін 

қамтамасыз ету, депутаттар қызметтерін қамтамасыз ету; 

2) Жергілікті бюджет, территорияның экономикалық жəне 

əлеуметтік дамуы бағдарламасын бекіту жəне осылардың орындалуы 

туралы есептер тыңдау; 

3) Олардың құзыретіне жататын жергілікті əкімшілік-

территориялық құрылымдардың мəселесін шешу; 

4) Заң бойынша Мəслихат құзыретіне жатқызылған немесе 

атқарушы билікке жатқызылған мəселелердің орындалуы туралы 

жергілікті атқарушы органдардың басшыларының есебінен тыңдау 

кіреді. 

Заң бойынша жергілікті атқарушы органдар ҚР-ның біртұтас 

атқарушы органдары жүйесіне кіреді. Ол өз территориясында 
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мемлекет мүддесін қорғай отырып, жалпы мемлекеттік саясатты іске 

асырады. Жергілікті атқарушы органды əкім басқарады. Ол əкімшілік-

территориялық бірлікті басқара отырып, жергілікті жердегі Президент 

пен ҚР Үкіметінің өкілі болып табылады. Облыс əкімдері жəне 

республикалық дəрежедегі қалалар əкімдері Президент тарапынан 

тағайындалады. Президент өз кезінде оларды тағайындайды жəне 

қызметінен босата алады. 

Мəслихат депутаттары үштен екі бөлігі əкімге сенімсіздік 

көрсетіп дауыс берсе, Мəслихат Президент алдына əкімді қызметінен 

босату туралы мəселе қоя алады. 

Облыс жəне республикалық дəрежедегі қалалардың əкімдері, 

республиканың жаңа сайланған Президенті қызметіне кіріскен кезде, 

əкімдер заң жүзінде өз қызметтері мен өкілеттіктерін тоқтатады. 

Жергілікті өкілетті органдар өкілеттіктеріне мыналар жатады: 

1) Жергілікті əкімшілік-территориялық бірліктің əлеуметтік 

экономикалық дамуы жоспарын жəне бюджетті жасау жəне оны іске 

асыру; 

2) Коммуналдық меншікті басқару; 

3) Жергілікті атқарушы органдардың жұмыстарын 

ұйымдастыру, жəне жергілікті атқарушы органдардың басшыларын 

қызметке тағайындау немесе босату; 

4) Республика Заңдары негізінде жергілікті деңгейде 

мемлекеттік мүдделерді көздей отырып өкілеттіліктер жүргізу. 

ҚР-ның Конституциясының 89-бабына сəйкес, жергілікті өзін-

өзі басқару органдары, тұрғындар тарапынан сайланады жəне олар 

тұратын территориядағы барлық мəселелерді шешеді. Жергілікті өзін-

өзі басқару органдары қызметтері мен құрылымдары тұрғындар 

тарапынан белгіленеді жəне ережеде көрсетіліп тиісті заңда бекітіледі. 

Конституция жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өз беттерінше 

жұмыс істеуіне кепілдік береді. Өз кезегінде жергілікті мемлекеттік 

басқару органдары, өзін-өзі басқару органдарына қызметтері бойынша 

жəне қаржылай көмек көрсете алады. 
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5  Қазақстан Республикасының əкімшілік құқығының 

негіздері 

 

5.1 Əкімшілік құқық түсінігі, пəні,қайнар көздері жəне 

əкімшілік құқық бұзушылық, оның құрамы 

Əкімшілік құқық – бұл қоғамдық қатынастардың ерекше тобын 

реттеуге арналған ҚР құқықтық жүйесінің саласы. Олардың басты 

ерекшелігі олар  

Əкімшілік құқықтың пəні - бұл мемлекеттік басқару сферасында 

туындайтын, дамитын жəне тоқтатылатын қоғамдық қатынастар. 

Əкімшілік құқықтың пəніне мына қатынастарды жатқызуға 

болады: 

1) Атқарушы билік органдарының ұйымы байланысты; 

2) Басқаруда атқарушы билік органдарының əкімшілік – 

биліктік өкілеттіліктерді жүзеге асыру барысында жəне азаматтармен, 

мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ұйымдармен өзара əрекеттерінде 

туындайтын; 

3) Əкімшілік құқық бұзушылықтарды істегені үшін туындайтын. 

Əкімшілік құқық үшін тəн құқықтық реттеу əдістері: 

1) Билік əдісі – бағындыру, немесе тура бұйыру əдісі                     

(қатынастар əкімшілік құқықтың шегінде біреуінің екіншісіне 

бағынуына тұрғызылады); 

2) Ұсыну əдісі (басқару субъектісінің ұсыныстары егерде оны 

басқару екінші қатысушысы қабылдаған жағдайда заңды күшке ие 

болады); 

3) Келісу əдісі (өзара бағыныштылықта болмайтын 

қатысушылар арасында); 

4) Теңдік əдісі (мемлекеттік механизмнің бір деңгейінде 

тұратын субъектілер əкімшілік келісімшарт түрінде бірлескен 

əрекеттерді қабылдайды). 

Əкімшілік құқықтың жүйесі – бұл салаларды құрайтын 

салашықтарға жиыстырылған топтар – құқықтық институттар 

бойынша бөлінген құқық нормаларының ғылыми – ұйымдастырылған 

жиынтығы – біртұтас нормативті құрылым. 

Əкімшілік құқықтың қайнар көздері – бұл басқару 

қатынастарының субъектілерінің мінез – құлық ережелері көрсетілген 

жəне бекітілген мемлекеттік билік ресми түрде мақұлдаған нысандар. 

Құқықтың қайнар көзі болып табылуы үшін əрбір осындай 

нысанда бірқатар мынадай белгілер болуы қажет: 
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1) субъектілердің белгілі бір категориялары орындау үшін 

міндетті бір немесе бірнеше мінез – құлық ережелері (құқық 

нормалары) болуы қажет; 

2) осындай болуы үшін мемлекеттік билік ресми түрде 

мақұлдауы қажет. 

Əкімшілік құқықтың басқа құқық салаларымен 

арақатынасы - əкімшілік құқық бірыңғай жүйенің құрамды бөлігі 

бола отырып құқық салаларының барлығымен өте тығыз байланысты. 

ҚР Əкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 28 бабына 

сəйкес Əкімшілік құқық бұзушылық – бұл мемлекеттік немесе 

қоғамдық тəртіпке, белгіленген басқару тəртібіне қол сұғатын, 

құқыққа қайшы, кінəлі əрекет немесе əрекетсіздігі, сол үшін 

заңнамада əкімшілік жауаптылық қарастырылған  

Əкімшілік құқық бұзушылық ерікті мінез – құлық актісі – іс –

қимыл болып табылады жəне мінез – құлықтың екі аспектісінен 

тұрады: əрекет немесе əрекетсіздік. Əрекет-бұл міндеттерді, заңды 

талаптарды белсенді о орындамау, сонымен қатар тиым салушылықты 

бұзу (мысалы, егінді улау немесе ауыл шаруашылық дақылдарын 

жою, көкнəр немесе сораны заңсыз егу жəне өсіру). Əрекетсіздік -бұл 

міндеттемелерді бəсең орындамау, мысалы, мемлекеттік 

статистикалық байқауды жүргізуден бас тарту, өндіріс қалдықтарын 

көму бойынша жəне ағынды суларды төгудің талаптарын орындамау. 

Əкімшілік құқық бұзушылықты жасау əкімшілік жауаптылықтың, 

тұлғаға əкімшілік жаза қолданудың фактілік негізі болып 

табылады(нормативті негізі – құқық нормасы, соған сəйкес əкімшілік 

жауаптылық белгіленеді жəне қолданылады). 

Əкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі белгілері: 

1) қоғамдық қауіптілік - бұл іс – əрекеттің қоғамның, 

мемлекеттің, азамататрдың мүдделеріне зиян келтіруі, мысалы, ұсақ 

бұзақылық, мас күйінде көлік құралдарын басқару; 

2) құқыққа қайшылық – құқық нормасын бұзатын іс-

əрекеттерді жасауы; 

3) кінəлілік – бұл ерікті, саналы іс – əрекет. Кінə тұлғаның 

істеген ісіне жəне оның салдарына психикалық қатысын білдіреді. Іс-

əрекетті құқық бұзушылық деп деп тану үшін оның ерік-жігерлік жəне 

саналы көрініс екендігін анықтау қажет, яғни саналы ойлайтын 

адамның психикалық қызметінің нəтижесі екендігін анықтау қажет; 

4) жазаланушылық – бұл іс-əрекет əкімшілік құқық 

бұзушылық деп танылады, егерде оны істегені үшін заңнамада 

əкімшілік жауаптылық қарастырылған болса; 
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5) жаппай өріс алуы (массовость) - бұл егерде қандайда 

болмасын іс-əрекетті істеудің таралуы, жаппай өріс алуы қоғамдық 

қатынастарға қауіп төндірсе, заң шығарушы осы қатынастарға 

қорғалатын мəртебе беруге мəжбүр, заңнамалық түрде мінез-құлық 

ережесін бекітуге жəне оны бұзғаны үшін жауапкершілік белгілеуге 

мəжбүр болады.  

Əкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы - бұл əкімшілік 

жауапкершілікке тартатындай жеткілікті белгілердің (элементтердің) 

жиынтығы.  

5.2 Қазақстан Республикасының азаматының əкімшілік – 

құқықтық мəртебесі 

Қазақстан Республикасының азаматының əкімшілік – 

құқықтық мəртебесі – ҚР Конституциясымен жəне қолданылып 

жүрген заңнамамен белгіленген азаматтың жалпы құқықтық 

мəртебесінің маңызды жəне құрамды бөлігі болып табылады. 

Əкімшілік құқық сферасындағы азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтары негізінен конституциялық құқықтары мен 

бостандықтарынан туындайды жəне көптеген заңдарда жəне заң 

күшіндегі актілерде нақтыланады. 

Азаматтардың құқықтарының кепілдіктерін экономикалық, 

саяси жəне ұйымдық – құқықтық деп бөлуге болады.  

Ұйымдық – құқықтық кепілдіктерге соттық жəне соттан тыс 

кепілдіктер жатады. 

Шағымның екі түрі болады: əкімшілік жəне соттық. Əрқайсысы 

өз кезегінде жалпы жəне арнайы болуы мүмкін. 

Жалпы əкімшілік шағым жасауға құқық ҚР Президентінің 

1995ж. 19 маусымдағы “Азаматтардың шағымдарын қарау тəртібі 

туралы” заңды күші бар Жарлығымен реттеледі, соған сəйкес шағым 

азамататрдың шағмыдануларының бір түрі болып табьлады (өтініш, 

арыздарымен, ұсыныстары мен сұрауларымен қатар) жəне олардың 

құқықтарын бұзу фактісімен байланысты. 

Шетел азаматтарының жəне азаматтығы жоқ тұлғалардың 

əкімшілік – құқықтық мəртебесінің ерекшеліктері: 

1) мемлекеттік қызметші бола алмайды, бірқатар 

лауазымдармен шұғылдануға жəне ішкі істер органдарында жұмыс 

істей алмайды; 

2)  мемлекеттік құпиямен байланысты қызметке жіберілмейді; 

3)  əскери міндетті емес; 

4) құқық бұзушылықтардың бірқатарын жасағаны үшін 

жауапкершілікке тек шетел азаматтары жəне азаматтығы жоқ тұлғалар 

ғана тартылуы мүмкін; 
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5)  тек шетел азаматтары жəне азаматтығы жоқ тұлғаларына 

ғана мемлекеттік шекарасынан тысқа шығару сияқты əкімшілік жаза 

қолданылады; 

6)  ҚР аумағына рұқсаттары болғанда ғана кіре алады; 

7) шетел азаматтары жəне азаматтығы жоқ тұлғалар арнайы 

құжаттары болғанда ғана тұрады жəне өз қызметтерін жүзеге 

асырады; 

8) шетелдіктер үшін ашық аумақ бойынша олар еркін қозғала 

алады, бұл жағдайда осы туралы ішкі істер органдарына хабарлап 

отырулары қажет. Пунктке келген соң олар өзінің уақытша келгенін 

тіркеу қажет. 

9) шетел азаматтарының қозғалыстарына жəне тұрғылықты 

жерлерін таңдауда шектеулер қойылады. 

 

5.3 Атқарушы билік жəне мемлекеттік қызмет 

Атқарушы билік - заң күшіндегі реттеу өкілеттілігін, сыртқы 

саяси өкілдіктің өкілеттілігін, əртүрлі бақылау түрлерін жүзеге асыру 

бойынша өкілеттіліктерді қоса алғандағы мемлекеттік істерді басқару 

бойынша өкілеттіліктердің жиынтығын білдіреді. 

Атқарушы биліктің мақсаты: 

1) Азаматтардың, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; 

2) Азаматтардың, қоғамның жəне мемлекеттің қалыпты өмір 

сүруіне ықпал ететін жағдайларды туғызу; 

3) Азаматтардың жəне ұйымдардың құқықтары мен 

бостандықтарын жүзеге асыру үшін, қоғам ерікті, саяси, 

экономикалық, əлеуметтік жəне рухани өмірлері үшін жағдай туғызу; 

Атқарушы биліктің белгілері: 

1) Жан – жақтылығы (адамдар ұжымының қызмет ететін 

жерлердің барлығында жəне үздіксіз болуы); 

2) мəжбүрлеушілігі (күшке сүйенуі – ықпал ету шараларын 

жеке, дербес жүзеге асыру мүмкіндігі); 

3) құралдылығы (құқықтық, ақпараттық, техникалық, ұйымдық 

қорларының (ресурстарының) болуы); 

4) ұйымдастырушылық сипатта болуы. 

Атқарушы билік органы – мемлекеттік аппараттың бөлігі 

болып табылатын, өз құрылымы, құзырылығы бар, заңнамаға сəйкес 

құрылған, мемлекеттік тапсырмасы бойынша қатысуға құқық 

берілген, шаруашылық, əлеуметтік – мəдени, əкімшілік – саяси 

сфераларға күнделікті жетекшілікті атқарушы жəне бұйырушы қызмет 
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тəртібінде жүзеге асыруға арналған, сала аралық басқарумен 

шұғылданатын ұйым. 

Атқарушы билік органдарына тəн белгілер: 

1) атқарушы – бұйырушы қызметті жүзеге асыруы; 

2) шаруашылық дербестілік берілген; 

3) ереже бойынша, тұрақты штаттары бар; 

4) жоғарғы органдармен құрылады; 

5) атқарушы билік органдарына есеп береді жəне бақылауында 

болады. 

ҚР атқарушы билік органдарының жүйесі мына схема бойынша 

құрылады: Үкімет -Үкіметтің құрамына кіретін ҚР атқарушы 

билігінің орталық органдары: министрліктер, агенттіктер, комитеттер 

-Үкіметтің құрамына кірмейтін атқарушы биліктің орталық 

органдары-Атқарушы биліктің жергілікті органдары: облыстардың, 

қалалардың, аудандардың, ауылдық жерлердің əкімшіліктері.  

Мемлекеттік қызмет – мемлекеттік қызметшінің 

мемлекеттік органдарда мемлекеттік биліктің міндеттерін жəне 

функцияларын жүзеге асыруға бағытталған лауазымдық 

өкілеттіліктерді атқару бойынша ресми қызметі. 

ҚР мемлекеттік қызмет екі деңгейде жүзеге асырылады: 

республикалық жəне жергілікті; 

ҚР мемлекеттік қызметі 1999 жылғы 23 шілдедегі “Мемлекеттік 

қызмет туралы” ҚР заңымен реттеледі. 

Мемлекеттің қызметтің қағидалары – мемлекеттік қызметтің 

негізіне жататын жəне оның мəнін білдіретін негізгі идеялар, 

басшылыққа алынатын бастамалар. 

Мемлекеттік қызметші – мемлекеттік органда заңдарда 

белгіленген тəртіпте республикалық немесе жергілікті бюджеттен не 

ҚР ұлттық Банкінің қаржысынан ақы төленетін қызметті атқаратын 

жəне мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыру 

мақсатында лауазымдық өкілеттікті жүзеге асыратын ҚР азаматы. 

Мемлекеттік қызметшілердің екі түрі бар: 

1) Мемлекеттік əкімшілік қызметші; 

2)Мемлекеттік саяси қызметші. Мемлекеттік əкімшілік 

қызметшілер үшін санаты белгіленген.Мемлекеттік қызметшілердің 

əкімшілік – құқықтық мəртебесі – мемлекеттік қызметшілердің 

құқықтарының, міндеттерінің жəне шектеулердің жиынтығы; 

Мемлекеттік қызметті өткеру элементтері: 

1) мемлекеттік қызметке кіру; 

2) мемлекеттік қызметшілерді аттестациялау; 

3) қызметті ауыстыру; 
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4) қызметті атқару кезінде берілетін жеңілдіктер жəне 

ынталандырулар; 

5) мемлекеттік қызметшінің жауаптылығы; 

6) мемлекеттік қызметтің тоқтатылуы. 

Мемлекеттік саяси қызметшілердің мемлекеттік қызметке кіруі 

тағайындау не сайлау негізінде, сондай – ақ ҚР заңдарында 

белгіленген басқа да реттерде, тəртіп пен жағдайларда жүзеге 

асырылады.  

 

6  Қазақстан Республикасының азаматтық құқығының 

негіздері 

 

6.1 Азаматтық құқық түсіні, пəні жəне азаматтық-

құқықтық қатынас 

Азаматтық құқық - бұл тауар- ақшалай жəне қатысушыларының 

теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастарды, сондай-ақ 

мүлікпен байланысты жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін 

құқық саласы.  

Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері - жеке тұлға 

жəне заңды тұлғалар.Құқық өкілеттігін алған құқық қабілетті 

атаулының бəрін тұлға деп атауға болады. 

Тұлғаның 2 категориясы болады: жеке тұлғалар жəне заңды 

тұлғалар.Жеке тұлға дегеніміз ҚР азаматтары, шетел азаматтары жəне 

азаматтығы жоқ адамдар. 

Заңды тұлға - меншік, шаруашылық жүргізу жəне жедел басқару 

құқығында оқшау мүлкі бар жəне сол мүлікпен өз міндеттемелері 

бойынша жауап беретін, өз атынан мүліктік жіне мүліктік емес жеке 

құқықтар мен міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, 

сотта талапкер жəне жауапкер бола алатын ұйым. Оған мекеме, ұйым, 

кəсіпорын жыне т.б. жатады.  

 

       6.2 Өкілдік түсінігі жəне оның жасалу тəртібі 

Мүліктік қатынастарда өкілдікті жүзеге асыру Азаматтық 

кодекстің 5 тарауында қарастырылған. Соттық дауларда өкіл талапкер 

немесе жауапкер атынан əртүрлі іс-жүргізу əрекеттерін жасай алады. 

Əсіресе, ол айғақтар, сотқа ауызша жəне жазбаша түсінік бере алады, 

сот шешіміне шағым жасай алады жəне бейбіт келісім жасауға құқығы 

бар.  

Өкілеттік деп басқа адамның атынан бір адамның сенімхатқа, 

заңдарға, сот шешіміне не əкімшілік құжатқа негізделген өкілеттігі 

күшімен жасалған мəмілесін айтамыз. Өкілдік берушінің азаматтық 
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құқықтары мен міндеттерін тікелей туғызады, өзгертеді жəне 

тоқтатады.  

Өкілеттік өкілдің (бөлшек сауда жүйесіндегі сатушы, кассир) 

əрекет жасаған жағдайынан көрінуі мүмкін (АК-тің 163-бабы). 

Өкілдік институтының маңыздылығы сонда, ол тұлғаға бір 

мезгілде бірнеше рынокта, оның ішінде шетелде жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді, сондай-ақ істің көзін білетін əрі ұйымдастыра 

алатын мамандарды тартуға қолайлы келеді. 

Іс-əрекеттердің бəрін өкілет арқылы істеуге бола бермейді. Заң 

бойынша кейбіреулер үшін оның өзі қатысуы керек болады. Заңдылық 

əрекеттерді өзі ғана жасауы керектігі заңда айтылмаған немесе сол 

əрекеттердің сипатынан тумаған жағдайлардың бəрінде де өкілдікке 

рұқсат беріледі. Мəселен, өсиет қалдыру мəселесіне өкілдік 

болмайды, өйткені, қағазға өсиет қалдырушы өзі қол қоюы 

керек,некені тіркеуде, лекция оқу, сахнада ойнау тəрізді жеке өзіндік 

міндеттерді орындағанда арада өкілдік жүрмейді (АК-тің 163-бабы,5-

тармағы). 

Өкілдік институтының мазмұны субъектілер құрамы туралы 

ережемен айқындалады, ал ол кезегінде құқықтар мен міндеттердің 

пайда болуына, олардың мазмұндарына, қорғану түрлеріне 

негізделеді. Аталған негізгі элементтердің сипаты өкілдік ұғымы 

арқылы көрінеді.  

Өкілдіктің негізгі белгілері: 

1) Өкілдіктің субъектілерінің құрамы үш адамнан-өкілдік 

беруші, өкіл жəне үшінші жақтан тұрады. Өкілдік беруші өкілге іс-

əрекеттерді жасауды тапсырып, тиісті сенімхат берген болса ғана 

немесе заңды тұлғаның құжаттары бойынша істейтін болса ғана 

өкілдің іс-əрекеттері өкілдік беруші үшін құқықтар мен міндеттер 

тудыра алады. Азаматтық құқықтың кез келген субъектілер, құқық 

қабілеттілігі бар немесе жоқ адам да, заңды тұлға да өкілдік беруші 

бола алады. Өкілеттікті жүзеге асыру кезінде екі бірдей құқықтық 

қатынас жүзеге асырылады: өкілдік беруші мен өкіл арасындағы 

ішкіқұқықтық қатынас, өкіл мен үшінші жақ арасындағы сыртқы 

құқықтық қатынас. Алайда екінші құқықтық қатынаста өкіл іс-

əрекетке өз атынан түспейді.  

Ал азаматтық құқық субъектілерінің бəрі бірдей өкіл бола 

алмайды. Азаматтық əрекет қабілеттілігі бар кез-келген тұлға, яғни 

азаматтар мен заңды тұлғалар өкіл бола алады. Мұның өзі алдымен 

азаматтың 18 жасқа толу керектігін көрсетеді, бұл жаста оған 

азаматтық əрекет қабілеттігі толықтай тəн, ал заңды тұлғадағы өкілдік 

жарғымен айқындалған құқықтық қабілеттілікке қайшы келмеуі тиіс. 
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Азаматтық Іс жүргізу кодексі сотта өкіл бола алмайтын тұлғалар 

тобын белгілейді. Олар: судьялар, тергеушілер, прокурорлар, істі 

қарауға қатысы бар лауазымды тұлғамен туыстық қатынасы бар 

тұлғалар. 

Өкіл беруші кез-келген азаматтық құқық субъектісі бола алады. 

Өкілеттік берушінің əрекет қабілеттігі тек ерікті түрдегі өкілдік үшін 

қажет.Үшінші жақ - азамат немесе заңды тұлға. Өкілдік онымен 

əрекетке түсуі нəтижесінде өкілдік берушінің азаматтық құқық 

қатнастары белгіленеді, өзгереді жəне тоқтатылады; 

2) Өкілдік шартсыз болуы мүмкін. 

 Азаматтық кодекстің əрекет қабілетсіз азаматтар атынан заңды 

өкіл болу шартын қарастыратын 164-бабынан басқа АІК-де соттағы 

заңды өкіл туралы ереже қарастырылған. АІК 38-бабында əрекет 

қабілетсіз азаматтардың, толық əрекет қабілеттігі жоқ азаматтардың, 

əрекет қабілеттігі шектеулі деп танылған азаматтардың құқықтары 

мен заңмен қорғалатын мүдделерін сотта олардың ата-аналары, 

асырап алушылары, қамқоршылары мен қорғаншылары сотта 

өздерінің өкілетті құжаттарын көрсете отырып қорғай алады. 

Қазақстан Республикасының “Неке жəне отбасы туралы” Заңының 

111 – бабына сəйкес қамқоршылар мен қорғаншылар заң жүзінде 

қамқоршылыққа алынғандардың өкілдері болып табылады жəне 

барлық қажетті мəмілелерді олардың атынан жəне олардың 

мүдделерін көздеп жасайды. 

Қамқоршылар өздерінің қамқоршылығындағы адамдардың өз 

бетінше жасауға құқығы жоқ мəмілелерді жасауға келісім береді, 

қамқоршылығындағылардың өз құқықтарын жүзеге асыруына жəне 

міндеттерін атқаруына жəрдем көрсетеді, сондай-ақ оларды үшінші 

бір тұлғалардың тарапынан ықтимал қиянаттардан қорғайды; 

3) Өкілдіктің құқығы мен міндетінен туындайтын қандайда 

бір əрекеттер өкілдік беруші үшін жасалады. Өкілдің барлық 

əрекеттері өкіл беруші үшін заңды салдарлар туғызады; 

4) Өкіл өкілеттік негізінде əрекет етеді. Өкілеттік бұл - өкілдің 

жасай алатын əрекеттер шеңбері, құқықтық қатынастардағы өкілдің 

мəміле негізінде белгіленген мүмкіндіктерінің шектері.Өкілдіктің 

түріне қарай өкілеттік əртүрлі тəсілдермен қалыптасады. Ерікті 

өкілдікте өкілеттік екі жақтың келісімімен жүзеге асырылатын 

əрекеттер сипаты шарт немесе сенімхат мəтінінде көрсетіледі. 

Өкілдік негізі бір тұлғаның (өкілдік беруші, сенім беруші) 

екінші тұлғамен (өкілмен) өкілеттікті бөлісуі жатыр. Мұндай өкілеттік 

болмаған жəне өкілдік қатнасын асыра пайдаланған екінші жақтың 

өкілдік беруші тұлғаның атынан жасалған мəмілесі жарамсыз болып 
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табылады. Бірақ Азаматтық кодекстің 165-бабына сəйкес өкілдігі жоқ 

басқа бір адамның атынан немесе өкілеттігін асыра пайдаланып 

жасаған мəмілесі өкілдік беруші кейін осы мəмілені кейіннен 

мақұлдаған ретте ғана үшін азаматтық құқықтар мен міндеттерді 

туғызады, өзгертеді жəне тоқтатады. Əрі өкілдік берушінің берушінің 

кейіннен мақұлдауы мəмілені оны жасаған кезінен бастап жарамды 

етеді.  

Өкілеттік туындауының негізі – заң фактісі болып 

табылады. Заңда мынандай өкілдіктің негіздері бар: шартта немесе 

алдын-ала келісімде көрсетілген өкіл ұстауға тілек білдірген өкілдік 

берушінің еркі; заңда көрсетілген фактілер; мəселен ата-ана өздерінің 

балаларының заңды өкілдері бола алады, əрі олардың құқықтары мен 

міндеттерін кез келген жеке жəне заңды тұлғалар алдында қорғай 

алады, сондай-ақ балалары үшін сотта арнайы өкіл болып қатыса 

алады (АК-тің 164-бабы); уəкілетті органның актісі-тұлғалар өкіл 

болып қатысуға рұқсат беретін акт. Мысалы өкілеттік міндетті 

атқаруды талап ететін лауазымға тағайындау өкілеттік сондай-ақ 

өкілдің (бөлшек сауда жүйесіндегі сатушы, кассир жəне т.с.с.) əрекет 

жасайтын жағдайынан да көрінуі мүмкін (АК-тің 163-бабының 1-

тармағы).  

Өкілдік заңды жəне ерікті деп бөлінеді. Заңды өкілдік тікелей 

заңнан туындайды, əрі ол өкілдік берушінің еркіне қарамайды. 

Мысалы, Теңіз жолы сауда кодексі бойыншакеме капитаны қызмет 

бабында жасалған мəмілеге байланысты кеме иесінің жəне жүк 

иесінің өкілі болып табылады, жолшыбай не барған жерінде кеме 

иесінің немесе жүк иесінің өкілдері болмаса, жағдайға байланысты 

талап қою мəселесін өзі шеше береді, кейбір мəмілелерге билік етеді 

(ТЖСК-нің 50-бабы) Шартқа негізделген өкілдік ерікті өкілдік деп 

атайды. Мұның өзі өкілдік берушінің еркіне байланысты болады. 

Өкілдік беруші өкілдік тауып қана қоймай, оның өкілеттігін де 

айқындайды (мысалы, тапсырма шарты).  

Заңды өкілділік сот шешіміне немесе əкімшілік актіге 

негізделеді. Азаматтық хал актілерін тіркеу органында тіркелген туу 

куəліктері негізінде ата-аналар өз балаларының өкілі бола алады. 

Балаларды асырап алу жағдайында дəл солай тіркеу жүргізіледі жəне 

асырап алушыларды ата-ана ретінде жасылуына жəне жаңа туу 

туралы куəліктің берілуіне жергілікті атқарушы органның əкімшілік 

шешім-актісі негіз бола алады.  

Азаматтық кодекске сəйкес əрекет қабілеті жоқ азаматтарға, 

əрекет қабілеті шектеулі азаматтарға, жасөспірімдерге, психикалық 

ауыратын азаматтарға қамқоршы, ішімдікке салынған азаматтар мен 
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нашақорларға сот қорғаншы тағайындайды. Бұл өкілдердің өкілеттігі 

заңмен анықталады, сондықтан олар заңды өкілдер деп аталады.  

Өкілетсіз екінші бір тұлғаныңмүддесі үшін əрекет еткен тұлға 

өкіл болып табылмайды. Өкілетсіз əрекетке АК 165-бабы өкілеттікті 

асыра пайдаланушыларды да жатқызады. Өкілеттікті асыра 

пайдалануға сенімхатта көрсетілмеген мəмілелерді жүзеге асыру 

жатқызылады. Мысалы, пəтерді мəміле бойынша жалға алу керек 

болса, өкіл оны сатып-алуға келісімге отырады. Өкіл асара 

пайдаланған өкілеттіктің салдарын өкілдік беруші қолдаса, онда 

əрекет негізінде туындаған құқықтар мен міндеттер осы əрекет 

жасалған уақыттан бастап өкіл берушіге тиісті болады. Егер өкіл 

беруші əрекетті қолдамаса, оның ішінде өкілеттікті асыра пайдалану 

негізінде жасалған мəмілелерді дұрыс деп таппаса, онда үшінші жақ 

алдында жауапкершілікті өкіл ретінде қатынасқа түскен адам алады.  

Рыноктық қатынасқа өту жəне мүліктік айналымның дамуы 

жағдайында тауар-ақша қатынасында коммерциялық өкілдік маңызды 

орын алады. Коммерциялық өкіл – бұл шарт жасасу кезінде кəсіпкер 

атаныан тұрақты жəне еркіті өкіл бола алатын тұлға.  

Егер мұндай шарттың тарабы кəсіпкерлік жүйеде шарт жасасқан 

кезде олардың атынан үнемі жəне дербес өкілдік етуші болмаса, онда 

коммерциялық өкілдік туындай (АК-тің 166-бабының 1- тармағы). 

Мұндай жағдайда коммерциялық өкіл өкілдің өкілеттігі көрсетілетін 

жазбаша шарт негізінде, ал ол көрсетілмеген жағдайда- сенімхат 

негізінде əрекет жасайды. Коммерциялық өкілдік екі түрге бөлінеді: 

өз өкілдігі жəне бөтен тұлғаның алдында болатын өкілдік. 

Өз атынан болу – заңды тұлға өкілді өз құрылымына 

тағайындайды жəне ол арқылыөзінің құқықтарымен міндеттерін 

орындап, мүделерін қорғайды. Мұндай өкілетте бір субъект болады, 

сырттан бөтен тұлғаны айналымға қатыстырмайды (АК-тің 163-

бабының 1- тармағы). Мысалы, жұмыс беруші атынан басқа 

субъектілермен құқықтық қатынаста өзінің қызметтік міндетін 

атқаратын жұмысшы, кəсіпорыннң ісін жүргізуші немесе сауда 

мəмілесін жасаушы кəсіпорын қызметкері сəйкес заңды тұлғаның 

өкілі болып табылады. (дүкен сатушысы, кəсіпорынның заңды 

кеңесшісі, т.б.). 

Өз атынан өкіл болу сонымен қатар басқа да тəсілмен жасалуы 

мүмкін. Əсіресе, олар заңды тұлға өз қаржысы есебінен қосымша 

құрылымдық бөлімдерді құру кезінде пайда болады. Мысалы оған 

заңды тұлғалардың филиалдарын, өкілдіктерін жəне шаруашылық 

серіктестіктерін жатқызуға болады. Олар өздерін құрушылардың 

мүддесі үшін мəмілеге қатысқан кезде бұл құрылған жаңа 
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құрылымдардың құқықтық жағдайының тең болатынын естен 

шығармау қажет. Бірақ олар заңды тұлға бола алмайды. Бұл 

құрылымдық бөлімдердің жетекшілерін құрушы коммерциялық заңды 

тұлғалардың уəкілетті органдыры тағайындайды жəне олар сенімхатта 

көрсетілген функцияларды ғана атқара алады. 

Коммерциялық өкілдіктің екінші түрі-басқалардың мүдделері 

үшін болса да өз атынан əрекет ететін адамдар (коммерциялық 

делдалдар, мұрагерлік кезінде өсиетті орындау тапсырылған адамдар 

жəне т.б.). Өкілдіктің бұл түрі бизнес сферасында қызмет көрсетудің 

өзіндік түрі ретінде сипатталды. Мүліктік айналымда бұл өкілдік 

арнайы делдалдық түрі ретінде қолданылады.  

Рыноктың қажеттілігіне сəйкес делдалдық қызметтің дамуын 

өкілдікті жүзеге асыру жолы нормативтік актілермен реттеледі.  

Қазақстан Республикасы Президентінің “Тауарлық биржа 

туралы” Жарлығында биржалық сауда қатысушыларының арасында 

брокерлік ұйымдар мен тұтынушы атынан жəне оның есебінен 

биржалық мəміле жасай алатын брокерлер аталған. 

Коммерциялық өкілдің өкілеттігі жазбаша шартта тікелей 

көрсетілуі тиіс немесе оған берілетін сенімхатта да жазылады. 

Коммерциялық өкіл бір мезгілде өзінің қатысуымен жасалатын 

шартың түрлі тараптарын мүдделерін білдіре алады. Бұл орайда ол 

өзіне берілген кəдімгі кəсіпкердің ыждағаттығымен орындауға 

міндетті.(АК-тің 166-бабының 4-тармағы).  

Кəсіпкерлік қызметтің жекелеген салаларындағы коммерциялық 

өкілдіктің ерекшеліктері заңмен белгіленеді.  

Коммерциялық өкілдіктедің ерекше сипаты төмендегі 

ережелерден көрінеді: 

1) коммерциялық өкілдердің өкілеттігі сенімхаттарда жазбаша 

көрсетілуі тиіс;  

2) коммерциялық өкілге өкілдік беруші атынан өз мүддесі үшін 

немесе басқа тұлғаға қатысты мəмілелер жасауға жол берілмейді, 

сонымен қатар бір уақытта өкілге оның қатысуымен жасалған 

шарттың əртүрлі тараптарының мүдделерін білдіре алады (мысалы, 

сатушы мен сатып алушының, жалға беруші мен жалға алушының 

жəне т.б.);  

3) комерциялық өкіл өзара жасасқан шартта көрсетілген болса, 

шарт тараптарынан сыйлық ақы алуға құқылы; 

4) коммерциялық өкілге сауда мəмілелерін жаса кезінде мəлім 

болған құпияларды сақтау міндеті жүктеледі. 

Коммерциялық өкілдіктің бір сферасы сақтандыру құқықтық 

қатынасы болып табылады. Қазақстан Республикасы Президентінің 
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“Сақтандыру туралы” Жарлаығы бойынша сақтандыру ұйымы ретінде 

тіркелген, заңды тұлғалардың атынан əрекет ететін сақтандыру 

брокерларының қызметіне жол берілген. Қазақстан Республикасының 

азаматтары мен заңды тұлғалары үшін сақтандыру брокері ретінде 

лицензияланған қызмет қажет емес. Шетелдік заңды тұлғалар 

Қазақстан Республикасының территориясында сақтандыру брокерлік 

қызметтерін өздерінің филиалдары немесе өкілдіктері арқылы 

белгіленген тəртіпте жүзеге асыра алады.  

6.3 Сенімхат түсінігі жəне жасалу тəртібі 

Сенімхаттың нысаны мен мерзімі сенімхат берілген елдің 

құқығы бойынша анықталады.  

Азаматтық сотта азаматтар өз істерін не өзі не өкілдік арқылы 

жүзеге асыра алады. Сотта өкіл болып сотта іс жіргүзуге өкілеттігі 

сенімхат, заң, əкімшілі акті, немесе сот шешімі негізінде ресми түрде 

анықталған кез келген əрекет қабілеті бар тұлға бола алады.  

Сотта тапсырма (кепіл) бойынша төмендегі тұлғалар өкіл бола 

алады: 

1) Қорғаушы; 

2) Заңды тұлға қызметкерлері; 

3) Уəкілдігі бар кəсіби одақ – осы кəсіптік одақ құқықтары мен 

мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын тұлғалардың, 

жұмысшылардың қызметкерлердің істері бойынша; 

4) Сол ұйым мүшелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға 

заңмен, ережемен құқық берілген уəкілетті ұйымдар; 

5) Тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға құқық 

берілген уəкілетті органдар; 

6) Басқа қатысушылардың уəкілеттігі бойынша қатысушы. 

Судьялар, тергеушілер, прокурорлар жəне депутаттар өкіл бола 

алмайды. Сотта іс жүргізу уəкілеттігі өкілге уəкілеттік беруші атынан 

барлық істерді жүргізуге құқық береді. Бірақ, оның талап арызға қол 

қоюға, талап арыздан толық немесе жартылай бас тартуға, талап 

мазмұнын өзгертуге, сот шешіміне шағымдануына, уəкілдікті басқа 

тұлғаға беруіне, сот шешімінің орындалуын талап етуіне құқығы жоқ. 

Осы аталған əрекеттерді жүзеге асыру үшін оның құқығы 

өкілеттік берушінің сенімхатында көрсетілуі керек. Өкілдің уəкілеттігі 

заңға сəйкес рəсімделген сенімхатпен жасалады. 

Əрекет қабілеттігі жоқ азаматтардың құқықтар, бостандықтары 

жəне заңмен қорғалатын мүдделері сотта олардың ата-аналарымен, 

асырап алушыларымен, қамқоршысылары немесе қорғаншыларымен 

сотта уəкілеттік құжаттарын көрсете отырып жүзеге асырылады. 

Хабар-ошарсыз кетті деп танылған азаматтың ісі бойынша өкілеттікті 
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оның мүлкіне қорғаншылықты жүзеге асырып отырған адам ала 

алады.  

Заңды өкілдер уəкілдік берушінің атынан барлық іс жүргізу 

əрекеттерін, уəкілдік берушіге тиесілі құқықтарды заңда көрсетілген 

шектеулермен жүзеге асыра алады. Заңды өкілдер сотта іс жүргізуді 

басқа өкілге бере алады. 

Бір адамның (сенім берушінің) өз атынан өкілдік ету үшін 

екінші адамға (сенім білдірген) берген жазбаша уəкілдігі сенімхат 

деп танылады. Сенімхатты пайдалану кезінде уəкілдік жəне өкілетті 

деген терминдерді ажырата білу керек. Уəкілдік дегеніміз өкілдік 

өкілдік беруші атынан іс-əрекетуке қатынасуы, ал өкілеттік - өкілдік 

беруші үшін өкілдің жасауға құқылы əреукеттерінің шеңбері болып 

табылады.  

Заң жағынан қарағанда сенімхат беру – біржақты мəміле, яғни 

бұл өкілеттікті беру үшін бір тараптың өкілдік берушінің ерік білдіруі 

қажет жəне жеткілікті сондықтан да өкілдің келісімі талап етілмейді. 

Сенімхат бір жақты мəміле болғандықтан, онда мəтінде көрсетілген 

тұлғаның басқа біреудің атынан құқықтық қатынасқа түсетін құқығы 

көрсетіледі. 

Өкілеттіктің сипатына қарай сенімхаттар бір рет қолдануға 

жарамды, яғни бір ғана мəміле жасасуға немесе бір ғана əрекет 

жасауға арналған (мысалы, бір ғана айдың айлық ақысын алу); 

біртекті мəмілелер жасауға арналған арнайы (мысалы, шикізат сатып 

алу); немесе ұзақ уақыт бойы бір ғана əрекетті жасауға арналған 

(мысалы, заңды тұлға атынан шарт жасау); негізгі – белгілі бір 

аумақта барлық заңды əрекеттерді жасау немесе заңды тұлғаның 

филиалындағы мүлікті басқару үшін арналған; əмбе-бап 

(универсалды) – сенім берушінің барлық құқықтарын жүзеге асыру 

үшін арналған деп бөлінеді. Сенімхат үшінші жақпен құқықтық 

қатынасқа түспей-ақ сенім берушінің мүлкін пайжалануға жəне билік 

етуге берілуі мүмкін (мысалы, автомобильді басқаруға сенімхат беру).  

Сенімхаттарды заңды тұлғалар мемлекеттік органдар жүргізген 

коммерциялық, инвестициалық тентерлері, аукциондар жəне 

мемлекеттік меншіктегі объектілерді жəне мемлекеттік акция пакетін 

сату кезінде кеңінен қолданады. Заңды тұлғалардың өкілдері осы 

мəмілелердің қатысушылары ретінде тіркелу үшін құрамында 

өкілеттігін растайтын сенімхат бар құжаттар тізімін көрсетулері 

қажет. 

Коммерциялық сферада сенімхатты қолдану үшін екі жағдайға 

көңіл бөлу қажет.  
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Біріншіден, сенімхатта сенім беруші мен өкілдікті алушы 

туралы мəліметтер толық көрсетілуі қажет (азаматтардың толық аты-

жөні немесе заңды тұлғалардық толық атауы), берілген уақыты, 

тұлғалардың қолы, екіншіден, сенімхатта өкілдің өкілеттігі анық 

көрсетілуі тиіс. 

Заң сенімхаттың жазбаша түрін міндетті түрде сақтауды талап 

етеді. Сонымен бірге мəміле жасауға берілетін сенімхат нотариалды 

жолмен куəландырылуы талап етілетін болса, онда ол нотариалдық 

жолмен куəландырылады.  

Нотариалды куəландырылған сенімхаттарға төмендегі 

сенімхаттар теңестіріледі: 

1) Госпитальда, санаторияларда жəне тағы басқа əскери емделу 

орындарында жатқан əскери қызметкерлер мен басқа да тұлғалардың, 

осы госпитальдағы, санаторидегі жəне басқа да əскери емделу 

орындарының басшылары, медицина бөлімі бойынша орынбасарлары, 

аға жəне кезекші дəрігерлер куəландырған сенімхаттары; 

2) Нотариалды қызмет жасайтын мемлекеттік нотариалды 

кеңселердің немесе басқа да органдары жоқ əскери бөлімдердің, 

мекемелердің жəне əскери оқыту бөлімдерінің əскери 

қызметкерлерінің жəне олардың жанұя мүшелерінің осы бөлім, 

мекеме басшылары немесе начальниктері куəландырған сенімхаттары; 

3) Бас бостандығынан айрылғандардың мекеме басшысы 

куəландырған сенімхаттары; 

4) Осы мекеме басшылары куəландырған тұрғындарды 

əлеуметтік қорғау мекемелеріндегі кəмлетке толған əрекет қабілеттігі 

бар азаматтардың сенімхаттары. 

Корреспонденция, соның ішінде ақшалай жəне сəлемдеме, еңбек 

ақы жəне тағы басқа төлемдерді алуға берілген сенімхат сенімхат 

беруші тұлға тұратын жергілті басқару орагымен, ол жұмыс істейтін 

немесе оқитын ұйыммен куəландырылуы мүмкін. Телеграфпен немесе 

байланыс құралының басқа да түрімен жіберілген, құжатты жіберуді 

байланыс қызметкері жүзеге асырғанда сенімхат сол байланыс 

органымен куəландырылады. 

Үшінші тұлға ресмим байланыс органының қатысуынсыз, 

факсмальді немесе басқа байланыс құралымен жіберілген 

сенімхаттарды əрекетті жүзеге асыру үшін жарамсыз деп тануына 

құқығы бар.  

Мемлекеттік органдардың, комерциялық жəне коммерциялық 

емес ұйымдардың ақша жəне басқа да бағалы заттарды алуға немесе 

беруге арналған сенімхаттарына сол ұйымның бас есепшісі қол қоюы 

қажет.  
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Сенімхат – ол жазбаша құжат. Сенімхаттың қарапайым жазбаша 

түрі жəне нотариалды куəландырған нұсқасы болады.  

Нотариалды куəландырылған сенімхатты берудің Азаматтық 

Кодексте екі жағдайы қарастырылған: 

1) мүлікті басқаруға арналған сенімхат;  

2) мəміле жасауға арналған сенімхат (мысалы, сатып алу-сату 

мəмілесін жасауға арналған).  

Нотариалды жəне оған теңестірілген сенімхаттардан басқа 

өкілетті орган растайтын сенімхаттарда болады. Олар сенім берушінің 

атынан жалақы алу, т.б. сол сияқты əрекеттерді жүзеге асыру үшін 

беріледі.  

Қарапайым сенімхат заңды тұлғаның мөрі қойылып, сенім 

берушінің қол қоя отыруымен заңды түрде беріледі.  

Сенім ауыстыру жөнінде берілген сенімхаттың қолданылу 

мерзімі кəуландырылуы ол негізгі алынып берілген алғашқы 

сенімхаттың қолданылу мерзімінен аспауы керек.  

Өкілдік беруші қайсыбір құқық өкілеттігін өкілге тапсырарда 

оның мерзімін шектеп, белгілі бір уақыт аралығын көрсетеді. 

Сондықтан сенімхат - əр кезде де мерзімді құжат. ҚР АК 168-бабына 

сəйкес сенімхат үш жылдан аспайтын мерзімге берілуі мүмкін. Егер 

сенімхатта ең ұзақ мерзім көрсетілсе, Ол үш жыл бойы, ал егер 

қолдану мерзімі көрсетілмесе – берілген күннен бастап бір жыл бойы 

жарамды болады. Егер сенімхаттың берілген күні көрсетілмесе ол 

жарамсыз деп танылады. 

Өзіне арнап өкілеттік құқық берілген əрекеттерді сенім 

алушының өзі атқаруы тиіс. Егер алған сенімхат бойынша осылай 

етуге өзіне өкілеттік құқық берілген немесе сенім берушінің 

мүдделерін қорғауға жағдайлардың салдарынан осылай етуге мəжбүр 

болған ретте ғана ол сенімхат бойынша əрекет етуді басқа біреуге 

сенім ауысуы арқылы бере алады. 

Сенім алушы өз өкілеттігін басқа біреуге сеніп тапсырғаннан 

кейін өзінің сенім берушісініе бұл жөнінде білдіруге жəне ол адам 

туралы, оның тұрағы туралы қажетті мəліметтерді хабарлайға тиіс. 

Бұл міндетті орындамасы, сенім алушыға өзінің өкілеттік құқықтарын 

сеніп тапсырған адамның əрекеттері үшін өзінің істегені сияқты 

жауаптылық жүктеледі. 

Сенімхаттың тоқтатылу жəне оның салдарлары. Сенімхаттың 

күші мынандай жағдайларда жойылады: 

1) сенімхат мерзімінің өтуі; 

2) сенімхатта көзделген əрекеттердің жүзеге асуы; 

3) сенімхатты беруші адамның оның күшін жоюы; 



 

 

51

4) сенімхат берілген адамның одан бас тартуы; 

5) атына сенімхат берілген заңды тұлғаның таратылуы;  

6) өз атынан сенімхат берген заңды тұлғаның тоқтатылуы; 

7) секнімхат берген адамның қайтыс болуы, оның əрекет 

қаблеттілігі жоқ, əрекет қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз 

кетті деп танылуы; 

8) сенімхат берілген азаматтың қайтыс болуы, оның əрекет 

қабілеттігі жоқ, əрекет қабілеттілігі шектеулі немесе хабар-ошарсыз 

кетті деп танылуы салдарынан тоқтатылады. 

Сенімхат тоқтатылған бойда, оны алған тұлға сенімхатты берген 

тұлғаға немесе оның заңды мирасқорына қайтаруы керек. 

Сенімхаттың қайтарылуы туралы сенімхат беруші сенімхат 

берілген тұлғаны жəне өкілдік берілген үшінші тұлғаны хабардар етуі 

тиіс.  

 

         7  Қазақстан Республикасының қаржы құқығы 

 

7.1 Салық түсінігі, мəні жəне белгілері 

Салықтар-тауарлы өндіріспен бірге, қоғамның топқа бөлінуімен 

жəне мемлекеттің пайда болуымен, оған əскер, сот, қызметкерлер 

ұстауға қаражаттың қажет болуынан пайда болады. 

Салықтың мəні мемлекет өз пайдасына жалпы ішкі өнімнің 

белгілі мөлшерін нақтылы жарна ретінде алып қалады. 

Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады. 

Мемлекетті ұстау үшін, халықтың ақшалай немесе натуралдық 

формада тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет болады. 

Адамзаттың даму тарихында салықтың нысандары мен əдістері 

мемлекеттің сұранымдары мен қажеттеріне қарай бейімделіп, 

өзгерістерге ұшырап отырды.  

Салықтар тауар-ақша қатынастарынан тыс қолданылады. 

Натуралдық салықтардың мөлшері мен түрі нақты жергілікті 

жағдайларға бағынған. Мысалы: 1 адамнан 1 құндыз терісі немесе 10 

пұт тұз жəне т.б. алынған. Тауар-ақша қатынастарының нығаюымен 

натуралды салықтың рөлі айтарлықтай азайды. Дегенмен, олар соңғы 

уақытқа дейін пайдаланылады. 

Егер екі мемлекет бір-бірімен соғыс жүргізсе, жеңген мемлекет 

жеңілген мемлекеттің барлық байлығын тонап алады, болмаса белгілі 

бір мөлшерде салық салып отырады.  

Салықтарға экономикалық əдебиеттерде əр түрлі анықтама мен 

түсініктеме берілген. Мəселен, Салық кодексінде «Салықтар-

мемлекет біржақты тəртіппен заң жүзінде белгіленген, белгілі бір 
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мөлшерде жүргізетін, қайтарымсыз жəне өтеусіз сипатта болатын 

бюджетке төленетін міндетті ақшалай жарналар» деп атап 

көрсетілген. 

Салық- заңды актілерге сəйкес салық төлеушілермен жүзеге 

асырылатын бюджетке төленетін міндетті төлем.Салық- белгілі бір 

объектілерден төленетін төлем.Салық дегеніміз- белгілі бір мерзімде 

жəне белгілі бір көлемде алынатын, заң бойынша қарастырылған 

міндетті төлемдер. 

Салықты басқа да төлемдерден ажырата білуіміз керек. Себебі, 

салық белгілі бір объектілерден (табыс, мүлік, тауар, жер,көлік, мұра) 

төленеді. Сонымен қатар салықты төлеудің өзіндік бір мерзімі болады 

(салық кезеңі- бір күндік, он күндік, айлық, тоқсандық, жылдық) жəне 

белгілі бір көлемде немесе мөлшерде (салық ставкасы) алынады.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджнтіне 

салықтардың меншікті салмағы 70 пайыздан құрайды. 

Салықты материалдық тұрғыдан алғанда- бұл, салық төлеушінің 

белгілі бір мерзімде жəне белгіленген тəртіпте мемлекетке беретін 

белгілі бір ақша сомасы болып табылады (салық наруралдық тұрғыда 

материалдық құндылық болып саналады). 

Салықтың материалдық белгісі- салық төлеуші белгілі бір 

соманы мемлекетке міндетті түрде беруі болып келеді. 

Материалдық салықтың қатынастар- ақшалай қатынастар, 

өйткені ол ақша қаржыларының салық төлеушіден мемлекеттік ақша 

қорларына жылжуы дегенді білдіреді. 

Экономикалық категория тұрғысынан қарағанда салық- салық 

төлеушілерден мемлекетке қарай белгілі бір мөлшерде, белгілі бір 

мерзімде жəне белгіленген тəртіпте бір бағыттағы ақшаның қрзғалысы 

болып саналады. 

Ал, құқықтық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл мемлекеттік 

бекітілім, яғни тұлғалардың мемлекетке белгілі бір ақша сомасын 

беруін (төлеуді) көздейтін міндеттеме. 

Салық құқығы- мемлекеттің салықтық əрекеті процесінде пайда 

болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың 

жиынтығы. 

Салық материалдық тұрғыдан белгілі бір ақша сомасын 

(ақшалай нысанда) немесе салық төлеушілердің мемлекетке беруі тиіс 

белгілі бір заттардың санын (натуралдық заттай нысанда) білдіреді. 

Сонымен салықтардың мазмұны мынадай: 

1) Материалдық категория жағынан - бұл белгілі бір ақша 

сомасы болса; 

2) Экономикалық категория ретінде – бұл мемлекеттің табысы; 
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3) Заңдық категория жағынан, бұл заң жүзінде белгіленген 

міндеттеме болып табылады. 

  Салықтың экономикалық белгілері ретінде келесі 

көрсетілгендерді атауға болады: 

1) Салық – мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық өнімді 

бөледі; 

2) Салық – ақшалай нысанды төленеді; 

3) Салық – қайтарылмайтын төлем болып табылады; 

4)  Салық – баламасыз сипатта болады;  

5) Салық – салықты төленген кезде меншік нысандары 

айқындалады; 

6) Салық – тұрақты экономикалық қатынас туғызады;  

Ал, енді осы белгілердің мазмұнын тереңірек қарастырайық: 

1) Салық – мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық өнімді 

бөледі. 

Мемлекеттік аппарат мемлекетке тиесілі ақша сомасын 

өндірмейді. Сондықтан мемлекет жеке жəне заңды тұлғаларға салық 

салу арқылы қажетті соманы өндіріп алып отырады. Мұның 

экономикалық сипаттамасы мемлекет салықты белгілеу жəне өндіріп 

алу арқылы өндірілген қоғамдық жиынтық өнімнің бір бөлігін өзіне 

тиесілі сома ретінде айналдырып алады. Бұл жерде салық қатынасы 

бөлуші сипатта болады; 

2) Салық – ақшалай нысанды төленеді. 

Натуралдық нысанда төленуі де мүмкін. Мəселен, ауыл 

шаруашылығы саласында жиналған өнімнің бір бөлігі салық ретінде 

төленеді.Салық кодексінде салық ақшалай нысанда төленуі тиіс деп 

атап көрсетілген; 

3) Салық – қайтарылмайтын төлем болып табылады. 

Салықты төлеген кезде ақша тек бір бағытта ғана қозғалады, 

яғни салық төлеушіден мемлекетке бағытталады. 

Мұның қайтарымды төлемдерден (мысалы, мемлекеттік қарыз) 

айырмашылығы: 

Біріншіден,ақша салық төлеушілерден мемлекетке қарай 

қозғалады; 

Екіншіден, кері қайтады, яғни мемлекеттен салық төлеушілерге 

бағытталады (қайтарылады). 

Ал, қайтарымсыздық дегеніміз- ақшаның мерзімсіз алуды 

білдіреді, яғни ол соманың қашан қайтатыны белгісіз; 

4) Салық –баламасыз сипатта болады. 

Салық құнның ақшалай нысанда бір бағытта қозғалысын 

айқындайды, төленген салыққа қарсы тауар түрінде болса да қозғалыс 
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жоқ. Толығырақ айтқанда, салық қандай да бір тауарға, немесе 

мемлекеттік қызметке төлем болып есептелмейді, яғни ақшаның 

өтеусіз алынуын көрсетеді.Сондықтан салық – баламасыз төлем 

болып табылады; 

5) Салықты төлеген кезде меншік нысандары айқындалады. 

Салық төленген кезде меншік нысандары ақша қаражаттарына, 

немесе материалдық құндылықтарда жеке меншіктен мемлекеттік 

меншікке өтеді (ауысады). Анығын айтқанда, салық салу мемлекетке 

тиесілі меншіктерді иеліктен шығарады,ал меншік иелері арасындағы 

туындайтын салық қатынастарында мемлекет жеке меншіктен 

мемлекеттік меншікке салық төлемдерінде меншік құқықтарын 

өзгерте алады; 

6) Салық – тұрақты экономикалық қатынас туғызады. 

Салықты белгілеуде тұрақты салық қатынастары пайда болады. 

Тұрақтылықты мынадан байқауға болады, яғни салық жеке түрде 

емес, нормативті құқықтық актілермен белгіленеді. Мəселен, бір 

тұлғаның нақты салық салу объектісі бар болса, ол салық 

міндеттемелерін орындаушы болып табылады. 

Салық қатынастарының тұрақталығы салық төлеу арқылы 

жүйелі төлемдерге алып бармауы тиіс. Кейбір салықтарда салық 

төлеушілер үшін салық төлеу жеке төлемдік сипатта болады (мысалы, 

мүлік салығы жеке азаматтар жылына бір рет төлейді) немесе кейде 

кенеттен салық төлеу сипаты пайда болады (мəселен, ойламаған 

жерден жасаған жұмысына жалақы алады). 

Азаматтардың мүлік салығын төлеген кезде, оның салық 

қатынастары қысқартылмайды, қайта салық төлеушілердің ағымдағы 

кезеңде төлеген салықтарымен қоса, келесі салық кезеңдерінде де 

салық төлеуге міндетті болады. Бұл процесс салық төлеушілердің 

меншік иесі ретінде құқынан айырылғанға дейін жалғасы таба береді. 

Сонымен қатар салықтың құқықтық бірнеше белгілері бар, атап 

айтқанда: 

1) Салықты –мемлекет немесе уəкілдік берілген мемлекеттік 

орган белгілейді; 

2) Салық – құқықтық нысанда жүзеге асады; 

3) Салық – мемлекеттің бір жақты белгіленімі болып табылады; 

4) Салықты белгілеу арқылы салық міндеттемесі туындайды; 

5) Салық – мəжбүрлеме сипатта болады; 

6) Салық төлеу арқылы ақшаны алу құқықтық сипатта жүзеге 

асырады. 

Салықтың осы құқықтық белгілеріне кеңірек тоқталып өтейік. 

1) Салықты тек мемлекет қана белгілейді. 
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Мемлекеттік органның ешбір салықты бекітуге жəне енгізуге 

құқық жоқ. 

Салық- бұл мемлекеттің белгіленімі болып саналады. 

Салық- осы белгісі арқылы басқа да міндетті төлемдерден 

ерекшеленеді.Сондықтан көптеген мемлекеттің салық 

заңдылықтарында салықты былайша қарастырады: 

Біріншіден, салықты уəкілдік берілген мемлекеттік орган ғана 

бекіте алады; 

Екіншіден, салықты белгілеу белгілі бір заң немесе нормативтік-

құқықтық актілермен қатаң түрде жүзеге асырылады; 

Үшіншіден, осы қабылданғанқұқықтық акт белгілі бір тəтіпке 

сəйкес жүргізіледі; 

2) Салық құқықтық нысанда жүзеге асады. 

Мемлекет салықты бекіту жəне енгізу үшін құқықтық акт 

қабылдайды. 

Мемлекеттің салық қызметін жүзеге асырудағы негізгі əдісі 

болып норативті актілерді шығару табылады. 

Салықтың құқықтық негізі ретінде – мемлекет шығарған 

номативті акт қабылданады. 

Салық элементтері жəне салық салудың шарттары осы 

құқықтық актіге сəйкес белгіленеді, өзгертіледі жəне жүзеге 

асырылады; 

3) Салық мемлекеттің бір жақты белгіленімі болып табылады. 

Салық ұлт (халық, қоғам, азамат) жəне мемлекет арасындағы 

еркін түрде келісілген келісімнен кейін пайда болады. Мемлекет 

салықты белгілеуде барлық салық төлеушілермен келісімге келмейді, 

яғни олардың белгілі бір топтарымен немесе өкілдерімен ғана 

келісімге келуі мүмкін. Кейбір кездерде салықтық сувернитет жүзеге 

асырылады. 

Салықтық суверенитет (егемендік)-мемлекеттің өзінің 

аймағындағы кейбір салық түрлерін кез-келген мөлшерде өзгертуге 

жəне салық салу объектілерін белгілеуге, салық саясатын жүзеге 

асыруға құқы бар; 

4) Салықты белгілеу арқылы салық міндеттемесі туындайды. 

Қабылданған құқықтық акт негізінде белгіленген салық жеке 

жəне заңды тұлғаларға салық төлеуші ретінде салық міндеттемелерін 

жүктейді. 

Салық төлеуші тұлғалар салық жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті болып саналады. Қазақстан 

Республикасының Салық кодексінде салық міндеттемесіне былайша 

түсініктеме берілген: «Салық төлеушінің салық заңдарына сəйкес 
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мемлекет алдында туындаған міндеттемесі салық міндеттемесі деп 

танылады, оған сəйкес салық төлеуші салық органына тіркеу есебіне 

тұрұға, салық салу объектілері мен салық салуға байланысты 

объектілерді айқындауға, салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді есептеуге, салық есептілігін жасауға, оны 

белгілеген мерзімде табыс етуге, салық жəне бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті»; 

5) Салық мəжбүрлеме сипатта болады. 

Салықтың мəжбүрлеме сипаты 3 кезеңде байқалады: 

- Бірінші кезең, мемлекет салықты салық төлеушілердің еркінен 

тыс белгілейді жəне енгізеді, яғни мəжбүр түрде; 

- Екінші кезең, салықты төленген кезде салық төлеуші өзінің 

меншігінің бір бөлігінен мəжбүр түрде айырылып отырады; 

- Үшінші кезең, салық төлеуші өзінің салық міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда, мемлекет бересілі соманы мəжбүрлі түрде 

өндіріп алады; 

6) Салық төлеу арқылы ақшаның алу құқықтық сипатта жүзеге 

асырылады. 

Бір жағынан алғанда, салықтарды салық төлеушілерден еркінен 

тыс өндіріп алынады, ал екінші жағынан мемлекетті басқа да 

ақшалармен қамтамасыз етеді, ал бұл құқықтық негізіде мемлекеттің 

меншігі болып саналады. Айта кету керек «Салық – салық 

төлеушілердің құқық бұзушылықтары немесе құқыққа 

қарсытəртіпсіздіктері үшін шараларға төлем ретінде 

қарастырылмайды». 

Алымдар салық төлеушілерге белгілі бір құқықтық мəртебе 

берілгенде немесе белгілі бір қызмет түрін бастар алдында төленеді. 

Алым да төлем болып табылады. Ал, енді алымдардың 

салықтардан бірнеше айырмашылықтарыбар, атап айтқанда: 

1) Біріншіден, алым мемлекеттік аппараттың шығындарын 

жабады, яғни мемлекет заңды іс-əрекет түрінде тұлғаларға қызмет 

ұсына отырып, сол қызметіне төлем қабылдайды. Ал салықтар 

мемлекетті толығымен қаржыландыруға жұмсалады; 

2) Екіншіден, салықтың өтеусіз жəне баламасыз белгілері 

болады. Ал, алым баламалы төлем болып саналады, яғни алымды 

төлеу арқылы мемлекеттен белгілі бір құқық, мəртебе немесе рұқсат 

алынады. Мысалы, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін 

алымды алсақ, салық төлеуші осы алымды төлеу арқылы өзіне белгілі 

бір қызмет түрін ашуға рұқсат алады немесе лицензиялық алым 

белгілі бір қызметпен айналысу үшін алынатын рұқсат қағаз, яғни 

салық төлеушіге белгілі бір қызмет түрімен айналысуға құқық 
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беріледі. Сонымен салық жай ғана төлем ретінде төленеді, одан салық 

төлеуші төлеуіне айырбасқа ешнəрсе ала аклмайды, ал алдымен салық 

төлеуші мемлекеттік органмен байланысты жетілдіре отырып, өзіне 

басқа да заңда іс - əрекеттер жасайды; 

3) Үшіншіден, алым бір жолғы төлем болып табылады, яғни бір 

рет қана төленеді. Ал, салық ұзақ мерзімді жəне тұрақты түрде 

төленіп отырады, қашан салық міндеттемесі тоқтағанға дейін жалғаса 

береді; 

4) Төртіншіден, салықты төлеуде күштеу əдісі қолданылады, 

яғни салық төлеуші салық міндеттемесін орындамаған жағдайда, 

мəжбүрлі түрде өндіріп алу іс – шаралары қолданылады. Салық 

төлеуші алдымен ерікті түрде төлеп отырады. Мысалы: бір тұлға 

мемлекеттік органға келіп, кəсіпкерлік қызметпен айналысуға өтініш 

береді. Берілген рұқсат негізінде кез келген қызмет түрімен 

айналысуға құқылы. Бұл жнерде тұлға алдымен өз еркімен төлейді. 

Төлемақы дегеніміз-мемлекет меншігіндегі объектілерді 

пайдаланған кезде төленетін төлем. 

Салық пен төлемақының бірнеше айырмашылықтары бар. 

Мəселен: 

1)Біріншіден, төлемақы өтеулі жəне баламалы төлем, яғни 

төлемақыны белгілі бір объектілерді пайдаланған кезде төлейді; 

2)Екіншіден, төлемақы мемлекеттің азаматтық құқыққа сəйкес 

азаматтық- құқықтық қатынастары кезінде туындайды; 

3)Үшіншіден, тұлғалар төлемақы төлеу арқылы баламалы түрде 

осы жəне басқа да объектілерді пайдалануға құқық алады. 

Мемлекеттік баж-уəкілді берілген мемлекеттік органдардың, 

немесе лауазымды адамдардың заңдық мəні бар іс-қимылдар 

жасағаны үшін жəне құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті 

төлем. Мемлекеттік баждың салықтан айырмашылығы мынада: 

1)Мемлекет тарапынан берілетін қызметкер байланысты 

болады, сондықтан бұл баламалы төлем болып саналады;  

2)Мемлекеттік бажды мемлекет қызметіне төлем ретінде емес, 

мемлекеттің қызметіне байланысты төлем ретінде қарау керек. Айта 

кету керек, бажды төлеген кезде тауар-ақша қатынастары жүзеге 

асады. 

Салық экономикалық категория ретінде жəне өзінің қалыптасуы 

барысында мынадай үш қызметті атқарады. 

Салықты ең бірінші кезектегі атқаратын қызметі, бұл – 

қазыналық.  

Мемлекет өз қазынасын толықтыру мақсатында табыс көздерін 

жасайды. Салық төлеушілерге нормативтік құқықтық актілер 
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негізінде салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдерді есептейді, салық ставкалары мен төлеу мерзімін 

белгілейді. Салықтардың қазыналық қызметі- түрлі субъектілер 

табысының бір бөлігі мемлекет пайдасына өтеді. Салықтың 

қазыналық қызметі арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі 

құралып, салықтың қоғамдық міндеті артады. Қорыта айтқанда, 

мемлекеттік бюджет саясаты жүзеге асырылады. 

Салықтың келесі қызметтерінің бірі- бақылау(реттеу). 

Мемлекет экономиканы дамыту жолында салықтық реттеу 

процесі арқылы экономиканың кейбір салаларын дамытуды 

ынталандырады жəне қажет жағдайда тежеп отырады. Бюджетке 

түскен салық түсімдерін реттейді жəне бақылап отырады. Кез-келген 

қызмет түріне бақылау жасау қажет. Ал енді салық түсімдеріне 

бақылау өте қажет екені даусыз. Мемлекет бюджеттің кірісі мен 

шығысын есептейді, соған сəйкес өз қызметін атқарады. 

Салықтардың бақылау қызметінің арқасында салық жүйесінің 

тиімділігі бағаланады, қаржы ағымдары мен қызмет түрлеріне 

бақылау қамтамасыз етіледі. 

Салықтың келесіатқаратын қызметтерінің бірі – қайта бөлу. 

Бюжетке түскен салық түсімдерін қаржыландыруды қажет 

ететін бағдарламалар жобасына сəйкес жəне əр салаларға мақсатқа сай 

бөлінуін қарастырады. Салық түсімдерінің мақсатқа сай жəне өз 

уақытысында жұмсалуына қадағалау жасайды. 

Салықтың қайта бөлу қызметі мемлекетке салықты қоғамдағы 

экономикалық жəне əлеуметтік процестерге əсер ету құралы ретінде 

қолдануға мүмкіндік берді. 

Салықтардың қайта бөлу қызметінің көмегімен бюджетте ақша 

қаражаттары жиналады, осыдан кейін жалпы мемлекеттік мəселелерді 

шешуге бағытталады, əлеуметтік топтардың табыстары арасындағы 

қатынастарды өзгерту жолымен əлеуметтік тепе- теңдікті ұстап 

тұрады. 

Салық қызметінің міндеті – бюджеттің тадыс бөлігінің 

орындалуына жауап беретін бірден бір мемлекеттік орган. 

Салық – бірінші кезекте, бюджет саясатын жүзеге асыра 

отырып, мемлекеттік бюджетті толықтыруды көздейді. Осы бюджетке 

түскен салық түсімдеріне «қайдан келеді жəне қайда кетеді» жөнінде 

бақылау жасайды. Ал енді осы қызметтердің қортындысы ретінде 

бюджетке түскен салық жəне салықтық емес түсімдерге қайта бөлу 

жасалады. 
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Мұның мақсаты – мемлекеттік əділетті түрде өз шығындарын да 

жаба отырып, елдің əлеуметтік топтарына да қолдану көрсетіп, басқа 

да шығыстарды жаба білу. 

Көптеген экономикалық əдебиеттерде салықтардың бірнеше 

қызметтері атап көрсетігген. Мəселен, ынталандырушы. Салықтардың 

ынталандырушы қызметінің көмегімен мемлекет өндірісінің жəне 

басқа да шаруашылық субъектілерінің дамуын ынталандырады. 

Сонымен қатар салық жеңілдіктерін, төмен пайызды салық 

ставкаларын енгізеді.  

Салықтардың ынталандырмайтын қызметі оларды басу 

мақсатында əрекеттің қандай да бір түріне арнайы салықты енгізу 

жолымен жүзеге асырылады. 

Салықтардың тұрақтандырушы қызметі экономикалық өсу, 

техникалық жаңару, халық санының өсуі үшін əр түрлі шаралар 

жасайды. 

Салықтарды шектеу қызметі. Мемлекетке кейде бірсыпыра 

өндіріс түрлерін дамыту тиімсіз болады. Салық саясаты арқылы 

мемлекет өндіріс түрлерінің дамуын шектейді немесе тоқтатады, 

Қазақстан Республикасында бұл қызмет 10-20-30 пайыздық салық 

ставкаларымен қатар жəне нөл пайыздық салық ставкалары арқылы 

жүзеге асуда. 

7. 2 Салық элементі жəне оның жіктелуі 

Салық элементі –салық заңы регламенттелген салықтың 

қолданылуы жағдайын анықтайтын құрамдас бөліктерінің жиынтығы. 

Салықтың элементтері:  

1) Салық субъектісі; 

2) Салық объектісі; 

3) Салық көзі; 

4) Салық мөлшері; 

5) Салық жеңілдіктері; 

6) Салық ставкасы; 

7) Салық кезеңі; 

8) Салықты есептеу тəртібі; 

9) Салық есептелігі; 

10) Салықты төлеу тəртібі. 

Салықтың субъектісі – заңды немесе жеке тұлға, яғни салықты 

төлеушілерді айтамыз. 

Салық төлеушілер:  

Қызметкерлер – өз еңбегімен материалдық жəне материалдық 

емес игілік жасайтын, сонымен бірге белгілі бір түсім алатындар, яғни 

жеке тұлғалар; 
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Шаруашылық субъектілер – капитал иелері, яғни заңды 

тұлғалар. 

Салық төлеуші – салықты жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді төлеуші болып табылатын тұлға. 

Салық объектісі – салық есептелетін база, яғни салық не үшін 

төленетінін қарастырады. 

Тауар – қажеттілік пен тұтынуды қанағаттандыратын зат. 

Айналымнан алынбаған, сатуға немесе айырбасқа арналған кез-келген 

еңбек өнімі болып табылады. 

Мұра - қайтыс болған азамат мүлкінің оның мұрагерлеріне 

көшуі. Көптеген мемлекеттерге мұраға салық салынады. 

Жер – белгілі бір өлшемдегі пайдалану мүмкіндігі орасан зор 

табиғи байлық. 

Салық көзі – салық төлеу үшін белгіленген жəне қолданылатын 

ақша қаражаттары, бұл- жалақы, кіріс, дивиденттер, яғни салық неден 

төленетіндігін анықтау. 

Салық көзі- салық төлеуге арналған немесе қолданылатын ақша 

қаржылары. 

Салық төлеушілердің салық төлеу үшін негізінен 5 көзі бар: 

- табыс; 

- қор жəне жинақ; 

- өндірістік капиталдың ақша бөлігі, айналым қаражаттары 

қорын қоса алғанда; 

- қаражаттар, мүлікті өткізуден түскен, оның ішінде өндірістік 

капиталдың мүліктік бөлігі, негізгі қорды қосқанда; 

- қарыз қаражаттары. 

Табыс – ұлттық табысты бөлу барысында мемлекетке, 

кəсіпорынға, мекемеге немесе жеке тұлғаға түсетін ақшалай немесе 

материалдық ресурстар. 

Салық мөлшері – салық төлекшінің табысына қарай алынатын 

салық сомасын білдіреді жəне ол шекті, жеңілдікпен, орташа, нөлдік 

болып бөлінеді 

Салық жеңілдіктері – төлем қабілетін, қоғамдық өндіріске 

қатысу жəне басқа да факторларды ескеріп заңмен қарастырылған 

жалпы ережеден шығару. 

Салық ставкасы – салық базасының өлшем бірлігіне салық 

есептеулерінің шамасын білдіреді. 

Салық кезеңдері – салық жəне бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерге қатысты белгіленген уақыт кезеңі, ол аяқталған 

соң салық базасы айқындалады жəне бюджетке төленуге тиіс салық 

жəне басқа да міндетті төлемдер сомасы есептеледі. 
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Салықты есептеу тəртібі 

Негізінде салықты есептеудің 5 кезеңі бар: 

- бірінші- салық салынатын объектіні есепке алу; 

- екінші- салық салу объектісінен салық базасын есептеу; 

- үшінші- салық ставкаларын қолдану; 

- төртінші- салық жеңілдіктерін қолдану: 

- бесінші- салық сомасын есептеу. 

Салық есептілігі – салық төлеуші жəне салық агенті салық 

органдарына табыс ететін, салық міндеттемелерін есептеу туралы 

ақпараты бар құжаттама. 

Салықты төлеу тəртібі – салық төлеушінің мемлеетке салық 

төлемдерін төлеуде жүзеге асырылатын салық заңдылықтарында 

бекітілген ереже. 

Салықтар бірнеше белгілер бойынша жіктеледі: 

1) Өндіріп алу тəсілі немесе салық салу объектісі бойынша: 

тікелей жəне жанама салық; 

2) Тікелей салықтар: нақты жəне дербес салықтар; 

3) Объектінің экономикалық белгілері бойынша: тұтынуға жəне 

табысқа салынатын салықтар; 

4) Салық көлемін анықтау тəсілі бойынша: үйлесімді, үдемелі 

жəне кемімелі салық; 

5) Салық сомасы түсетін бюджет деңгейіне немесе салықты 

алатын жəне оған билік жасайтын органға қарай: республикалық жəне 

жергілікті салық; 

6) Пайдалану ретіне қарай: жалпы жəне мақсатты салықтар; 

7) Салықтарды төлеуге байланысты: заттай жəне ақшалай 

салықтар; 

8) Салық субъектілеріне қарай: заңды жəне жеке тұлғалардың 

салықтары; 

9) Салықтардың қолданылуы қызметтеріне орай: жай жəне 

төтенше салықтар. 

10) Салықты есептеу жəне төлеу субъектісі бойынша: қызмет 

арқылы жəне қызмет ақысыз салықтар; 

11) Салық базасының пайда болуы жəне салықты төлеу көзіне 

қарай: активті жəне пассивті салық; 

12) Салдықтарды салық төлеушілердің арасында бөлуге 

байланысты: үлестірме жəне санды салықтар; 

13) Салықтардың төленуіне қарай: тұрақты жəне біржолғы 

салықтар. 

Тікелей салық – тікелей табыс, немесе меншік иеленушілерден 

алынады. Оған жататындар: корпорациялық табыс салығы, жеке 
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табыс салығы, жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары, 

əлеуметтік салық, жер салығы, мүлік салығы. 

Жанама салық – тауар бағасына қосылады жəне тауар сатқанда 

тұтынушылардан өндіріп алынады. Мəселен, қосылған құн салығы, 

акциз салығы. 

Жеке жанама салықтар – бұл тауардың белгілі бір түрінен 

алынады. Бұл салық акциз деп аталады. 20 ғасырға дейіни күнделікті 

сұраныс тауарларына акциз салынып келеді. 

Қазыналық монополиялық салықтар – мұнда тауарлардан басым 

бөлігін мемлекет өндіреді. əрине, бұл тауарлардың бағасын да 

мемлекет бекітеді. Егер мемлекеттің өзі тауарды өндірсе жəне өткізсе, 

онда тауарды өткізуден түскен барлық түсімін сауда шығындары 

шегерілген сомаға салық салынады. 

Кедендік баж – мемлекет кеден мекемелерінің желісі арқылы 

мемлекеттік шекарадан өткізер кезде тауарлардан, мүліктерден жəне 

құнды заттардан алынатын ақшалай төлемдері. 

Дербес салықтар деп – салық төлеушілердің табыстарына 

салынатын салықтарды атауға болады. Қазақстан Республикасында 

дербес салықтарға жататындар: корпорациялық табыс салығы, жеке 

табыс салығы, жер қойнауын пайдаланушылардағы үстеме пайда 

салығы, əлеуметтік салық. 

 

8 Қазақстан Республикасының енбек құқығының негіздері 

 

8.1 Жұмыс уақытының ұғымы жəне оның түрлері 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабында 

қызметкерлердің жұмыс уақыты тынығу уақытымен тығыз 

байланыста белгіленген. Аталған бапта «Əркімнің тынығу құқығы 

бар. Еңбек шарты бойынша жұмыс істегендерге заңмен белгіленген 

жұмыс уақытының ұзақтығын, демалыс жəне мереке күндерінде, жыл 

сайынғы ақылы демалысқакепілдік беріледі» делінген. 

Жұмыс уақыты – қызметкер жұмыс берушінің актілері мен 

жеке еңбек шартының талаптарына сəйкес еңбек міндеттерін 

орындайтын уақыт. Еңбек туралы заңның 45 – бабына сəйкес 

қызметкердің жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 

сағаттан аспауға тиіс. Жеке еңбек шартында тараптардың келісімі 

бойынша жұмыс уақытының ұзақтығы белгіленгеннормадан азырақ 

көзделуі мүмкін. 

Қызметкер жеке еңбек шартында белгіленген еңбек міндеттерін 

жұмыс уақыты ішінде орындауға міндетті, дегенмен бұл уақыт нақты 

жұмыс істелген уақытыпен сəйкес келе бермейді. Нақты жұмыс 



 

 

63

істелген уақыты дегеніміз – жұмыс уақытын есепке алу тізімдігінде 

көрсетілген жұмыс уақыты. Еңбекке ақы төлеу нақты жұмыс істелген 

уақытқа төленеді. 

2001 жылғы өндірістік күнтізбелікке сəйкес жұмыс уақытының 

қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағат болып белгіленген қызметкерлер 

үшін жұмыс күннің ұзақтығы: 

5 күндік жұмыс аптасында – 5 күн – 8 сағаттан  

6 күндік жұмыс аптасында – 5 күн – 7 сағаттан, ал бір күн – 5 

сағаттан болып белгіленген (Қазақстан Республикасының Еңбек жəне 

халықты əлеуметтік қорғау министірлігінің 2000 жылғы 18 

желтоқсандағы № 05 – 2 (8008 хаты). 

Қысқартылған жұмыс уақыты. жұмыс уақытының 

қысқартылған ұзақтығы қызметкерлердің жекелеген санаттарының 

еңбегін қорғау, оқу мен өндірісті оңтайлы ұштастыруға жағдай жасау, 

өндіріске кəмелетке толмаған жетекшілерді жəне еңбекке 

қабілеттіліктері төмендеген тұлғаларды тарту мақсатында 

белгіленген. Еңбек туралы заңнамаға сəйкес қызметкерлердің 

жекелеген санаттары үшін жұмыс уақытының қысқартылған 

ұзақтығы: 

1) 14 жастан 16 жасқа дейінгі қызметкерлер үшін – аптасына 24 

сағаттан, яғни 6 күндік жұмыс аптасында – 4 күн – 5 сағаттан, 1 күн – 

4 сағаттан;16 жастан 18 жасқа дейін – аптасына 36 сағаттан, яғни 6 

күндік жұмыс аптасында – күніне 6 сағаттан, ал 5-күндік жұмыс 

аптасында – 4 күн 7 сағаттан 15 мин. (7,25 с) жəне 1 күн – сағаттан 

аспайтын; 

2) ауыр дене жұмыстарында жəне еңбек жағдайлары зиянды 

жұмыстарда істейтін қызметкерлер үшін – аптасына 36 сағаттан 

аспайтын болып белгіленеді. 

Ауыр дене жұмыстары деп қызметкерлердің ауыр заттарды 

көтеруге немесе орын ауыстыруға байланысты қызметкердің түрлері 

не 300 ккал (сағаттан астам күш-қуат жұмсайтын басқа да 

жұмыстардыайтады. Зиянды (өте зиянды) еңбек жағдайларына белгілі 

бір өндіріс факторларының əсер етуі қызметкердің жұмыс қабілеті 

төмендеуіне немесе ауыруына, оның ұрпақтарының денсаулығына 

теріс ықпал етуіне əкеп соғатын еңбек жағдайлары жатады. Қауіпті 

(өте қауіпті) – белгілі бір өндіріс факторларының əсер етуі еңбекті 

қорғау ережелері сақталмаған жағдайда қызметкер денсаулығының 

кенеттен күрт нашарлауына немесе жарақаттануына, не оның қайтыс 

болуына əкеп соғатын еңбек жағдайлары. 

Жұмыс ісеу жұмыс уақытының ұзақтығын қысқартуға құқық 

беретін өндірістердің кəсіптер мен қызметтердің тізімін, содан-ақ 
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еңбек жағдайлары зиянды (өте зиянды) жəне ауыр (өте ауыр), қауіпті 

(өте қауіпті) жұмыстардың тізбесін еңбек жөніндегі уəкілетті 

мемлекеттік орган белгілейді. 

Толық емес жұмыс күні. Үй шаруасындағы əйелдердің, 

оқшаулардың, мүгедектердің, зейнеткерлердің жəне тағы басқыа 

азаматтардың жағдайларын ескре отырып, олармен жеке еңбек шарты 

толық емес жұмыс күніне жасалуы мүмкін. Қысқартылған жұмыс 

күнінен толық емес жұмыс күнінің айырмашылығы мынада: егер 

алғашында жұмыс күні жалақы азайтылмай қысқартылатын болса, 

толық емес жұмыс күнінде қызметкер жалақысын жұмыс істеген 

уақытына немесе шығарған өнімнің көлеміне қарай алады. 

Толық емес жұмыс уақыты жағдайында жұмыс істеген 

қызметкерлердің еңбек құқықтарының көлемі ешқандай шектелмейді. 

Түнгі уақыттағы жұмыс. 22 сағаттан бастап таңғы сағат 6 – ға 

дейінгі уақыт болып есептеледі. Жұмыс уақытының кемінде 50 

пайызы түнгі уақытқа келетін ауысым түнгі ауысымға жатады 

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министірлігінің 2000 жылғы 10 желтоқсандағы № 493 бұйрығымен 

бекітілген « Қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жөніндегі 

əдістемелік нұсқаулрды» 20-тармағы). 

Жүкті əйелдерді түнгі уақытта жұмыс істеуге тартуға олардың 

келісімімен ғана жол беріледі. Түнгі уақытта жұмыс істеуге 18 жасқа 

толмаған адамдар мен түнгі уақытта жұмыс істеуге тыйым салынатын 

медициналық қорытындысы болған жағдайда өзге де адамдар 

жіберілмейді. 

8.2 Демалыс уақытының ұғымы жəне түрлері 

Демалыс уақыты қызметкердің еңбек міндеттерін орындаудан 

бос жəне оны өз қалауы бойынша пайдаланылатын уақыты. Оның 

еңбек заңдарына сəйкес мынадай түрлері бар: 

1) демалуға жəне тамақтануға арналған үзіліс; 

2) күн сайынғы демелыс; 

3) демалыс күндері; 

4) мереке күндері; 

5) демалыстар; 

Демалуға жəне тамақтануға арналған үзіліс. Күнделікті 

жұмыс (ауысым) ішінде қызметкерге демалу жəне тамақтану үшін 

жинақтап алғанда ұзақтығы бір сағаттан кем болмайтын үзіліс 

беріледі. (Ет3-ның 53-бабы). Заңда үзілістің тек төменгі ұзақтығы ғана 

белгіленген. Үзілістің мейілінше ұзақтығы өндіріс сипаты мен 

ауысым кестесіне сəйкес белгіленеді. Бұл үзіліс жұмыс ұақытына 

енгізілмейді жəне оны қызметкер өз қалауы бойынша пайдаланады. 
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Үзіліс беру уақыты мен оның ұзақтығы жұмыс берушінің актілерінде, 

жеке еңбек, ұжымдық шарттарда белгіленеді. Түскі үзіліс төрт сағат 

жұмыс істегеннен кейін беріледі. Өндіріс жағдайлары бойынша үзіліс 

беру мүмкін емес жұмыстарда жұмыс беруші қызметкерге жұмыс 

уақытында демалу мен тамақтану мүмкіндігін қамтамасыз етуге 

міндетті. Мұндай жұмыстардың тізбесі, демалу жəне тамақтану 

тəртібі мен орны жұмыс берушінің актілеріне белгіленеді. 

Арнаулы үзіліс. Еңбек заңының 54-бабында жылдың суық 

мезгілінде ашық далада, жылу берілмейтін жабықүйжайларда жұмыс 

істейтін, жүк тиеу-түсіру жұмыстарымен айналысатын 

қызметкерлерге жылыну жəне демалу үшін арнаулы үзілістердің 

берілетіні көзделген. Бұл үзілістер жұмыс уақытына қосылады жəне 

жұмыс берушінің актілерімен айқындалып, ұжымдық, жеке еңбек 

шарттарында белгіленеді. 

Күн сайынғы демалыс. Жұмыстың бітуі мен оның келесі күнде 

(ауысымда ) басталуы арасындағы демалыс күн сайынғы демалыс 

болып есептеледі. Оның ұзақтығы жұмыс уақытының режіміне 

байланысты, бірақ 12 сағаттан кем болмауы тиіс (Ет3-ның 55-бабы). 

Демалыс күндері. Қызметкерлерге апта сайынғы үзіліссіз 

демалыс уақыты, яғни демалыс күндері беріледі. Бес күндік жұмыс 

аптасы жағдайында қызметкерлерге аптасына – екі, ал алты күндік 

жұмыс аптасында бір демалыс күні беріледі. 

Жалпы демалыс күні жексенбі болып есептеледі. Бес күндік 

жұмыс аптасы кезінде екінші демалыс күні жұмыс берушінің 

актісімен немесе жұмыс кестесімен белгіленеді. Екі демалыс күні де, 

əдетте қатарынан беріледі.  

Мерекелік күндер жұмыс күндеріне сəйкес келген жағдайда 

жəне жұмыс уақытын ұтымды пайдалану мақсатында Қазақстан 

Республикасының Үкіметі демалыс күндерін басқа жұмыс күндеріне 

ауыстыруға құқылы. 

Өндірістік – техникалық жағдайлары бойынша немесе халыққа 

үнемі үзіліссіз тұрақты қызмет көрсету қажет болуы себепті демалыс 

күндері жұмысты тоқтату мүмкін болмайтын ұйымдарда, сондай-ақ 

үзіліссіз өндіріс жүргізілетін ұйымдарда жұмыс берушінің актісімен 

бекітілген ауысым кестесіне сəйкес, қызметкерлердің əрбір тобына 

демалыс күндері аптаның əртүрлі күндерінде кезекпен беріліп 

отырады. 

Жалпы ереже бойынша демалыс күндері жұмыс істеуге жол 

берілмейді. Қызметкерді демалыс күндерінде жұмысқа тартуға оның 

келісімі болған ретте ғана рұқсат етіледі. 



 

 

66

Демалыс күндерінде жұмысқа тартудың ерекше реттері Еңбек 

заңының 59-бабында белгіленген. Қызметкерлерді демалыс 

күндерінде жұмысқа тартуға мынадай жағдайларда жол беріледі: 

1) төтенше жағдайларды немесе дүлей апатты, өндірістік 

аварияны болғызбау не олардың зардаптарын дереу жою үшін; 

2) жазатайым оқиғаларды, мүліктің жойылуын немесе бүлінуін 

болғызбау жəне оны тергеу үшін; 

3) тұтас алғанда ұйымның немесе оның жеке бөлімшелерінің 

одан əрі қалыпты жұмыс істеуі тез орындалуына байланысты болатын 

шұғыл, алдын –ала күтпеген жұмыстарды орындау үшін. 

Белгіленген жағдайлар тізбесі толығымен берілген деп түсіну 

керек. 

Мереке күндері. Заң бойынша күнтізбелі жыл ішінде 

қызметкерлер жұмыс істейтінмереке күндері мыналар: 1–2-қаңтар – 

Жаңа жыл; 8 наурыз – халықаралық əйелдер күні, 22 наурыз – Наурыз 

мейрамы, 1 мамыр – Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесі; 9 

мамыр – Жеңіс күні, 30 тамыз – Қазақстан Республикасы 

Конституциясының күні, 25 қазан – Республика күні (бұл күн Ұлттық 

мереке болып жарияланған), 16 желтоқсан – Тəуелсіздік күні. (Заң 

күші бар «Қазақстан Республикасындағы мереке күндері туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 18 қазандағы № 

2534 Жарлығы). 

Заңда белгіленгендей өндірістік-техникалық жағдайлары 

бойынша немесе халыққа үзіліссіз тұрақты қызмет көрсету қажет 

болуы себепті демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін болмайтын 

ұйымдарды қоспағанда республикада белгіленген мереке күндері 

жұмыс жүргізілмейді. 

Жыл сайынғы еңбек демалысы – қызметкерлерге жұмыс 

орны (қызмет) мен орташа жалақысы сақтала отырып, жыл сайын 

күнтізбелік күн есебінен берілетін заңда көзделген үзіліссіз демалыс. 

Еңбек демалысы жеке еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін барлық 

қызметкерлерге беріледі. Ақы төленетін жыл сайынғы еңбек 

демалысын берудің талаптары мен тəртібі жеке еңбек, ұжымдық 

шарттармен белгіленеді. Еңбек демалысына ақы төлеу ол басталғанға 

дейін күнтізбелік үш күннен кешіктірілмей жүргізіледі. 

Егер басқа нормативтік құқықтық актілерде, жеке еңбек, 

ұжымдық шарттарда жəне жұмыс берушінің актілерінде 

қызметкерлердің жекеленген санаттары үшін өзгеше көзделмесе, 

қызметкерлерге ұзақтығы кемінде күнтізбелік он сегіз күн болатын 

жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі. (Ет3-ның 60-бабы) 
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Республика Президентінің жыл сайынғы демалысының 

ұзақтығы – 45 күнтізбелік күн (Конституциялық заң күші бар 

Қазақстан Республикасының Президентінің 1995 жылғы 26 

желтоқсандағы жарлығы, 29-бап) 

Мемлекеттік қызметшілерге, прокуратура органдарынан 

қызметкерлеріне, судьяларға ұзақтығы отыз күнтізбелік күн 

мөлшерінде жыл сайынғы демалыс беріледі. 

Орта, жалпы, бастауыш жəне орта кəсіптік, жоғары кəсіптік 

білім мектептері қызметкерлерінің 56 күнтізбелік күн, əдістеме 

қызметі, мектепке дейінгі жəне мектептен тыс мекемелер 

қызметкерлерінің 42 күнтізбелік күн демалыс алуларына құқылары 

бар. Бұл педагогика қызметкерлеріне толық еңбек демалысы егер олар 

1 қыркүйектен бастап толық оқу жылы жұмыс істесе беріледі. 

Еңбек демалысы күндеріне дəл келетін мереке күндерін 

есептемегенде, жыл сайынғы еңбек демалысының ұзақтығы, 

қолданылып жүрген жұмыс режимдері мен кестелеріне қарамастан, 

күнтізбелік күндермен есептеледі. 

Жыл сайынғы еңбек демалысына құқық беретін еңбектегі 

жұмыс стажина (өтіліне): 

1) жұмыс жылы ішінде нақты жұмыс істеген уақыты; 

2) жұмыстан заңсыз босату кезінде амалсыздан бос жүрген 

уақыт; 

3) емделуде болып, еңбекке уақытша жарамсыздық парағымен 

расталуға уақыт қосылады. 

Жұмыс істеген бірінші жылы үшін қызметкерге еңбек демалысы 

жеке еңбек шарты бойынша бірінші жұмыс жылы өткеннен кейін 

беріледі. Қызметкерлердің қалауы бойынша жыл сайын еңбек 

демалысы бөлініп берілуі де мүмкін. 

Жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің 

кезектілігі жеке еңбек, ұжымдық шарттарда, демалыс кестесінде, 

жұмыс берушінің актілерінде белгіленеді. Өндіріс қажеттеріне 

байланысты демалыс кестесі өзгерген жағдайда жұмыс беруші еңбек 

демалысының басталуынан кемінде екі апта бұрын қызметкерге ол 

жөнінде хабарлауға міндетті. 

Жыл сайынғы еңбек демалыстарын ауыстыру немесе ұзарту 

жағдайлары еңбек туралы заңдармен рұқсат етілген. Заңның 63-

бабына сəйкес еңбек демалысы қызметкер еңбек демалысы кезеңінде 

еңбекке уақытша жарамсыз болған кезде, жүкті болуы мен босану 

бойынша демалысы кезінде толық немесе бір бөлігі ауыстырылуы 

немесе ұзартылуы мүмкін. Бірақ бұл орайда еңбек демалысы кезіндегі 
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күндерге еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша жəрдемақы 

төленбейді. 

Жыл сайынғы еңбек демалысы (не оның бір бөлігі) тек 

қызметкердің келісімімен немесе оның өтініші бойынша ғана 

ұзартылуы немесе келесі жұмыс жылына ауыстырылуы мүмкін. 

Тараптардың келісімібойынша ауыстырылған еңбек демалысы келесі 

жылдың демалысына қоылуы немесе қызметкердің өтініші бойынша 

басқа уақытта жеке берілуі мүмкін.  

7)Жалақы сақталмайтын демалыстар тараптардың келісімі 

бойынша қызметкерге отпасы жағдайына жəне басқа да дəлелді 

себептер негізінде берілуі мүмкін. жалақы сақталмайтын демалыс 

оның мерзімімен берілу себептері көрсетілген жұмыс берушінің 

актісімен рəсімделеді. Заң жалақы сақталмайтын демалыс беру 

мерзіміне шек қоймайды. 

Заңдарда қызметкерлердің кейбер санаттарына əлеуметтік 

сипаттағы демалыстар көзделген. Еңбек туралы заңның 66- бабына 

сəйкес əйелдерге жүктелігі мен босануы бойынша босанғанға дейінгі 

ұзақтығы 70 күнтізбелік күнге, босанғаннан кейін 56 (ауыр босанған 

немесе екі не одан да көп бала туған жағдайда 70) күнтізбелік күнге 

демалыс беріледі. Есептеу жиынтықтап жүргізіледі жəне демалыс 

əйелдің ұйымда жұмыс істеу ұзақтығына қарамастан, жұмыс беруші 

қаражаты есебінен жүктілігіне жəне босануы бойынша осы кезенге 

төленген жəрдемақыны босанғанға дейін нақты пайдаланған 

күндерінің санына қарамастан оған толық беріледі. 

Жаңа туған нəрестелерді тікелей перзенханадан асырап алған 

əйелдерге (еркектерге) бала асырап алған күннкен бастап, сəбидің 

дүниеге келген күнінен 56 күнге толған күнге толғанға дейінгі кезенге 

(ата-анасының біріне) демалыс беріліп оның ұйымда жұмыс істеген 

ұзақтығына қарамастан жұмыс берушінің қаражаты есебінен оған осы 

кезеңге жəрдем ақы төленеді. 

Жүктілігі жəне босануы бойынша демалыстардың басқа, заңдар 

бір жарым жасқа балалары бар аналарға бала асырап алған əйелдерге 

(еркектерге) жалақысы сақталмайтын қасымша демалыстар беруге 

қарастырған. Қосымша демалыс уақыты ішінде олардың жұмыс орны 

(қызметі) сақталады. 

Бұл демалыс сəби бір жарым жасқа толғанға дейін кез-келген 

уақытта толық немесе бөліп пайдалануы мүмкін. 

Бір жарым жасқа балалары бар аналарға, бала асырап алған 

əйелдерге (еркектерге) жалақысы сақталмай берілетін қосымша 

демалыс жалпы еңбек өтіліне, жəне мамандық бойынша жұмысын 
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өтіліне есептелінеді. бірақ бұл уақыт жыл сайынға еңбек демалысына 

құқық беретін жұмыс өтіліне қосылмайды.  

Оқу демалысы. Оқу демалыстары демалыстың жеке бір түрі 

болып табылады бұл демалстар қызметкерге ұйымда жұмыс істеу 

ұзақтығына қарамастан беріледі. Еңбек туралы заңның 69-бабы 

негізінде білім беру ұйымында оқитын қызметкерлерге емтихан 

тапсыру, диплом жобасын (жұмысын) дайындау жəне қорғау, 

бітірушілер емтихандарын тапсыру кезеңінде ақы төленетін немесе 

ақы төленбейтін қосымша демалыс берілуі мүмкін. Оқу демалыстарын 

беру тəртібі жеке еңбек ұжымдық шарттарда белгіленеді.  

Оқу демалысын алу үшін қызметкер жұмыс берушіге тиісті оқу 

орнының емтихандар тапсыру, диплом жобасын (жұмысын) дайындау 

жəне қорғау, бітірушілер емтихандарын туралы шақыру – 

анықтамасын ұсынады. 

       

9 Қазақстан Республикасының экологиялық жəне жер 

құқығы  

 

9.1 Экология құқығы түсінігі, экологиялық құқықтық 

қатынас жəне қайнар көздері 

ҚР-ның экологиялық құқығы - айналадағы табиғи ортаны 

қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық 

ережелердің жиынтығын зерттейтін оқу пəні немесе ғылым саласы. 

Экологиялық құқықтың мəні - бұл экологиялық-құқықтық 

нормалардың қолданылу саласында қалыптасатын тарихи тұрғыда 

қазіргі жəне болашақтағы ұрпақтар мүдделері үшін қоршаған ортаны 

сақтап қалу мақсатында табиғи объектілерді сақтау, жақсарту, 

қалпына келтіру, тиімді пайдалану тұрғысында міндетті түрде 

мемлекеттің қатысуы жағдайында азаматтар мен ұйымдар арасындағы 

өндірістік қатынастармен байланысты болуы. 

Экологиялық қатынастар дегеніміз - бұл объектісі табиғат пен 

оның құрамындағы элементтер болып табылатын қатынастарды 

айтамыз.  

Экологиялық құқықтың объектілері дегеніміз - айналадағы 

табиғи ортаны құрайтын, адамның тіршілік қажеттіліктеріне 

жұмсалатын табиғи ресурстар мен адамдардың экологиялық 

денсаулығы мен өмірін айтамыз. 

Экологиялық қатынастар субъектілеріне мыналар жатады: 

1) Қазақстан Республикасы, себебі біздің мемлекетіміз табиғат 

ресурстарының меншік иесі болып табылады; 
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2) Шетелдік мемлекеттер – Қазақстанның табиғат ресурстарын 

пайдалану мəселелері бойынша экологиялық қатынастардың 

субъектілері болып табылады, республикаға табиғи ортаға келтірген 

залалы үшін жауап береді (шекаралық су объектілері бойынша 

бірлесіп су пайдалануы жəне т.б.); 

3) Заңды тұлғалар; 

4) Жеке тұлғалар. 

Құқық саласының принциптерімен негізгі басшылыққа алатын 

ережелер танылады, оларға сəйкес белгілі бір қатынастар реттеледі. 

ҚР-ның "Қоршаған ортаны қорғау туралы" заңында былай 

делінген: қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты ұтымды пайдалану 

мына принциптер негізінде жүзеге асырылады: 

1) адамның өмірі мен денсаулығын қорғаудың басымдығы, 

халықтың өмірі, еңбегі мен демалысы үшін қолайлы қоршаған ортаны 

сақтау жəне қалпына келтіру; 

2) ҚР-ның нарықтық қатынастар жағдайында тұрақты дамуға 

көшуі, адамдардың қазіргі жəне болашақ ұрпақтарының салауатты 

жəне қолайлы қоршаған ортаға деген қажеттіктерін қанағаттандыру 

мақсатында қоршаған ортаның əлеуметтік-экономикалық міндеттері 

мен проблемаларын теңдестіре отырып шешу; 

3) экологиялық жағдайы қолайсыз аймақтардағы экологиялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне бұзылған табиғи экологиялық 

жүйелерді қалпына келтіру; 

4) табиғат ресурстарын ұтымды пайдалану жəне молықтыру; 

5) биологиялық алуан түрлілікті жəне экологиялық, ғылыми 

жəне мəдени жағынан ерекше маңызы бар қоршаған орта объектілерін 

сақтауды қамтамасыз ету; 

6) қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарды мемлекеттік реттеу 

мен мемлекеттік бақылау, оларды бұзғаны үшін жауапкершіліктің 

ымырасыздығы; 

7) қоршаған ортаға нұсқан келтіруге жол бермеу, қоршаған 

ортаға ықпал ету мүмкіндігін бағалау; 

8) халықтың, қоғамдық бірлестіктер мен жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау саласына белсенді 

түрде жəне демократиялық жолмен қатысу; 

9) халықаралық құқық негізінде қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы халықаралық ынтымақтастық принциптерін сақтау 

негізінде жүзеге асырылады. 

Экология құқығының жүйесі əдістемелік жағынан екіге 

бөлінеді: жалпы бөлім жəне ерекше бөлім. 
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Экологиялық құқықтың жалпы бөлімінде экологиялық 

құқықтың мəселелері, табиғи ресурстардың жағдайын көрсететін 

қоғамдық қатынастар жəне бүкіл табиғат ресурстарына мемлекеттің 

меншік құқығы туралы мəселелер қаралады. 

Ал ерекше бөлімде табиғи ресурстарды қорғау жəне 

пайдаланудың мемлекеттік-құқықтық механизмі жəне табиғат 

объектілерінің жеке жағдайлары қаралады. 

Қазақстан Республикасы экология құқықтарының қайнар 

көздеріне – айналадағы табиғи ортаны қорғау, оны пайдалану, 

сапасын арттыру жəне табиғи ресурстар жөніндегі қоғамдық 

қатынастарды реттейтін нормативтік актілер жатады. 

Кейбір нормативтік актілер экологиялық заңдардың құрамына 

кірмеуі де мүмкін. Мысалы: Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

Кодексі – экологиялық заңдарды бұзғаны үшін жауаптылықтарды 

реттейтін нормалардан тұрады, сондықтан ол экологиялық құқықтың 

қайнар көзіне жатады, бірақ экологиялық заңдылықтардың құрамына 

кірмейді, өйткені қылмыстық заңдардың құрамына кіреді, сол сияқты 

Азаматтық кодекс, Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстері де 

экология құқығының қайнар көздеріне жатады, бірақ экологиялық 

заңдардың құрамына кірмейді. Сондықтан «Экологиялық құқықтың 

қайнар көздері» деген ұғым «Экологиялық заңдар» деген ұғымнан 

кең. 

Экология құқықтарының қайнар көздері белгілері бойынша 

үшке бөлінеді: 

1) кешенді;  

2) ресурстық; 

3) əлеуметтік - экологиялық.  

Экология құқықтарының кешенді қайнар көздеріне нормативтік 

актілер жатады, егер құқықтық реттеудің объектісіне бүкіл табиғи 

ресурстар мен табиғи орта жатса, оған «Айналадағы қоршаған ортаны 

қорғау туралы», «Экологиялық сараптама туралы» заңдарды 

жатқызуға болады. 

Экология құқықтарының ресурстық қайнар көздеріне 

нормативтік актілер, егер құқықтық реттеудің объектісіне жеке табиғи 

ресурстар жататын болса, мұнда Жер кодексі, Су кодексі, Орман 

кодексі жəне т.б. жатады. 

Экология құқықтарының əлеуметтік-экологиялық қайнар 

көздеріне адамдардың өмір сүруіне қолайлы ортаны қамтамасыз етуге 

бағытталған факторлар жатады. Оған «Қазақстан Республикасында 

халық денсаулығын сақтау туралы», «Семей облысындағы ядролық 

полигон туралы» заңдарды жатқызуға болады: 
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1) экология құқықтарының ең негізгі қайнар көзіне Қазақстан 

Республикасының Конституциясы жатадың;  

2) Экология құқықтарының қайнар көзіне «Айналадағы табиғи 

ортаны қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңы жатады. 

Бұл заң қазіргі жəне болашақ ұрпақтың мүдделерін көздеп, 

айналадағы табиғи ортаны қорғаудың құқықтық, экономикалық жəне 

əлеуметтік негіздерін белгілеуге жəне адам қызметінің осы табиғи 

ортаға зиянды ықпал жасауына жол бермеу шараларына бағытталған; 

3) Экология құқықтарының қайнар көздеріне министрліктер мен 

ведомстволардың нормативтік – құқықтық актілері жатады. 

Министрліктер мен ведомстволардың актілері салалық басқаруды 

жүзеге асырады. 

 9.2 Табиғат объектілеріне меншік құқығы жəне табиғи 

ресурстарды пайдалану құқығы 

Табиғат объектлеріне меншік құқығының мазмұны үш 

заңдылық болып табылады: иелену құқығы,пайдалану құқығы,билік 

ету құқығы. 

Иелену құқығы табиғат объектілеріне нақты иеленуді 

жүзегеасырудың заң жүзінде қамтаасыз етілгенмүмкіндігі болып 

табылады.Пайдалану құқығы табиғат объектілерінен қоғамның 

қажеттерін қанағаттандыру үшін пайдалы қасиеттерін алудың 

заңдылықтұрғысында қамтамасыз етілген мүмкіндігі болып табылады. 

Билік ету құқығы табиғат объектілерініңзаңдық мəртебесі мен 

заңдық тағдырын анықтаудың заңдық тұрғыдағы қамтамасыз етілген 

мүмкіндігі болып табылады. 

Табиғат объектілеріне меншік құқығы туындауының жəне 

тоқтатылуының негіздері ҚР-ның қолданыстағы заңдарымен 

анықталады жəне қандай да бір объектінің кімдерге- мелекетке немесе 

жеке тұлғаға тиесілі болуына тікелей байланысты болады. 

Табиғат объектілеріне меншік құқығы мыналар арқылы 

туындайды: 

1)меншік құқығын беру; 

2)еншік құқығын басқаға беру; 

3) меншік құқығының əбебап құқық мұрагерлігі тəртібінде 

көшуі. 

Табиғат объектілеріне меншік құқығы мыналардың негізінде 

туындайды: 

1) мемлекеттік органдардың актілері; 

2) азаматтық-құқықтық мəмілелер; 

3) ҚР-ның заңында көзделген өзге де негіздерде. 
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Табиғат объектілеріне меншік құқығы мынадай жағдайларда 

тоқтатылады: 

1) меншік иесінің табиғат объектілерін басқа ададарға иеліктен 

шығаруы;  

2) меншік иесінің табиғат объектілеріне меншік құқығынан 

бастартуы; 

3) ҚР-ның заң атклеріне сəйкес меншік құқығынан айрылуы 

жағдайында. 

Табиғат объектілеріне меншік құқығының субъектілері деп 

мыналар танылады: бірінші кезекте мемлекеттің өзі, одан əрі жеке 

жəне заңды тұлғалар. 

Меншік құқығының объектілеріне жер, орман, су, жер 

қойнауы,өсімдіктер мен жануарлар дүниесі жатады. 

Табиғи ресурстарды пайдалану – қоғам мен табиғат арасындағы 

негізгі қатынастар. Онда қоғам мүшелері – адамдар өздерінің 

экологиялық, экономикалық мəдени-сауықтыру, этикалық 

қажеттіліктерін өтеу үшін табиғат объектілерін белгіленген тəртіп 

бойынша пайдаланады.  

Қазақстан Республикасының «Айналадағы табиғи ортаны 

қорғау туралы» заңында «табиғи ресурстарды пайдалану – бұл 

адамдардың шаруашылық жəне өзге де қызметінде табиғи 

ресурстарды пайдалануы» деген анықтама берілген. 

Объективтік мағынада табиғи ресурстарды пайдалану құқығы – 

бұл табиғи ресурстарды пайдаланудың шарттарын, табиғи 

ресурстарды пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттерін 

реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. 

Субъктивтік мағынада табиғи ресурстарды пайдалану құқығы – 

бұл нақты табиғи ресурстарды пайдаланушының табиғи ресурстарды 

иелену жəне пайдалану құқығын реттейтін экологияның заңдылықтар 

жиынтығы. 

Табиғи ресурстарды пайдалану табиғатты жалпы жəне арнайы 

пайдалану тəртібімен жүзеге асырылады. 

Табиғатты жалпы пайдалану – бұл адамдардың күнделікті өмірі 

мен денсаулығы, мəдени – эстетикалық қажеттіктерін табиғат 

объектілері есебінен тегін қанағаттандыру. 

Табиғатты арнайы пайдалану – мұнда табиғи ресурстар 

пайдаланушыларға белгіленген тəртіппен беріледі. 

Табиғатты пайдаланушылар заңды жəне жеке тұлғалар, 

мемлекеттік жəне мемлекеттік емес, ұлттық жəне шетелдік болып 

бөлінеді. 
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Ұлттық табиғат пайдаланушыларға Қазақстан Республикасының 

азаматтары мен Қазақстандық заңды тұлғалар, оның ішінде шетел 

қатысатын тұлғалар, ал шетелдік табиғат пайдаланушыларға – шетел 

азаматтары, шетелдік заңды тұлғалар, шет мемлекеттер, халықаралық 

бірлестіктер мен ұйымдар жатады.  

Табиғат пайдаланушылар тұрақты жəне уақытша болып екіге 

бөлінеді. 

Тұрақтысы- бұл табиғатты пайдалану құқығы мерзімі 

шектелмейтін сипатта болады.Уақытша- мұнда табиғат пайдалану 

құқығы белгілі бір мерзіммен шектеледі. 

 9.3 Жердің құқықтық жағдайы, оны құқықтық қорғау жəне 

экологиялық құқықтағы жауаптылық 

Қазақстан Республикасының жер қоры дегеніміз – мемлекет 

меншігіндегі, оның аумағын түгел қамтитын жер шарының 

құрылықтағы бір бөлігін айтамыз. 

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 1 тарауының 1-

бабына сəйкес Қазақстан Республикасының жер қоры нысаналы 

мақсатына сəйкес мынадай санаттарға бөлінеді: 

1) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер; 

2) елді мекендердің ( қалалардың, ауылдың елді мекендердің) 

жері; 

3) өнеркəсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жері жəне өзге де ауыл 

шаруашылығы мақсатына арналмаған жер; 

4)ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері, сауықтыру 

мақсатындағы жəне тарихи мəдени мақсаттағы жер; 

5) орман қорының жері; 

6) су қорының жері; 

7) босалқы жер. 

Жерді осы аталған санаттарға жатқызуды, сондай-ақ жерді оның 

нысаналы мақсатының өзгеруіне байланысты бір санаттан басқасына 

ауыстыруды мемлекеттік органдар Жер кодексінде жəне Қазақстан 

Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген, жер 

учаскелерін алып қою жəне беру жөніндегі өз құзіреті шегінде 

жүргізеді. 

Қазақстан Республикасындағы жер қатынастарын Жер кодексі 

жəне соған сəйкес қабылданған басқа да Қазақстан Республикасының 

заң актілері реттеп отырады. 

Жер қойнауы ұғымы кен байлығы ұғымынан кең. Кен байлығы 

– жер қойнауының ең маңызды құрамдас бір бөлігі. Бағалы кен 

байлығы, пайдалы қазбалар мемлекеттің əлеуметтік экономикалық 

жағдайында өнеркəсіп өндірісін ұлғайтуда көрнекті орын алады. 
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Республиканың кен байлықтарын неғұрлым халқымыздың игілігі үшін 

толығырақ пайдалану барлық Қазақстан Республикасы 

азаматтарының мүдделі ісі. Ол үшін қолда бар мүмкіндіктерді, соның 

ішінде шет елдік заңды ұйымдар мен жеке тұлғалардың қатысуымен 

жер қойнауының байлығын пайдалану керек. Бұл салада туындайтын 

барлық қатынастарды «Жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан 

Республикасының Президентінің Жарлығымен реттеледі. 

Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану жағдайындағы 

заңның міндеттері: 

1)Қазақстан Республикасының мүдделерін жəне оның табиғи 

ресурстарын қорғау; 

2) Қазақстан Республикасының жер қойнауын тиімді пайдалану 

жəне қорғау; 

3) Жер қойнауын пайдаланушылар мүдделерін қорғау; 

4) Шаруашылық жүргізудің барлық нысандарының бірдей 

дамуына жағдай жасау; 

5)Жер қойнауын пайдалану жөніндегі қатынастар саласында 

заңдылықты күшейту мақсатында жүргізуді реттеу болып табылады. 

Экология заңдарын бұзу дегеніміз - белгіленген экологиялық 

тəртіпті бұзатын жəне табиғи ортаға зиян келтіретін заңға қайшы 

кінəлі əрекет немесе əрекетсіздік айтамыз.  

Экологиялық құқық бұзушылықтың объектісіне айналадағы 

табиғи ортаны қорғау жəне сақтаумен байланысты қоғамдық 

қатынастар жатады. Бұл қатынастар өзінің мазмұнына қарай табиғи 

ресурстарға меншік құқығын, таб пайдалану құқығы, айналадағы 

табиғи ортаны зиянды зардаптардан қорғау, экологиялық құқықты 

жəне адамдар мен азаматтардың заңды мүдделерін қорғау жəне т.б 

болып табылады. 

Экологиялық құқық бұзушылықтың субъектісіне заңды, жеке 

тұлғалар, соның ішінде ҚР-сының аумағындағы құқық бұзған ел 

азаматтары жəне изаңды тұлғалары жатады.  

Экологиялық құқық бұзғаны үшін заңдық жауапкершілік 

дегеніміз- мемлекет жəне оның органнаң заңның жəне заңдық 

тəртіптің сақталуы үшін, құқық бұзушыға қолданылатын мəжбүрлеу 

шараларын реттейтін құқық нормаларының жиынтығын айтамыз. 

Əкімшілік жауапкершілік əкімшілік-құқық бұзушылық туралы 

заңмен қарастырылған, əкімшілік құқық бұзушылықты жасау болып 

табылады. 

Экологиялық құқық бұзушылықтың түрлері “Əкімшілік құқық 

бұзушылық туралы” ҚР Кодексінің 19 тарауында “қоршаған ортаны 

қорғау, табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы əкімшілік құқық 
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бұзушылық” берілген. Мұнда барлығы 67 құқық бұзушылықтың 

құрамы берілген. 

Тəртіптік жауапкершілік жұмыскерге өндіріс, мееме жəне ұйым 

əкімшіліктердің тəртіпті талап ету шараларын қолдану арқылы жүзеге 

асырады.Тəртіпті талап етудің негізгі түрлеріне, ескерту,сөгіс қатаң 

сөгіс, жұмыстан шығару жатады.Тəртіптік жауапкершіліктің ерекше 

сипаты тəртіптік жауапкершілік шарасы қолданылатын құқық бұзған 

адамның ұйымға бағынуы. Азаматтық құқық жауапкершілік дүние 

мүлкіне, зиянды өтеуінің жəне т.б. тиімсіз шараларды көрсететін 

құқық бұзушыға қолданылатын шаралар. 

Азаматтық-құқық жауапкершілік өтемелі сипатта болады, себебі 

ол несие берушінің бұзылған мүліктік құқығы мен мүддесін қайтадан 

жөндеуге бағытталған. Ол құқық бұзушымен келтірілген зиянды 

толығымен өтеу принципіне негізделген.  

ҚР-ның Азаматтық Кодексі зиянды өтеудің 2 түрлі тəсілін 

қарастырған іс-жүзінде жəне ақшалай. Зиянды өтеудің іс-жүзіндегі 

түрі сирек қолданылады жəне оған кейде ұзақ уақыт керек.Мысалы: 

тал шыбықтарын отырғызы арқылы орманды қалпына келтіру. 

Қылмыстық жауаптылық мемлекет тарапынан қатаң шаралар 

қолдану арқылы сипатталады.Ол қылмыс жасаған кінəлі тұлғаға 

қылмыстық заңның негізінде Сот тəртібімен 

тағайындалады.Қылмыстық жауаптылықты жүзеге асырудың 

түрлеріне бас бостандығынан айыру, айыппұл салу, түзету 

жұмыстары жəне т.б. саналады.  

Қоршаған ортаны қорғау мен пайдалану барысындағы барлық 

қылмыстардың құрамын объектісіне байланысты мынадай түрлнрге 

бөлуге болады; 

а) Табиғатты пайдалануға байланысты əрекет ететін ережелерді 

бұзу; 

в) Негізгі табиғат компоненттердің бұзылуы; 

г)Фаунаны қорғау аймағындағы қоғамдық қатынастарға зиян 

келтіретін қылмыстар; 

д)Флораны қорғау аймағындағы қоғамдық қатынастарға зиян 

келтіретін қылмыстар; 

Сонымен қылмыстық жауапкершілік қоғамға қауіптілігі 

жағынан жоғары дəрежеде болатын əрекеттерге тағайындалады. Ол 

сотпен ғана тағайындалады жəне жаза тағайындаудың негізі болып 

сот үкімі саналады. 
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  10 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының 

негіздері 

 

  10.1  Қылмыстық құқық түсінігі, пəні, қағидалары жəне 

қайнар көздері  

Қылмыстық құқық жеке құқық саласы ретінде адамды, оның 

құқықтары мен бостандықтарын, қоғамды жəне мемлекетті 

қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауға бағытталған қоғамдық 

қатынастарды реттейді. Мұндай реттеу үш түрлі жолмен жүзеге 

асырылады. 

1)Қылмыстық құқық нолрмасы арқылы қоғамдық қатынастарды 

реттеу функциясы – ол қылмыс істеуге байланысты қылмыс жасаған 

адам мен мемлекет арасында пайда болады; 

2) Қылмыстық құқық нормасы арқылы жазамен қорқытып, тиым 

салған іс-əрекеттерді істеуге байланысты қоғамдық қатынастар 

реттеледі; 

3) Қылмыстық құқық нормасы арқылы азаматтарға қылмыстық 

жолмен қиянат келтірілгенде олардың одан қорғануға байланысты 

қатынастарын ретке келтіреді. 

Бірақ қылмыстық құқық өзге құқық салаларынан функциясы 

бойынша оқшау сала. Себебі, ол қоғамдық қатынастарды реттеп қана 

қоймайды, сонымен қоса, пəрменді кушпен қорғайды. Ал оның қорғау 

аясына, ең алдымен басқа құқық салаларымен бұған дейін реттеліп 

қойған қоғамдық қатынастар енеді. Мысалы,мүлікті қалай пайдалану, 

иелену, билік ету мəселесіне қылмыстық құқық араласпайды, оны 

азаматтық құқық реттейді. Ал алдын-ала біреу осы құқықтарды 

бұзатын болса (ұрылық, тонау, қарақшылық т.б.) онда оны 

қылмыстық құқық қорғайды. 

Қылмыстық құқық жалпы жəне ерекше бөлімнен тұрады. 

Жалпы бөлім қылмыстық жауаптылықтың негіздерін, міндеттері 

мен принциптерін, жекелеген жаза түрлерінің қолдану шегін, оларды 

тағайындау тəртібін белгілейтін нормалардан, шартты түрде жаза 

қолдануды, қылмыстық жаза мен жауаптылықтан босатуды, үкімнің 

орындалуын кейінге қалдыруды реттейтін институттарды 

орнықтыратын нормалардан, сондай-ақ, сотталғандарды түзеу ісін 

қоғамдық ұйымдар мен бірлестіктердің қатысу нысандарын 

көрсететін нормалардан тұрады. Сонымен қатар, кəмелетке 

толмағандардың қылмыстық жауаптылығы мен оларды жазалаудың 

ерекшеліктері де, соттылықты жою мен алып тастау шарттары да 

жалпы бөліммен реттеледі. 
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Жалпы бөлімнің нормалары өзара ерекше бөлімнің 

нормаларымен тығыз байланысты. 

Қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің нормалары жаза 

түрлері мен оның қолдану шегін көрсете отырып, нақты жекелеген 

қылмыстарға сипаттама береді. 

Қылмыстық құқықтың қағидалары деп – қылмыстық құқықты 

басшылыққа алатын оның нормаларының негізгі мазмұны мен 

бағытын анықтайтын бастауларды айтамыз. 

Қылмыстық құқықтың негізгі принциптеріне мыналар 

жататады: 

1) Заңдылық принципі – бұл принциптің мəні қылмыс пен 

күресуді заң шеңберіндегі, оның талаптарын мүлтіксіз орындай 

отырып жүргізуді білдіреді. Ешкімде соттың үкімінсіз, заңға қайшы 

жолмен кінəлі болып табылмайды; 

2) Адамдардың заң алдындағы теңдігі принципі – бұл принцип 

адамның тегіне, ұлтына, нəсіліне, əлеуметтік, мүліктік жағдайына, 

тіліне, дінге деген көзқарасына қарамастан заң алдында бірдей жауап 

беретіндігін көрсетеді; 

3) Жауаптылық принципі – бұл принцип бойынша кез келген 

адам лауазымдық жəне басқа да жағдайларға қарамастан өзінің істеген 

қылмысы үшін нақты жауаптылықты мойындауы қажет; 

4) Əділеттілік принципі – бұл принциптің мəні қылмыстық 

жазаға іс-əрекетінде қылмыс құрамының толық белгілері бар адамдар 

тартылуы керек. Негізсіз, дəлелсіз қылмыстық жауаптылыққа жол 

берілмейді; 

5) Демократизм принципі – бұл принциптің мəні сот төрелігін 

жүзеге асыру барсында істі қатысушылар мен сол ауданның басым 

бөлігі білетін тілде жүргізу, егер қажет етсе аудармашының көмегімен 

қамтамасыз етуді білдіреді; 

6) Гуманзим принципі – бұл принциптің мəні кішігірім 

қылмыстарды алғаш жасаған адамдарға кешіріммен қарап, жеңіл жаза 

тағайыедап, керісінше ауыр қылмыс жасағандарға неғұрлым ауыр 

жаза тағайындаудан тұрады; 

7) Интернационализм принципі – бұл принцип ұлттық теңдікті 

бұзғаны үшін, басқа мемлекеттің мүддесіне, халықаралық 

қауіпсіздікке, ұлттар арасындағы бейбітшілікке қарсы қылмыстар 

үшін жауакершілік белгілейтін нормалардан көрініс табады.  

Қылмыстық заң – Қазақстан Республикасының 

Конституциясына сəйкес республика Парламенті қабылдаған 

құқықтық ережелер болып табылады. Жеке адам мен қоғам 

арасындағы қақтығытардың қайсысының қоғамға қауіптілік 
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дəрежесінің басым екенін анықтау жəне оған осы мəселеде 

қылмыстық құқықтық шараларды қолдану арқылы осы қатынастарды 

реттеу қылмыстық заңның негізгі міндеттерінің бірі болып табылады.  

Қылмыстық заң қандай əрекеттер (іс-əрекеттер немесе 

əрекетсіздіктер) қылмыс болып табылатынын, оларды жасаушылар 

қандай жаза қолдану керектігін, қылмыстық жауапкершіліктің 

маңызды принциптері мен жалпы ережелерін анықтайды. 

Басқа құқық салалары сияқты қылмыстық құқықтың да негізгі 

заңдылық базасы Қазақстан Республикасының Конституциясы болып 

табылады. Қылмыстық құқық режимдері жоғарғы соттың нормативтік 

қаулыларында жəне 1997 жылы қабылданған Қылмыстық Кодексте 

тура көрсетіледі. 

Қылмыстық заң Қылмыстық кодекстің 1 бабында 

көрсетілгендей, қылмыстық құқықтың бірден-бір қайнар көзі болып 

табылады. 

Қылмыстық заңның негізгі міндеттеріне қылмыстық 

жауатылықтың талаптары мен принциптері, негізін, қылмыс 

түсінігінің жалпылама белгілердің, қоғамға қауіпті іс-əрекеттер мен 

əрекетсіздіктер шəңберін, қолданылатын жазалардың түрлерін 

анықтау жатса, осы міндеттерді орындау арқылы қылмыстың алдын 

алу, яғни қылмыстарды болдырмау мақсатын көздейді. 

Қылмыстық заң əр түрлі мазмұнда болуы мүмкін. Ол көлеміне 

байланысты жеке нормалардан тұратын, бірқатар нормалардан 

тұратын, қылмыстық құқықтық нормалардың аяқталған жүйесінен 

тұратын қылмыстық заң болып үшке бөлінеді. 

10.2  Қылмыс түсінігі, белгілері, санаттары жəне қылмыс 

құрамы 

Қылмыс əр уақытта да белгілі бір іс-əрекеттіне көрінісі, 

нəтижесі болып табылады. 

Əрекет дегеніміз – адамның қылмыстық зањ тиым салған 

нəрселерді істеуі, ал Əрекетсіздік дегеніміз адамныњ зањ, нормативтік 

кесімдер, нұсқаулар немесе жарлықтар, Бұйрықтар бойынша өзіне 

жүктелген міндетін орындамауы. 

қылмыс дегеніміз – қылмыстық заңдармен тиым салынған, 

қоғамға қауіпті əрекет немесе «рекетсіздікті айтамыз. 

Қылмыстың белгілеріне мыналар жатады: 

1) Қоғамға қауіптілігі; 

2) Заңға қайшылығы; 

3) Айыптылығы; 

4) Жазаланатындығы. 
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Қылмыстың санаттары деп оларды нақты белгілері бойынша 

топќа бљлуді айтамыз. Қылмыстар сипатына, қоғамға қауіптілік 

дəрежесіне жəне кінəнің түріне байланысты мынадай санаттарға 

бөлінеді: 

1) онша ауыр емес; 

2) ауырлыѓы орташа; 

3) ауыр; 

4) аса ауыр. 

Қылмыстық Кодекстін 10-бабына сѕйкес қылмыс жасағаны үшін 

осы  кодексте көзделген ен ауыр жаза бас бостандығынан: 

1) қасақана жасаған əрекеті – 2 жыл, абайсызда жасаған əрекеті 

– 5 жылдан аспайтын мерзімге – онша ауыр емес; 

2) қасақана жасаған əрекеті – 5 жыл, абайсызда жасаған əрекеті 

– 5 жылдан аспайтын мерзімге – ауырлығы орташа; 

3) қасақана жасаған əрекеті – 12 жылдан астам мерзімге – ауыр; 

4) қасақана жасаған əрекеті – 12 жылдан астам мерзімге немесе 

өлім жазасы кљзделсе – аса ауыр санатына жатады. 

Қылмыстын құрамы дегеніміз – бұл қылмыстыњ объективтік 

жəне субъективтік жақтарынан құралатын белгілерініњ жиынтыѓын 

айтамыз. Ондай белгілер 4 топқа бөлінеді: 

-қылмыстын объектісі; 

- қылмыстын объективтік жағы; 

- қылмыстын субъектісі; 

- қылмыстын субъективтік жағы. 

 Қылмыстың объектісі – қылмыскердін қиянат жасайтын жəне 

де қылмыстық заңдармен қорғалатын қоғамдық қатынастар.  

Қылмыстын объективтік жағы – ол қылмыстын сыртқы 

көрінісіне жататын белгісі. 

         Қылмыстын субъектісі – ол қылмыс жасаған уақытта ақыл-есі 

дұрыс жəне 16 жасқа толған жеке адам. Кейбір ауыр қылмыстар үшін 

(кісі өлтіру, зорлау, адам ұрлау жѕне т.б.) ќылмыстыќ жауатылыққа 

адам 14 жастан тартылады. 

 Қылмыстын субъективтік жағы – бұл қылмыстыњ ішкі 

мѕнін, мазмұнын білдіреді.  

Қылмыс құрамы құрастырылуына байланысты материалдық 

жəне формальды болып жіктеледі. 

Материалдық құрамда қылмыстын аяқталу саті қоѓамѓа ќауіпті 

зардаптыњ тууына байланысты болса, формальды ќђрамда зардапты 

тосып жатпай-аќ, қоғамға қауіпті əрекетті жасаудын өзі қылмыстың 

аяқталғандығын көрсетеді.  
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10.3 Қылмыс істеу сатылары жəне жаза түсінігі, мақсаты, 

түрлері  

Кез келген қылмыс белгілі бір кезеңдерден немесе сатылардан 

өтеді. Көп жағдайда адам қылмыс жасауға даындалып барып, өз 

ниетін іске асырады. Ниет жүзеге асса, толыққанды аяқталған 

қылмыс, жасаушыға қатыссыз себептермен жүзеге аспай қалса, не өзі 

бас тартса, аяқталмаған қылмыс болып табылады.  

Қылмыстық құқық теориясында бір бірінен əрекет сипаты мен 

аяқталу дəрежесіне қарай ажыратылатын қасақана қылмыстың үш 

сатысы көрсетіледі. Олар: 

1) Қылмысқа дайындалу; 

2) Қылмысқа оқталу; 

3) Аяқталмаған қылмыс. 

Осы үш саты тек қана тікелей ниетпен жасалған қысқаша 

қылмыстарда болады. 

 Қылмысқа дайындалу деп «тікелей ниетпен қылмыс 

құралдарын немесе бейімдеп жасау, қылмысқа қатысушыларды 

іздестіру, қылмыс жасауға сөз байласу не қылмыс жасау үшін өзге де 

қасақана жағдайлар жасау» объектіге жанасу жолдарын іздестіру 

танылады. Ол қылмысқа оқталу мен аяқталған қылмысқа қарағанда 

қауіптілік дəрежесі төмен. Қылмысқа дайындалушы бұл жағдайларды 

өз қолымен жасайды, бірақ еркіне байланысты емес мəн-жайлар 

бойыншаақырына дейін жеткізілмейді. Егер де бұлай болмай 

қылмыстық өзгерістерді дайындалу сатысынан доғарса, қылмыстан өз 

еркімен бас тарту болар еді. 

 Қылмыс жасауға оқталу. «Тікелей қылмыс жасауға тура 

бағытталған ниетпен жасалған іс-əрекет (əрекетсіздік), егер бұл 

орайда қылмыс адамға байланысты емес мəн-жайлар бойынша 

ақырына дейін жеткізілмесе, қылмыс жасауға оқталу болып 

табылады». 

 Аяқталған қылмыс. Егер адам əрекеттерінде қылмыстық 

кодекстің ерекше бөлімінде келтірілген баптың диспозициясындағы 

барлық объективті жəне субъективтік белгілердің бəрі болса, 

аяқталған қылмыс болып есептеледі. 

Жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайындалатын 

мемлекеттің мəжбүрлеу шарасы. Жаза қылмыс жасауға кінəлі деп 

танылған адамға қолданылады жəне адамдарды құқықтары мен 

бостандықтарынан айыру немесе шектеу болып табылады. 

Жазаның белгілеріне мыналар жатады: 

1)Қылмыстық жазаны мемлекет атынан тек қана сот 

тағайындайды; 
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2) Жаза тек қана жеке сипатта əке-шеше, туған-туыс емес тек 

қылмыскер ғана жазаға тартылады;  

3) Ол адамды құқықтары мен бостандықтарынан шектейді. 

Жаза қылмыскер үшін өзі жасаған қылмыстың салдары. 

Дегенмен ол қылмыстың алдын алудағы белді шара болып 

табылмайды. Белді шараларға əлеуметтік, мəдени-тəрбиелік жұмыстар 

жатады, бірақ егер де қылмыскер иландыру əдістеріне, тəрбиелеу 

шараларына бой бермей бара жатса, оны қылмыстық жазамен 

тоқтатуға тура келеді. 

Жазаның мақсаты: 

- əлеуметтік əділдікті қалпына келтіру; 

- сотталған адамды түзеу; 

- жаңа қылмыстар жасаудан сақтандыру. 

Əлеуметтік əділдік жəбірленішінің бұзылған құқықтары мен 

бостандықтарын қалпына келтіруді көздейді. Ол мүліктік сипаттағы 

санкцияларда (айыппұл, мүлікті тəркілеу), ал өлім, жарақаттар үшін 

қылмыскерді құқықтары мен бостандықтарына ұзақ мерзімге 

айырудан көрініс табады. 

Мəніне қарай жазаның түрлері мынадай топтарға бөлінеді: 

1) Сотталған адамға моральдық жағынан əсер ететін жаза 

түрлері. Бұған жататындар қоғамдық жұмыстарға тарту, арнаулы 

əскери немесе құрмет атағынан айыру, дипломатиялық дəрежесінен 

жəне мемлекеттік наградадан айыру; 

2) Сотталған адамның құқығына шек қоюмен байланысты жаза 

түрлері. Бұған белгілі бір лауазым атқару немесе белгілі бір 

қызметпен шұғылдану құқығынан айыру жатады; 

3) Сотталған адамды материалдық жағыннан айыруға 

байланысты жазалар: түзеу жұмыстары, айыппұл, мүлікті тəркілеу; 

4) Сотталған адамның құқығынан немесе бас бостандығынан 

айыруға байланысты жаза түрлеріне өлім жазасы, бас бостандығынан 

айыру жатады. 

  

  11  Қазақстан республикасының іс жүргізу құқығы 

 

 11.1 Азаматтық іс жүргізу ұғымы 

Азаматтық іс жүргізу бұл сот жəне басқа субьектілер 

арасындағы азаматтық іс қарау мен шешу кезіндегі құрылатын 

азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларымен реттелген азаматтық 

іс жүргізу құқықтық қатынастар жəне процессуалдық əрекеттер 

жиынтығы. Іс жүргізудің басты мақсаты – бұзылған құқықты қалпына 

келтіру немесе заңмен қорғалатын мүддені қорғау болып табылады. 
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Азаматтық іс жүргізу соттың, тараптардың (талап қоюшы мен 

жауапкер), басқа да процеске қатысушылардың (прокурор, өкілдер, 

сот хатшысы жəне т.б.) процессуалдық əрекеттерін, олардың іс 

жүргізу құқықтары мен міндеттерін жинақтайды. Сотқа басқа да 

қатысушыларға процеске қатысу мақсатына жету үшін заңмен 

белгіленген іс жүргізу құқықтары беріліп, соған сəйкес іс жүргізу 

міндеттері жүктеледі. Іс жүргізу құқықтар мен іс жүргізу міндеттер 

процесі барысында жүзеге асырылады. 

Азаматтық іс жүргізудің нысанына тəн белгілері: 

1) сот істерін қарау мен шешу тəртібі алдын ала азаматтық іс 

жүргізу құқықтық нормаларымен белгіленген; 

2) істің аяқталуына мүдделі тұлғалардың сот мəжілісінде іс 

қарауына қатысуға құқығы бар жəне өз құқықтары мен мүдделерін 

қорғай алады; 

3) сот шешімі іс бойынша сот отырысында дəлелдемелер 

арқылы анықталған деректерге сүйенуі қажет жəне ол заңға сəйкес 

болуы керек. 

ҚР АІЖК-сі соттың қарауына жататын барлық азаматтық істерді 

төрт түрге бөледі: 

1) бұйрық бойынша іс жүргізу істері; 

2) талап қоюмен іс жүргізу істері; 

3) ерекше талап қобмен іс жүргізу істері; 

4) ерекше іс жүргізу істері. 

Азаматтық процестің сатылары мынадай мақсаттарға жетуге 

бағытталған процессуалдық əрекеттердің жиынтығы талап 

арызды(арызды, шағымды) қабылдау, сот қарауына істерді əзірлеу, 

сотта іс қарау, сот актілерін шығару жəне т.б. 

           

 11.2 Азаматтық іс жүргізу сатылары 

Азаматтық іс жүргізу сатыларын былай бөліп қарастыруға 

болады: 

1) Іс қозғау сатысы. 

Сот азаматтық істерді мынандай жағдайларда қарайды 

1.1 өзінің құқығын немесе заңды мүддесін қорғауды талап 

еткуен адамның арызы бойынша; 

1.2 заңда белгіленген реттерде басқа адамдардың құқықтары 

мен мүдделерін қорғауды талап етіп, соттан өзіне алатын мемлекеттік 

басқару органдарының, мекемелердің, кəсіпорындардың, қоғамдық 

ұйымдардың немесе жеке азаматтардың арызы бойынша. 

Азаматтық іс талап арыз, арыз не шағым беру арқылы судья 

сотта азаматтық іс қозғайды жəне ол тиісті ұйғарым шығарады. 
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2) Істі сотта қарауға əзірлеу сатысы. 

Азаматтық істерді қарағанда əзірлік жүргізеді, оның мақсаты – 

істі уақтылы жəне дұрыс шешуді қамтамасыз ету. Істі сотта қарауға 

əзірлеу туралы судьяның жеке өзі мынандай əрекеттерді жасайды 

2.1 талап қоюшыдан талаптардың мəн-жайы жөнінде 

сұрастырады. Онда жауапкер жағынан болуы мүмкін қарсылықтарды 

анықтайды, қажет болса, қосымша дəлелдемелер тапсыруды ұсынады, 

талап қоюшыға оның іс жүргізу құқықтар мен міндеттерін түсіндіреді; 

2.2  қажет болған реттерде, жауапкерді шақырып, одан істің 

мəн-жайы жөнінде сұрастырады, оның талапқа қандай қарсылықтары 

бар екенін жəне бұл қарсылықтарын қандай дəлелдермен қуаттай 

алатындығын анықтайды, ерекше күрделі істер жөнінде жауапкерге іс 

бойынша жазбаша түсініктер беруді ұсынады, оған оның іске қатысу 

құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді; 

2.3 үшінші тұлғаларды жəне өзге қатысушыларды іске 

қатыстыру туралы мəселені шешеді; 

2.4 іске прокурордың қатысуы туралы мəселені шешеді. 

Белгіленген тəртіп бойынша хабар-ошарсыз кеткен, ақылының 

ауысуы немесе есінің кемдігі салдарынан əрекет қабілеттілігі жоқ деп 

танылған адамдардың, неке бұзу туралы істері бойынша жауапкердің 

мүліктік құқықтарын қорғау үшін, сондай-ақ баларының мүдделерін 

қамтамасыз ету үшін қорғаншы жəне қамқоршы органдарын процеске 

қатыстыру мəселесін шешеді. 

2.5 Судья қойылған талаптарды анықтайды, тараптарға жəне 

үшінші тұлғаларға қажетті дəлелдемелер жинауға жəрдемдеседі. Егер 

қаралатын іс бойынша қажет болса процеске мүдделі тұлғалар, 

сарапшыларды, аудармашыны, куəларды жəне т.б. қарастыру 

мəселесін шешеді. 

2.6 Судья іс жеткілікті əзірленген деп тапса, оны сот мəжілісінде 

қарауға тағайындау туралы ұйғарым шығарады; 

3)  Сотта іс қарау сатысы. 

Бұл сатыда сот (жеке дара) сот отырысында іс материалдарын 

қарайды, істі мəні бойынша шешеді немесе іс бойынша өндірісті 

қысқартады. Жалпы ереже бойынша шешім қабылдаумен аяқталады; 

4) Заң күшіне енбеген сот шешімдері мен ұйғарымдарына 

апелляциялық шағым беру жəне наразылық келтіру арқылы қайта 

қарау сатысы (апелляциялық өндіріс). 

Бұл сатыда соттың шығарған шешімімен не ұйғарымымен 

тараптар, үшінші тұлғалар келіспесе, олар осы істі қараған соттан 

келесі жоғары тұрған сотқа шешім шығарған күннен бастап 15 күн 

мерзім ішінде апелляциялық шағым бере алады, ал прокурор өзінің 
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наразылығын келтіре алады. Сондай-ақ, олардың келесі сотқа осы іске 

байланысты қосымша дəлелдемелерін ұсынуға құқықтары бар. Осы 

саты бойынша істі қараған сот (алқа, 3 судьядан кем болмау керек) 

соттық қаулы шығарады; 

5) Сот актілерін орындау сатысы. 

Бұл сатыда соттың заң күшіне енген актісі (шешімі, ұйғарымы, 

қаулысы) борышкердің өз еркімен немесе сот орындаушының 

мəжбүрлеу шарасын қолдануымен орындалады (жалпы мерзімі 2 ай); 

6) Заң күшіне енген сот актілерін қадағалау тəртібі бойынша 

қайта қарау сатысы (қадағалау өндірісі). 

Сот шешімінің дəлелсіздігі немесе материалдық немесе іс 

жүргізудің құқық нормаларының елеулі түрде бұзылуы сол шешімді 

бақылау ретінде бұзуға негіз болады. Сот істі қадағалау тəртібімен 

қараудың нəтижесінде кеңесу бөмесінде мынандай шешімдердің бірін 

қабылдайды: 

1) Бірінші, апелляциялық, қадағалау сатысындағы шешімді 

өзгеріссіз, ал шағымды, наразылыты қанағаттандырмай тастайды; 

2) Бірінші, апелляциялық сатыдағы сот шешімінің толық немесе 

бөлігіндегі күшін жояды жəне істі бірінші, апелляциялық сатыдағы 

сотта жаңадан қарауға жібереді; 

3) Бірінші, апелляциялық сатыдағы сот шешімінің толық немесе 

бөлігіндегі күшін жояды жəне талап-арызын қарамай тастайды немесе 

іс бойынша іс жүргізуді қысқартады; 

4) Іс бойынша шығарылған шешімдердің біреуін күшінде 

қалдырады; 

5) Бірінші, апелляциялық сатыдағы соттың шешімін өзгертеді 

немесе оның күшін жояды, материалдық құқық нормаларын 

қолдануда жəне түсіндіруде қате жіберілген болса, істі жаңадан 

қарауға жібермей, жаңа шешім шығарады. 

Істі қадағалау тəртібімен қарау кезінде сот істе бар материалдар 

бойынша шағым. Наразылық дəлелді шегінде бірінші, апелляциялық 

сатыдағы соттар шығарған сот актілерінің заңдылығы мен негізділігін 

тексереді. Сот құрамы үш судьядан кем болмауы тис. Істі қарағаннан 

кейін сот қаулы шығарады; 

7)Заң күшіне енген сот актілерін жаңадан анықталған мəн-

жайлар бойынша қайта қарау сатысы. 

Кейбір ғалымдардың пікірі бойынша бұл ерекше саты деп 

аталады. 

Шешімдерді жаңадан анықталған мəн-жайлар бойынша қайта 

қарауға мыналар негіз болады 
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1) іс үшін елеулі маңызы бар, арыз берушіге белгілі болуы 

мүмкін емес мəн-жайлар; 

2) заңды күшіне енген сот үкімі бойынша анықталған, заңсыз 

немесе дəлелсіз шешім шығаруға негіз болған куəнің біле тұра берген 

жалған жауабы, сарапшылардың біле тұра жасаған жалған 

қорытындысы, аудармашының біле тұра теріс жасаған аудармасы, 

құжаттардың немесе айғақтық заттардың жалғандығы; 

3) заңды күшіне енген сот үкімі бойынша анықталған, 

тараптардың, іске қатысушы басқа адамдардың немесе олардың 

өкілдерінің қылмыстық əрекеттері не болмаса судьялардың осы істі 

қараған кезде жасаған қылмыстық əрекеттері; 

4) сот шешімін шығаруға негіз болғанбасқа орган қаулысының 

бұзылуы. 

Шешімді, ұйғарымды немесе қаулыны жаңадан анықталған мəн-

жайлар бойынша қайта қарау туралы осы шешімді, ұйғарымды немесе 

қаулыны шығарған сотқа арыз береді. Олар іске қатысқан адамдар 

немесе прокурор. Мұндай арызды іске қатысушы адамдар қайта қарау 

үшін негіз болатын мəн-жайлар анықталған күннен бастап үш ай 

ішінде бере алады. Бұл саты бойынша қайта қарау негіздері ҚР АІЖК-

нің 404-бабында көрсетілген. 

  

11.3 Азаматтық іс жүргізу құқығы. Оның пəні мен жүйесі 

Азаматтық іс жүргізу құқығы – азаматтық істерді қарап, шешім 

шығарып жəне оны орындау тəртібін реттейтін нормалар 

жиынтығынан тұратын ұлттық құқықтың бір саласы. Ол сот 

органдарының сот ісін жүргізудегі қызметін, судьялардың қызметін, іс 

жүргізуге барлық басқа да қатысушылардың қызметіне байланысты 

туатын қатынастарды реттейді. Азаматтық істер жүргізу тəртібімен 

ұлттық құқықтың кейбір басқа да салаларынан туып отыратын даулар 

қаралып, шешіледі. Азаматтық іс жүргізу құқығының нормаларын 

бұлжытпай сақтап отыру бұл істерді қарап шешетін сот органдарына 

əрбір істің ақиқатына жетуге кепілдік береді, демек мұның өзі сайып 

келгенде, жеке адамның құқығын, қоғамның мүддесін, мемлекеттің 

игілігін пəрменді де жан-жақты қорғауға мүмкіндік береді. 

Сот төрелігін жүзеге асыруда қоғамдық қатынастарды реттейтін 

азаматтық іс жүргізу құқығы құқық жүйесінде дербес құқық саласы 

болып саналады. Азаматтық іс жүргізу құқығының пəні азаматтық іс 

жүргізу болып табылады. Азаматтық іс жүргізу құқығы мен азаматтық 

іс жүргізудің пəндерін бір-бірінен ажыраты білу керек. Олардың 

ұғымдарын айта кету керек. Азаматтық іс жүргізу құқық жүйесі екі 

(Жалпы жəне Ерекше) бөлімнен тұратынын ескерген жөн. Жалпы 
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бөліміне жалпы ережелер Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері 

мен принциптерін, ведомстволық бағыныстылық жəне соттылық 

туралы жалпы ережелерді, сот хабарлаулары мен шақырулары туралы 

жалпы ережелерді, іс жүргізу мерзімдерінің жалпы ережелерін жəне 

т.б. жатқызуға болады. Ерекше бөлімінебірінші сатыдағы сотта іс 

жүргізуді, бұйрық арқылы іс жүргізуді, талап қою бойынша іс 

жүргізуге, ерекше талап қоюмен іс жүргізуді, ерекше іс жүргізуді, сот 

қаулыларын қайта қарау бойынша іс жүргізуді, жойылған сот ісін 

немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіруді, халықаралық процесс 

жəне т.б. жатқызуға болады. 

Азаматтық сотта іс қарау саласында құқықтық реттеу əдістері 

императивтік жəне диспозитивтік болып бөлінеді. 

Процессуалдық құқықтық кепілдіктер. Азаматтық 

процессуалдық нормалардың жүйеленуі реттеуші, дефинитивтік, 

жалпы, арнайы, ерекше, императивтік, диспозитивтік, құқық беруші, 

міндеттеуші, рұқсат етпеу нормалары. Азаматтық іс жүргізу құқықтық 

нормалардың құрылымы гипотезалар (бір жақты, екі жақты, 

белгіленген, белгіленбеген жəне т.б.), диспозициялар (жай, 

сипаттамалы, сілтемелі, бланкеттік), санкциялардың түрлері. 

       

  11.4 Азаматтық іс жүргізу құқығының бастаулары 

Азаматтық іс жүргізу құқығының бастаулары дегеніміз – 

азаматтық іс жүргізу əрекеттер тəртібін реттейтін жалпы жəне деректі 

ережелер, нормативтік-құқытық актілер. Азаматтық істерді жүргізу 

заңдары- азаматтық, отбасылық, еңбектік-құқықтық қатынастардан 

туатын даулар жөніндегі істерді, əкімшілік-құқықтық қатынастардан 

туатын істерді жəне ерекше сипаттағы істерді қарау тəртібін 

белгілейді. Бұл заңдардың құрамына ҚР АІЖК-сі жəне басқа заңдар 

кіреді. Ең алдымен заң күші жоғары ҚР Конституциясы туралы айту 

керек жəне оның оннан аса баптары азаматтық іс жүргізу əрекеттерге 

жататынын ескеру қажет. Мəселен, ҚР Конституциясының 14-

бабының 1 бөлігінде былай жазылған «Заң мен сот алдында жұрттың 

бəрі тең». Содан кейін азаматтық іс жүргізу құқығына келесі 

номативтік актілердің қандай байланысы бар екенін айту қажет ҚР сот 

жүйесі мен судьялар мəртебесі туралы конституциялық заңы, 

Халықаралық шарттар. Мына азаматтық іс жүргізу құқығының 

нормалары бар заңдарын оқып танысу керек. Оған қоса соттық 

прецеденттер жəне əдет-ғұрыптарды да жатқызылады. 

Азаматтық іс жүргізу құқығының негізгі бастауы – ҚР АІЖК-сі 

болып танылады. 
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Азаматтық іс жүргізу заңының мерзімдегі жəне кеңістікте 

қолданылуы. Заң белгілі бір мерзімде күшіне енеді жəне оның күші 

бір мерзімде тоқтатылуы немесе жойылуы мүмкін. Жалпы ережеге 

сəйкес ҚР-ның заңдары баспасөзде жарияланғаннан кейін, егер 

олардың өздерінде күшіне ену мерімі көрсетілмесе, ол қабылданған 

мерзімінен бастап күшіне енеді. Ал заңда көрсетілсе, 10 күннен кейін 

ресми түрде күшіне енеді. Ал заңда көрсетілсе, ол қабылданған 

мерзімінен бастап күшіне енеді. Мысалы, ҚРАІЖК-сі 1999 жылғы 13 

шілдеде қабылданды, ал бұл кодекс заң күшіне 1999 жылғы 1 шілдеде 

енді. Азаматтық сот ісін жүргізу іс жүргізу əрекетін орындау, іс 

жүргізу шешімін қабылдау кезіне қарай күшіне енген азаматтық іс 

жүргізу заңдарына сəйкес жүзеге асырылады. Жаңа міндеттер 

жүктейтін, процеске қатысушыларда бар құқықтардың күшін жоятын 

немесе оларды кемітетін, олардың пайдаланылуын қосымша 

шарттармен шектейтін азаматтық іс жүргізу заңының кері күші 

болмайды. 

Азаматтық іс жүргізу заңы мемлекеттің бүкіл аумағында 

қолданылады. Жалпы ереже бойынша жаңадан шығарылған заңның 

кері күші болмайды, егер ол туралы арнайы заңда көзделмесе№ Сот 

қажетті түрде процессуалдық əрекеттер жасау кезінде заң күші бар 

процессуалдық əрекеттер жасау кезінде заң күші бар процессуалдық 

əрекеттер жасау кезінде заң күші бар процессуалдық нормативтік 

актіні қолданады. 

 

10.5 Азаматтық іс жүргізу құқығының өзге құқық 

салаларымен ара байланысы 

Азаматтық іс жүргізу құқығын зерттеу үшін мемлекет жəне 

құқық теориясы мен тарихының мəні, негізгі қолданылатын ұғымдар 

мен категорияларын еске алу керек. Ааматтық іс жүргізу құқық өзге 

салалық құқытық пəндер жүйесінде ерекше орын алады. Құқықтық 

институттар мен нормалар ара байланысы, ұқсас құқықтық реттеу 

салалары бар. 

10.6 Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының пəні мен 

жүйесі 

Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымы – азаматтық іс жүргізу 

мен азаматтық іс жүргізу құқығының маңызды проблемалары 

бойынша ғылыми білімдердің жиынтығы болып табылады. 

Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының пəні: 

1)тəжірибеде оның қолданылуымен тығыз байланыстағы 

азаматтық іс жүргізу құқығының өзі; 

2)азаматтық іс жүргізу құқығының бастаулары; 



 

 

89

3) шетел мемлекетіндегі азаматтық іс жүргізу құқығы. 

Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының жүйесі. 

Азаматтық іс жүргізу құқықтық ғылыми теориялық жəне 

тəжірибелік мəні бар бірқатар жалпы мəселелерді қарастырады құқық 

пəні, принциптерді (қағидаларды) оқыту туралы, іс жүргізу құқықтың 

қатынастары мен оның субьектілерін, талап теориясы туралы, 

дəлелдеу туралы жəне т.б. – жалпы бөлімі. Азаматтық іс жүргізудің əр 

сатысына байланысты маңызды проблемаларды зерттеу, олардың 

ерекшеліктерін, мəнін қарастыру – ерекше бөлім. Ғылым азаматтық іс 

жүргізу құқығының біртұтас жəне оның жеке институттарының 

тарихи дамуын зерттейді. 
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Студентің мен оқытушының өздік жұмысына арналған 

практикалық тапсырмалар 

 

1. Мемлекет пен құқық теориясының негіздері: 

1) Мемлекеттің пайда болуың; 

2)Мемлекет жалпы түсінігі,белгілері, функциясы, нысаны; 

3).Құқық түсінігі. Құқықтың саласы; 

4)Құқықтық мемлекет жəне оның белгілері. 

 

Тапсырмалар: 

1-тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

        2-тапсырма. «Мемлекеттің пайда болу теориялары» кестені 

толтыру  

 

Теорияның 

атауы 

Теорияның 

өкілдері 

Теорияның пайда 

болу уақыты 

Теорияның 

мəні 

    

 

Кестені толтыру бойынша ұсыныстар: 

- ұсынылған əдебиеттермен жұмыс; 

- мемлекеттің пайда болу теорияларын талдау; 

- əрбір теорияның өкілдерін жəне пайда болу уақытын бөліп алу; 

- əрбір теорияның мəнін қысқаша сипаттау. 

 

2. Конституциялық құқық негіздері 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының 

жүйесі» (шағын конференция). 

1) ҚР Парламенті 

2) ҚР Үкіметі. 

3) ҚР Конституциялық Кеңесі. 

4) ҚР Сот жүйесі. 

5) ҚР жергілікті өзін-өзі басқару органдары. 

Тапсырмалар:  

- ұсынылған əдебиеттермен жұмыс; 

- шағын конференцияға дайындалу; 

- егер студент нақты бір тақырыпқа дайындалса, онда ол осы 

сұрақтың мəнін қысқаша айтып өту қажет, сонымен қатар оның 

проблемаларын атап жəне оларды қысқаша шешу жолдарын ұсынуы 

қажет;  
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- оппоненттер баяндамашылардың сөз сөйлегендерін талдау 

үшін жəне оларға сұрақ қою үшін осы проблеманың мəнін білулері 

қажет. 

Ұсыныстар: 

- ұсынылған əдебиеттермен жұмыс; 

- баяндамамен шығуға дайындалу (сөз сөйлеу уақыты 5-8 

минут). 

3. Қазақстан Республикасы адам мен азамат жағдайының 

конституциялық негіздері 

1) Адам, тұлға, азамат ұғымдарының арақатынасы. 

2) ҚР-ның азаматтығы ұғымы. 

3) ҚР-сы азаматтарының негізгі құқықтары мен бостандықтары. 

4) ҚР шетел азаматтарының құқықтық жағдайы.  

5) ҚР-сы азаматтарының негізгі міндеттері. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

2 тапсырма. Кестені толтыру. 

Кесте: "ҚР азаматтарына жəне өзге де тұлғаларға тиісті 

конституциялық құқықтарын салыстырмалы талдау" 

 

Құқықтармен 

бостандықтардың 

түрлері 

ҚР 

азаматтарына тəн 

құқықтар 

Өзге де 

тұлғаларға тəн 

құқықтар 

Жеке құқықтар 

мен бостандықтар 

  

Əлеуметтік-

экономикалық 

құқықтар мен 

бостандықтар 

  

Саяси құқықтар 

мен бостандықтар 

  

Кестені толтыруға арналған ұсыныстар: 

- ұсынылған əдебиеттерді талдау, 

- конституциялық құқықтарды топтарға бөлу, 

- ҚР Конституциясына сəйкес қандай құқық тек қана ҚР 

азаматтарына тəн, қандай құқық əрбіреуіне қатысты екендігін 

анықтау. 

4. Əкімшілік құқық негіздері  

1) Əкімшілік құқық негізінің түсінігі жəне нормалары. 

     2) Мемлекеттік қызметтің негізгі принциптері. 
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3) Мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық жағдайы жəне 

оларға қойылатын талаптар. 

4) Əкімшілік жауапкершіліктің түсінігі. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

5. Еңбек құқығының негізі. 

1) Жеке еңбек шарты. 

2) Жұмыс уақыты жəне демалыс уақыты 

3) Еңбек ақы. 

4) Жұмысшылардың материалдық жауапкершілігі. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

2 тапсырма. Жеке еңбек шартын жасау. «Еңбек туралы» заңға 

сəйкес жеке еңбек шартының міндетті шарттарын белгілеу. 

6. Отбасылық құқықтық қатынастар.(іскерлік ойыны) 

1) Сот тəртібі бойынша некені бұзу негіздері. 

2) Некені бұзу жағдайында сот арқылы шешілетін сұрақтар. 

3) Азаматтық процестің некені бұзудың кезеңдері.  

Тапсырмалар:  

- ұсынылған əдебиеттерді талқылау, 

- əрбір сұрақты конспектілеу жəне азаматтық процеске өз 

роліңді негізге ала отырып дайындалу. 

- неке шартын жасау. 

 

  Студентің мен оқытушының өздік жұмысына  арналған 

практикалық тапсырмалар 

 

1. Қылмыстық құқық негіздері.  

1.1 Қылмыстың жекелеген түрлері. 

           1.2 Қылмыс жасау сатылары. 

           1.3 Жазаны тағайындау. 

Тапсырмалар 

1-тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

2. Азаматтық құқық негізі. 

2.1 Меншік құқығы: түсінігі, мазмұны. 

2.2 Міндеттемелік құқық. 

2. 3. Мұрагерлік құқық. 
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Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

3. Экологиялық құқық негіздері.  

3.1 ҚР-сы азаматтарының қолайлы қоршаған ортаға құқығы. 

3.2 Қоршаған табиғи ортаның сапасы.. 

3.3 Қоршаған ортаны қорғау механизмі. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

4. ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы негіздері. 

4.1 Қылмыстық іс жүргізу ұғымы мен сот тљрелігі 

ұғымының арақатынасы. 

4.2 Қылмыстық іс жүргізу сатылары. 

4.3 ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу заңнамасы. 

4.4 Қылмыстық іс жүргізудің субъектілері. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

5. Азаматтық іс жүргізу құқығы негіздері. 

5.1 Азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы. 

5.2 Азаматтық іс жүргізу құқығының заңнамалары. 

5.3 Азаматтық іс жүргізудің ұғымы. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

6. Қаржы құқығы негіздері. 

6.1  Қаржы құқығының түсінігі. 

6.2 Қаржылық жəне бюджеттік қатынастар. 

6.3 Салықтық құқық негіздері. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу. 

Тапсырмалар: 

1 тапсырма. Əр бір сұрақты жазбаша түрде конспектілеп, 

сауалнамаға дайындалу 
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Реферат тақырыптары 

1. Мемлекет тетігі. 

2. Заңдық жауапкершілік: түсінігі, белгілері, түрлері. 

3. ҚР Президентінің конституциялық мəртебесі. 

4. ҚР сайлау жүйесі. 

5. Несие жəне қаржыны басқару. 

6. Салықты мемлекеттік басқару. 

7. Отбасылық құқықтағы неке. 

8. Қамқорлық институты.  

9. Жеке еңбек шарты.  

10. Демалыс жəне еңбек уақыты. 

11. Мəміленің құқықтық мəртебесі. 

12. Қылмыс құрамы. 

13. Қылмыстық жаза.  

14. Салық туралы түсінік: элементтері, функциялары. 

15. Салық міндеттемелерінің құқықтық негіздері.  

16. Кедендік ресімдеу. 

17. Кедендік төлемдер. 

18. Халықаралық ұйымдар. 

19. Халықаралық құқықтағы аймақ. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Мемлекет ұғымы жəне белгілері.  

2. Қуқық түсінігі, жүйесі жəне қайнар көздері. 

3. Мемлекет нысаны. 

4. Мемлекеттің пайда болу теориялары. 

5. Конституциялық құқық құқықтың іргетасы ретінде.  

6. Конституция – мемлекеттің негізгі заңы. 

7. Азамат жəне адам міндеттері мен бостандығы 

конституциялық құқық жүйесі. 

8. Қазақстан-демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне 

əлеуметтік мемлекет.  

9. Əкімшілік құқықтың субъектілері. 

10. Əкімшілік құқық бұзушылық. 

11. Құқықтық басқару актілері жəне əдістемелері, формалары. 
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12. Əкімшілік жауапкершілік. 

13. Отбасылық құқық- жеке құқық ретінде. 

14. Отбасылық құқықтағы неке.  

15. Отбасы мүшелерінің алименттік міндеттері. 

16. Демалыс жəне еңбек уақыты. 

17. Еңбекке ақы төлеу. 

18. Азаматтар азаматтық құқық субъектісі ретінде 

19. Заңды тұлға. 

20. Азаматтық құқықтағы мəміле. 

21. Жеке меншік құқығы. 

22. Міндеттің пайда болу түсініктері мен негіздері.  

23. Мұрагерлік құқық. 

24. Қылмыстық жазаның түсінігі,мақсаты жəне жйесі. 

25. Қылмыстық құқық құқық саласы ретінде. 

26. Қылмыстың түсінігі мен белгілері. 

27. Қылмыстық жауапкершілік жəне оның негіздері. 

28. Қылмыстың құрамы. 

29. Қылмыстық іс-қимылды болдырмайтын мəн-жайлар. 

30. Салық құқығы құқық саласы ретінде. 

31. Салықтың түсінігі, белгілері,элементтері жəне түрлері. 

32. ҚР салықтың құрылымы жəне оның жүйесі. 

33. Кеден құқығы құқық саласы ретінде. 

34. ҚР кеден органдарының жүйесі. 

35. ҚР кедендік режимдердің түсінігі мен түрлері. 

36. Тауардың шықан елін анықтау. 

37. Іс жүргізу  құқықтың қағидалары. 

39. Іс жүргізу құқықтың субьектілері. 

 

Қосымша тапсырмалар 

 

1 Кроссворд құрау 

Кроссворд студенттердің жазбаша шығармашылық жұмысы 

болып табылады. Кроссвордта 25-30 заңдық терминдер болуы керек. 

Кроссвордтың құрылымы: 

- сыртқы бет; 

- кроссвордтың схемасы; 

- сұрақтары; 
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- дұрыс жауаптар. 

Ресімдеу ережесі: 

1) кроссвордтың мəтіні қолдан немесе компьютерде 1,5 

интервалда стандартты ақ қағазға жазылуы керек. 

2) ақ шет міндетті түрде қалдырылуы керек. Сол жақ ақ шет      

30 мм, төменгі – 20 мм, жоғарғы – 20 мм, оң жақ – 15 мм. 

2 Жеке еңбек шартын жасау 

3 Неке шартын жасау 

4 Сату-сатып алу шартын жасау 

2–4 – тапсырмаларды орындауға арналған əдістемелік ұсыныстар. 

Құқықтық құжаттарды жасау студенттің белгілі тақырып 

бойынша жазбаша жұмысы болып табылады.  

Мəтіннің ұтымды көлемі 2–5 беттер. 

Ресімдеу ережесі: 

1) Құқықтық құжаттың мəтіні қолдан немесе компьютерде 1 

интервалда стандартты ақ қағазда терілуі керек; 

2) Ақ шет міндетті түрде сақталуы керек: сол жақ ақ шет –        

30 мм, төменгі – 20 мм, оң жақ –10 мм. 

 5 Реферат дайындау 

Реферат белгілі бір тақырып бойынша студентке өздік жазбаша 

жұмысы болып табылады. Студент рефератты жазу кезінде берілген 

тақырып бойынша əдебиетке талдау жасап, ғылыми материалдарды 

жүйелеу керек. 

Рефераттың құрылымы: 

1) Реферат: 

а) сыртқы беттен; 

б) мазмұны; 

с) кіріспе: 

д) негізгі бөлім; 

е) қорытынды; 

ж) пайдаланылған əдебиеттер тізімінен құралуы керек. 

Көлемі 20-25 бет басылған мəтін болуы керек. 

Мазмұнына қойылатын талаптар: 

1) Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, историографиялық шолу, 

зерттеудің мақсат-міндеттері, тəжірибе жүзінде маңыздылығы, 

(мөлшермен кіріспенің көлемі 1–2 бет); 

2) Негізгі бөлім зерттелетің тақырып бойынша ғылыми 

материалды талдаудан тұрады. Негізгі бөлімнің материалы 

тарауларға бөлінеді (негізгі бөлімнің көлемі –15–20 бет). 

3. Қорытынды зерттеудің қорытындылары бойынша өте 

қысқа көлемде болуы керек. 
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4. Пайдаланылған əдебиеттер тізімі келесі құрылымдардан 

тұрады: 

- алфавиттік тəртіп бойынша;  

- тақырыптық – хронологиялық; 

- қайнар көзі бойынша. 

- Қосымшаға зерттеу жүргізілген қосалқы материалдар: 

репродукциялар, иллюстрациялар, құжаттардың көшірмесі, 

фотосуреттер, суреттер, схемалар,кестелер, статистикалық 

мəліметтер. 

Ресімдеу ережелері: ақ шет міндетті түрде сақталуы керек: сол 

жақ ақ шет –20 мм, төменгі- 20-мм, оң жақ –15мм. 

 

 

Тесттер 

 

1. ҚР-сы құралады: 

          А) одақтас республикалардан; 

 Б) əкімшілік-аумақтық  бөліністерден; 

 В) ұлттық округтерден. 

 

2. Құқық дегеніміз не? 

А)тəртіп; 

          Б) мемлекет белгілеген жалпыға міндетті ережелер жиынтығы; 

          В)міндет. 

 

3. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша 

білім алудың қандай түрі тегін? 

А) кəсіби; 

Б) міндетті орта; 

          В)арнайы орта. 

 

4. ҚР-ның Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің 

бірден-бір бастау кім? 

А) президент; 

Б) парламент; 

В) халық. 

5. Төменде көрсетілген органдардың ішінен қайсысының 

ҚР-сы Конституциясының нормаларына ресми түсінік беруге 

құқығы бар? 
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А) прокуратура; 

Б) конституциялық кеңес; 

В) Жоғарғы сот. 

 

6. Жергілікті мемлекеттік атқару органының басшысының 

лауазымы қалай аталады? 

А) мэр; 

Б) əкім; 

В) референт. 

 

7. ҚР Мемлекеттік қызмет туралы заңы қашан 

қабылданды: 

А) 2000 ж; 

Б) 1999 ж.; 

В) 2002 ж. 

 

8. Мүліктік жəне мүліктік емес қатынастарды қай құқық 

саласы реттейді? 

А) конституциялық; 

Б) отбасылық; 

В ) азаматтық. 

 

9. Неке мынадай жағдайларда бұзылады: 

А) Ата-анасының өтініштері бойынша; 

Б) Ерлі-зайыптылардың біреуі қаза болған жағдайда; 

В) Ерлі-зайыптылардың біреуінің өтініші бойынша. 

 

10. Судьялардың өкілеттік мерзімі қанша жыл? 

А) өмірлік; 

Б) 2 жыл; 

В) заңда көрсетілмеген. 

 

2 Нұсқа «Құқық негіздері» 

 

1. Мемлекеттің пайда болуы туралы теологиялық 

теорияның мəнi неде? 

А) Құдай жаратты; 

          Б) Адамның табиғатынан туындайды; 

          В) Ұлттық ерекшелiктердi есепке ала отырып туындайды; 

          Г) Өздiгiнен туындайды; 

          Д) Адамдардың психикасынан туындайды. 
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2. Мемлекеттiң пайда болуы туралы патриархалдық 

теорияның негiзiн қалаушысы кiм? 

А) Августин; 

Б) Радищев; 

В) Аристотель; 

Г) Маркс; 

Д) Спенсер. 

  

3. Дұрыс емес жауапты көрсет. Мемлекеттің ішкі 

функциясының салаларына жатады: 

А) Экономикалық функция; 

Б) Əлеуметтік функция; 

В) Идеологиялық функция; 

Г) Саяси функция; 

Д) Экологиялық функция. 

 

4.  ҚР-сы  құрылады 

А) автономиядан; 

Б) штаттардан; 

В) одақтас  республикалардан; 

Г) əкімшілік-аумақтық  бөліністерден;  

Д) ұлттық округтерден. 

 

5. Басқару нысанының қандай түрлерi бар? 

А) Унитарлық жəне федеративтi; 

Б) Республика жəне монархия; 

В) Демократия жəне деспотия; 

Г) Күрделi  жəне  жай; 

Д) Орталық жəне жергiлiктi. 

 

6. Құқық дегеніміз не? 

А) дəстүр; 

Б )тəртіп; 

В) мемлекет белгілеген жалпыға міндетті ережелер жиынтығы;  

         Г) салт; 

Д) міндет. 

 

7. Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша 

білім алудың қандай түрі тегін? 

А) жоғары; 

Б)кəсіби; 



 

 

100

В) арнаулы; 

Г) міндетті  орта; 

         Д) арнайы орта. 

  

8. Конституциялық құқық қандай қарым-қатынасты 

реттемейді: 

А)Мемлекет пен жеке адамның қарым-қатынасын 

          Б)Мемлекеттік жəне қоғамдық құрылыстың негіздерін құрайтын 

қоғамдық қатынастарды  

          В)Сайлау жүйесінің негіздерін 

          Г)Тек қана саяси-құқықтық механизмдердi  

         Д)Мемлекеттік билікті іске асыру тетіктерін реттейді жəне 

белгілейді.  

9. Қазақстан Республикасының бірінші Конституциясы 

қашан қабылдады: 

А)1991жыл  

          Б)1993  жыл 

          В)1995  жыл 

          Г)1977  жыл  

          Д)1978 жыл  

10. Конституциялық-құқықтық қатынастардың субъектісі: 

А)Территориялық  құндылықтар 

          Б)Мемлекет,  халық,  заңды  тұлға  

          В)Азаматтардың  міндеттері,  қажетті  мінез-құлық 

          Г)Оқиғалар,  субъектінің 

          Д)Меншік 

11. ҚР-ның Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің 

бірден-бір бастау кім? 

А)президент 

          Б)парламент 

          В)үкімет 

          Г)халық 

          Д)Үкімет 

12. Төменде көрсетілген органдардың ішінен қайсысының 

ҚР-сы Конституциясының нормаларына ресми түсінік беруге 

құқығы бар? 

А)прокуратура 

          Б)конституциялық  кеңес 

          В)Жоғарғы сот 
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          Г)Үкімет 

          Д)Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

13. ҚР-ның Үкіметі қандай билікті жүзеге асырады? 

А)заң шығару; 

Б)сот; 

В) атқару; 

Г) қоғамдық; 

Д) əкімшілік. 

 

14. Жергілікті мемлекеттік атқару органының басшысының 

лауазымы қалай аталады? 

А) мэр;  

Б) губернатор;  

В) əкім; 

Г) референт; 

Д) спикер. 

 

15. Ең жоғарғы заң шығару органы қабылдайтын 

құқықтық кесім қалай аталады? 

А) бұйрық; 

Б) шешім; 

В) заң; 

Г) үкім; 

Д) меморандум.  

 

16.  ҚР-да қос азаматтыққа жол беріле ме? 

А) беріледі; 

Б) берілмейді;  

В) ерекше жағдайда берілед; 

Г) оны азаматтың өзі шешеді; 

Д) Президент шешімімен берілед. 

  

17. Əкімшілік жазалаудың ең көп тараған түрі: 

А)сөгіс; 

          Б) айыппұл; 

В) салық салу;  

Г) қарызды қайтару; 

Д) тəртіптік жазаға тарту. 
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18. ҚР Мемлекеттік қызмет туралы заңы қашан 

қабылданды: 

А) 2000 ж; 

Б) 1999 ж.; 

В) 2001 ж.; 

Г)2002 ж; 

Д) 2003 ж. 

 

19. Еңбек шарты қандай мерзімге жасалады? 

А) екі жылдан аспайтын уақытқа; 

Б) белгісіз мерзімге; 

В) үш жылдан аспайтын мерзімге; 

Г) маусымдық мерзімге; 

Д) барлық аталған мерзімге. 

 

20. Еңбек заңы бойынша жалақының төлену мерзімдері: 

А) айына 1 рет; 

Б) апта сайын; 

В) заңда көрсетілмеген; 

Г) айын екі рет; 

Д) 2 ай сайын. 

 

21. Мүліктік жəне мүліктік емес қатынастарды қай құқық 

саласы реттейді? 

А) қылмыстық;  

Б) əкімшілік; 

В) конституциялық; 

Г) отбасылық; 

Д) азаматтық. 

 

22. Заң бойынша белгіленген неке жасы: 

А) 20 жас; 

Б) 16 жас; 

В) 17 жас; 

Г) 18 жас; 

Д) 19 жас. 

 

23. Неке мынадай жағдайларда бұзылады: 

А) Ата-анасының өтініштері бойынша; 

Б) Сотпен хабарсыз кеткен деп танылса; 

В)Ерлі-зайыптылардың біреуі қаза болған жағдайда; 
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Г) Қылмыс жасағаны үшін 2 жылға сотталса; 

Д) Ерлі-зайыптылардың біреуінің өтініші бойынша. 

  

24. Мемлекеттiң сыртқы функциясы болып табылады: 

А) Салық салу; 

Б) Елдiң қорғанысы; 

В) Меншiктi қорғау; 

Г) Құқықық тəртiптi қорғау; 

Д) Əскерде қызмет ету. 

 

25 Судьялардың өкілеттік мерзімі қанша жыл? 

А) өмірлік; 

Б) 5жыл; 

В) 2 жыл; 

Г) заңда көрсетілмеген; 

Д) 7 жыл. 
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Глоссарий 

 

Атқарушы билік органы – мемлекеттік аппараттың бөлігі 

болып табылатын, өз құрылымы, құзырылығы бар, заңнамаға сəйкес 

құрылған, мемлекеттік тапсырмасы бойынша қатысуға құқық 

берілген, шаруашылық, əлеуметтік – мəдени, əкімшілік – саяси 

сфераларға күнделікті жетекшілікті атқарушы жəне бұйырушы қызмет 

тəртібінде жүзеге асыруға арналған, сала аралық басқарумен 

шұғылданатын ұйым. 

Əкімшілік құқықтың пəні – бұл мемлекеттік басқару 

сферасында туындайтын, дамитын жəне тоқтатылатын қоғамдық 

қатынастар. 

Əкімшілік құқық бұзушылық – бұл мемлекеттік немесе 

қоғамдық тəртіпке, белгіленген басқару тəртібіне қол сұғатын, 

құқыққа қайшы, кінəлі əрекет немесе əрекетсіздігі, сол үшін 

заңнамада əкімшілік жауаптылық қарастырылған 

Конституциялық құқық – құқықтық реттеудің жеке пəні 

болып табылатын, біркелкі қоғамдық қатынастарды реттейтін жəне 

ішкі бірлігімен сипатталатын құқық нормалар жиынтығын көрсететін 

ҚР құқық жүйесінің саласы. 

Конституциялық – құқықтық институттар дегеніміз 

қоғамдық қатынастың бір жақты жəне өзара байланысын реттейтін 

жəне біршама өзіндік топтар құрайтын конституциялық құқық 

нормаларының жиынтығы. 

Құқық – бұл мемлекет белгілеген, қамтамасыз ететін, кепіл 

болатын жəне қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған жалпыға 

міндетті, формалды анықталған құқық нормаларының жүйесі. 

Құқықтың қайнар көздері – бұл мемлекеттен туындайтын 

немесе құқық нормаларын көрсететін жəне бекітетін, оларға заңды 

жəне жалпыға міндетті күш беретін мемлекет қабылдаған ресми 

құжаттық нысандар. 

Мемлекет – бұл қоғамды білдіре отырып, осы қоғамды 

басқаратын жəне оның интеграциясын 

(құрылуын) қамтамасыз ететін арнайы басқару жəне мəжбүрлеу 

аппараты болатын бұқаралық биліктің саяси – аумақтық, егеменді 

ұйымы. 

Мемлекет функциялары – бұл мемлекеттің мəнін жəне мақсат - 

міндетін білдіретін оның қызметінің негізгі бағыттары. 

Мемлекет механизмі – бұл мемлекет міндеттері мен 

функцияларын жүзеге асыруға арналған мемлекеттік органдардың 

жүйесі. 
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Мемлекеттік қызмет – мемлекеттік қызметшінің мемлекеттік 

органдарда мемлекеттік биліктің міндеттерін жəне функцияларын 

жүзеге асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттіліктерді атқару 

бойынша ресми қызметі. 

Мемлекеттік орган – бұл мемлекеттік міндеттерді атқаратын 

жəне осы үшін тиісті биліктік өкілеттіліктер берілген ұйым немесе 

мекеме. 

Монархия – бұл тақ ұрпақтан ұрпаққа мұрагерлік жолмен 

берілетін, жоғарғы мемлекеттік билік бір адамның – монархтың 

қолында болатын басқару нысаны. 

Республика – бұл жоғарғы мемлекеттік билік нақты бір мерзімге 

сайланған органдарға берілгенн жəне сайлаушылары алдында жауап 

беретін басқару нысаны. 

Саяси режим – бұл мемлекеттік билікті жүзеге асыратын 

тəсілдер мен əдістер. 

Федерация –бұл құрамды бөліктерінде қандай да бір мөлшерде 

мемлекеттік егемендік болатын жəне мемлекеттік құрылымдар болып 

табылатын күрделі, одақтас мемлекет 

Əрекет дегеніміз – адамның қылмыстық заң тиым салған 

нəрселерді істеуі.  

Əрекетсіздік дегеніміз адамның заң, нормативтік кесімдер, 

нұсқаулар немесе жарлықтар, бұйрықтар бойынша өзіне жүктелген 

міндетін орындамауы. 

Жаза дегеніміз соттың үкімі бойынша тағайындалатын 

мемлекеттің мəжбүрлеу шарасы. 

Жер қоры дегеніміз – мемлекет меншігіндегі, оның аумағын 

түгел қамтитын жер шарының құрылықтағы бір бөлігін айтамыз 

Қылмыстық құқық - жеке құқық саласы ретінде адамды, оның 

құқықтары мен бостандықтарын, қоғамды жəне мемлекетті 

қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауға бағытталған қоғамдық 

қатынастарды реттейді. 

Қылмыс дегеніміз – қылмыстық заңдармен тиым салынған, 

қоғамға қауіпті əрекет немесе əрекетсіздікті айтамыз 

Қылмыстың объектісі – қылмыскердің қиянат жасайтын жəне 

де қылмыстық заңдармен қорғалатын қоғамдық қатынатсар.  

Қылмыстың объективтік жағы – ол қылмыстың сыртқы 

көрінісіне жататын белгісі. 

Қылмыстың субъектісі – ол қылмыс жасаған уақытта ақыл-есі 

дұрыс жəне 16 жасқа толған жеке адам. Кейбір ауыр қылмыстар үшін 

(кісі өлтіру, зорлау, адам ұрлау жəне т.б.) қылмыстық жауатылыққа 

адам 14 жастан тартылады. 
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Қылмыстың субъективтік жағы – бұл қылмыстың ішкі мəнін, 

мазмұны 

ҚР-ның экологиялық құқығы - айналадағы табиғи ортаны 

қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды  

Мемлекеттік баж - уəкілді берілген мемлекеттік органдардың, 

немесе лауазымды адамдардың заңдық мəні бар іс-қимылдар 

жасағаны үшін жəне құжаттарды бергені үшін алынатын міндетті 

төлем. 

Салық дегеніміз – белгілі бір мерзімде жəне белгілі бір көлемде 

алынатын, заң бойынша қарастырылған міндетті төлемдер. 

Сенімхат бір адамның (сенім берушінің) өз атынан өкілдік ету 

үшін екінші адамға (сенім білдірген) берген жазбаша уəкілдігі. 

реттейтін құқықтық ережелердің жиынтығын зерттейтін оқу 

пəні немесе ғылым саласы 

Төлемақы дегеніміз – мемлекет меншігіндегі объектілерді 

пайдаланған кезде төленетін төлем. 

Экологиялық құқықтың мəні – бұл экологиялық-құқықтық 

нормалардың қолданылу саласында қалыптасатын тарихи тұрғыда 

қазіргі жəне болашақтағы ұрпақтар мүдделері үшін қоршаған ортаны 

сақтап қалу мақсатында табиғи объектілерді сақтау, жақсарту, 

қалпына келтіру, тиімді пайдалану тұрғысында міндетті түрде 

мемлекеттің қатысуы жағдайында азаматтар мен ұйымдар арасындағы 

өндірістік қатынастармен байланысты болуы. 

Экологиялық қатынастар дегеніміз – бұл объектісі табиғат 

пен оның құрамындағы элементтер болып табылатын қатынастарды 

айтамыз.  

Экологиялық құқықтың объектілері дегеніміз – айналадағы 

табиғи ортаны құрайтын, адамның тіршілік қажеттіліктеріне 

жұмсалатын табиғи ресурстар мен адамдардың экологиялық 

денсаулығы мен өмірін айтамыз. 

Экология заңдарын бұзу дегеніміз – белгіленген экологиялық 

тəртіпті бұзатын жəне табиғи ортаға зиян келтіретін заңға қайшы 

кінəлі əрекет немесе əрекетсіздік айтамыз. 

Халықаралық құқық – бұл ерекше құқық жүйесі болып 

табылады. Ғылым жəне оқу пəні болып табылады. 

Халықаралық келісімшарт – оның субъектілерінің 

арасындағы құқық пен міндеттерді белглейтін, солар үшін заңды 

міндетті халықаралық – құқықтық нормаларды тудыру туралыанық 

көрсетілген келісім 
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