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К І Р І С П Е

Сот жэне кұкык қорғау органдары жеке бастың, қоғам- 
ның жэне мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдде- 
лерін қорғайтын мемлекеттің тетіктерінде, өздерінің 

нақты міндеттері мен функңияларын атқаруда маңызды рөл ат- 
қарады.

«Сот және құкык корғау органдары» курсы қарапайым сөз- 
бен айтқанда, басқа заң саласындағы пэндерді оқу алдындағы 
кіріспе пэн болып табылады жэне олармен үздіксіз байланыста 
болады. Құқық қорғау жэне құқык қолдану қызметін жүзеге асы- 
ратын соттың, прокуратураның, адвокатураның жэне өзге орган- 
дардың жұмысы жайлы хабардар болмай тұрып, студентке жэне 
оқырманға басқа заңдық пәндерді түсіну, эрі қарай қылмыстық іс 
жүргізудің, азаматтық іс жүргізудің, қылмыстық атқарудың, қар- 
жылық жэне басқа да құқық салаларының мэні мен мазмұнын 
ұғыну қиынға түседі.

Сот жэне кұкық қорғау органдарын қалыптастырудағы, ұйым- 
дастырудағы жэне оның қызметіндегі ерекшеліктер осы оқулықта 
зерделенетін пэн. Бұл органдардың қызметі құқықтық норматив- 
тік актілермен белгіленген. Сондықтан осы курсты жақсы мең- 
геру үшін көптеген заңдар мен басқа да нормативтік құкықтық 
актілерді қамтитын деректемелерді оқуға тура келеді.

Кітапта сот билігі ұғымын ашуға, республика соттарының 
қызметі негізін құраған қағидаггарға жэне оны орындаудың бас- 
ты формасы -  тек сот жүзеге асыратын эділ сотқа басты назар 
аударылған.

Мемлекетіміздің құқықтық саясатының негізгі багыттарын 
әрі қарай белгілеу мақсатында Қазақстан Республикасы Прези- 
дентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы N858 Жарлығымен 2010 -  
2020 жж. кезеңіне арналған жаңа Қазаңстан Республикасының 
құқыңтың саясатының тұжырымдамасы бекітілген.

Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың 2014 жылғы 17 қаңта- 
рындағы Қазаңстан жолы -  2050: «Бір маңсат, бір мүдде, бір 
болаиіақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Сот жүйесі



іс жүзінде ашық жэне қолжетімді, қарапайым жэне барлық дау- 
ды тез шеше алатындай болуға тиіс. Барлық қүқық қорғау жүйесі 
ж^мысының сапасын арттыру қажет. Зор өкілеттілік пен қүқық 
иелрнген шенділер мінсіз мінез-құлқымен жэне жоғары кэсіби 
деңгейімен ерекшеленуге тиіс» деп көрсеткен1.

2014 жылы біршама заңнамалар реформаланып, оның ішін- 
де, төрт жаңа -  Қылмыстық, Қылмыстық процестік, Қылмыс- 
ты-атқару жэне Әкімшілік қүқық бүзушылық туралы кодекстер 
әзірленіп, олар 2015 жылдан бастап күшіне енді. Бүл өзекті заң 
актілерінің қабылдануы қылмыстық сот ісін жүргізуді жэне, ең 
алдымен, қылмысқа қарсы күрес саясатын түжырымдық түрғы- 
дан жаңғыртуды, адам қүқықтарын қазіргі қылмыс дэрежесіне 
сай қарсы әрекет жасай алатындай деңгейге көтерді.

Авторлар сот жэне қүқық қорғау органдары туралы оқып- 
үйренушілердің ең қажетті мәліметтерді дүрыс қабылдауын жэне 
игеруін қиындататын теориялык даулар мен пікірсайыстық проб- 
лемаларға аса көңіл бөлмеуге тырысқан. Авторлардың пікірінше, 
оқулықтар мен оқу қүралдарында материалдар мемлекетімізде 
қабылданған заңның шеңберінде, бірізділікпен, жүйелі баянда- 
луға тиіс. Ол нақты органның қүқық қорғау жэне құқық қолдану 
қызметі туралы ақпарат қолданыстағы заңдардың мэнін ашумен 
шектелуі тиіс.

Бұл оқулықты дайындағанда сот жэне құқық қорғау органда- 
рының қызметін белгілейтін заңдар ғана емес, заңға енгізілген 
соңғы өзгертулер мен толықтырулар ескеріліп, көрсетілген меке- 
мелердің қайсыбір функцияларын анықтайтын ведомстволық құ- 
қықтық актілер де пайдаланылған. Сот жэне құқық қорғау орган- 
дарының құзыретін белгілейтін заң нормаларының мағынасын 
бұрмаламау мақсатында, олардың қызметкерлерінің құқықтары 
мен міндеттері заңда қалай баяндалса, негізінен тура солай келті- 
рілген. Осы пэнді тереңірек зерттегілері келетіндер үшін заң жэ- 
не әдебиет көздерінің тізімі берілген.

Әрі қарай жетілдіруге бағытталған ұсыныстар мен ескертпе- 
лер жасаған мамандарға авторлар өз алғыстарын білдіреді.

1 Н.Ә. Назарбаев. Қазақстан жолы -  2050: «Бір мақсат, бір мүдце, бір бо- 
лашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауы. Қазақстан -  2050, Мэңгілік сайты.



1-тарау

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБАИКАСЫНЫҢ 
СОТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ 

ОРГАНДАРЫ» пәнінің уғымы мен 
мақсаты

1.1. Сот және күкық коргау қызметі.
Олардың ұғымы, негізгі белгілері мен міндеттері

Қазақстанның өзін кұкыктык, демократиялық мемлекеттер қа- 
тарына жатқызатындығы, адамды, оның өмірін, құқыктары мен 
бостандығын аса жоғары құндылық деп санайтындығы, демокра- 
тиялық принциптер мен жалпы адамзат құндылықгарын мойын- 
дайтындығы біздің еліміздің Ата заңында жарияланган. Қазақстан 
тәуелсіздік алғаннан кейін халықаралық-құқықтық актілердің не- 
гізгі ережелері мен адам кұқығын қорғаудың көпшілік мойындаған 
құқыктық стандартгары ұлттық заңнамада едәуір орын алды. Мы- 
салы, 1995 жылғы Конституция адам жэне азамат құқығы мен бос- 
тандығына өзінше бөлек тарау арнаған. Адам құқығы мен бостан- 
дығын қамтамасыз ету мақсатында азаматтардың құқықтарына, 
бостандығы мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық акті- 
лерді, оларды қолданудың міндетті шарты ретінде ресми жариялау 
туралы конституциялық норма қабылданды. Сонымен қатар, бұл 
талапты бақылаудың тетігі ретінде оны тіркеу қарастырылды.

Қазақстан тәуелсіздіктің алғашқы күнінен бастап Адам құқы- 
ғының Жалпыға бірдей Декларациясында (1948 ж.) баяндалған 
ұсыныстарды мойындады. Сонымен қатар, республика бірқатар 
халықаралық конвенцияларды, олардың ішінде Азаматтық жэне 
саяси құқықтар туралы халықаралық Пакт пен Экономикалық, 
әлеуметтік жэне мәдени қүқықтар туралы халықаралық Пакт 
(1966 ж.) сияқты көпшілік мойындаған шарттарды бекітіп, оған 
заңды күш берді.

Адам қүқығы мен бостандығын аса жоғары құндылық деп жа- 
риялау, ал адамның жэне азаматтың құқықтары мен бостандығын 
сақтау жэне қорғау мемлекеттің міндеті деп тану Республика



Конституциясының аса маңызды құқықтық ережелері болып та- 
былады. Бұл барлық заң шығарушы, атқарушы жэне сот органда- 
рыны^, сонымен қатар оларға жатпайтын басқа органдардың да 
елдегі „аңдылык пен құқық тэртібін сақтау үшін жан-жақты шара 
қолдануға, құқықтын қорғалуына күш салуға тиіс екендігін білді- 
реді, яғни мемлекеттік органдардың басым көпшілігі құқық қор- 
ғау қызметіне атсалысады. Сондықтан да құқықты заңсыздықтан 
әрқашан қорғау үшін, құқық бұзушылықты айқындау, тыю жэне 
оның алдын алу, құқық бұзушыларға эртүрлі санкциялар қолдану 
үшін мемлекет арнаулы органдар құрады, олар негізінен құқық 
қоргау қызметімен айналысады.

Құқық қорғау қызметі мемлекеттік кызметтің бір түрі ретін- 
де құқықты қоргауға, демократиялық қоғамда заңдылық режімін 
қамтамасыз етуге тиіс. Құқық зандардың көмегімен бостандық 
шегін белгілейді, қоғамдық өмірді реттеудің негізгі мәселелері 
бойынша мемлекеттің ырқын білдіреді. Құқық жалпыға бірдей 
жэне құқықтық қатынастарға қатысушыларды түгел қамтитын- 
дықтан, заңдылық барлық құқықтық жүйенің қалыпты жұмыс іс- 
теуінің қажетті шарты болып табылады. Сол себептен бұл ретте 
табиғи құқықты мойындауға негізделген, демократиялық құқық- 
тар мен бостандықтарға сай келетін зандардың үстемдігі қамта- 
масыз етілуге тиіс. Заңдылықтың жайы заңцардың мазмұнына ті- 
келей байланысты.

Осы айтылғандарды ескерсек, заңдылықты, барлық заң нор- 
маларын, барлық құқықтық актілерде көрсетілген талаптарды 
азаматтардың, олардың бірлестіктерінің, лауазымды адамдардың, 
мемлекеттік органдардың бұлжытпай сақтауы жэне орындауы қа- 
жет деп ұғыну керек. Мызғымастай құкықтық тэртіп заңдылық 
режімінің ойдағыдай жүзеге асырылғандығының нәтижесі болып 
табылады. Құқықтық тэртіп мемлекет белгілеген тэртіпте қабыл- 
данған құқықтық нормалармен реттеледі. Жоғарыда аталған мақ- 
сатқа жетудің құралы болып табылатын құкық қорғау қызметі 
заңдылықтың сақталуын қадағалау жэне бақылау, бұзылған құ- 
қықты қалпына келтіру жэне кінэлі адамды жауапқа тарту жөнін- 
дегі қызметтерді қамтиды.

Айта кету керек, ғылымда да, заң әдебиетінде де құқық қор- 
ғау қызметінің субъектілерін анықтауда ортақ пікір, ал заңнамада



«кұқык қорғау органдары» ұғымына нақты түсініктеме беретін 
қүқықтық норма тиянақты белгіленбеген. Құқық қорғау қызметін 
жүзеге асыратын органдар қатарына сот органдарын жатқызу мэ- 
селесі де құқық қорғау органдарының теориясында да, мамандар 
арасында да пікірталас тудыруда.

Біреулері сот органдарын құқық қорғау органдарына жатқы- 
зады, ал кейбіреулері -  жатқызбайды, ал басқа біреулері олар- 
дың ешқайсысына да қосылмайды. Мысалы, Р.А.Беленков сотты
-  «соттардың заңда жэне ол белгілеген процедураға сэйкес қыл- 
мыстық жэне азаматтық істерді қараудағы жэне шешудегі құқық 
қорғау қызметінің түрі» деп қарастырады2.

К.Ф.Гуценконың ойынша: «Қайсыбір органды құқық қорғау 
органдарына жатқызу оны тәуелсіздіктен айырып, басқа біртекті 
органдарга тәуелді етуді білдірмейді. Соттарды құқық қорғау ор- 
гандары қатарынан алып тастау олардың құқық қорғауға уәкілет- 
ті жэне онымен айналысуға міндетті екендігін қалай да теріске 
шығарады. Өз құқықтары мен бостандықтарының қорғалуын із- 
деп адамдар көбіне сотқа жүгінеді. Соттар -  кұқық қорғау орган- 
дары жүйесінің ең биік шыңы»3.

А.В.Наумовтың айтуынша «сотты құқық қорғау органы деп 
санау дұрыс, ол қылмыскерлікпен күрес органы болып табылады, 
себебі бүл күрестің ең басты қаруы -  жазалау -  соттың қолын- 
да»4. Ал В.П.Рябңев, соттар «қылмыскерлікпен күресті жүзеге 
асырушы мемлекеттік-құқықтық құрылымдар жүйесінің тікелей 
қүрамдас бөлігі болып табылады» дейді. Әрі қарай ол былай деп 
жазады: «Жедел-іздестіру қызметін, алдын ала анықтама жэне 
тергеу эрекеттерін жүзеге асырушы органдардың азаматтардың 
елеулі құқықтары мен бостандығына қатысты эрекеттеріне би- 
лікті -  өкімді бақылау жасағанда жэне ол органдардың үстінен 
түскен шағымдарды қарағанда сот маңызды кұқық қорғау функ- 
циясын атқарады. Бұл тұрғыдан алғанда, жалпы юрисдикция сот-

2 Беленков Р.А. Правоохранительны органы. (конспект лекций) -  М., 1999.
- С.9.

3 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. -  М., 2006.
- С .18-19.

4 Наумов А.В. Суд как орган борьбы с преступностью, а прокуратура - 
как институт общего надзора // Российская юстиция. 2002. №1. - С.24-26.



тары қылмыскерлікпен күресетін кұкык корғау жүйесінің ажыра- 
мас қүрамдас бөлігі болып табылады»5.

Ескеретін бір жағдай -  сот органдары жүзеге асыратын сот би- 
^гінде міндетті түрде мәжбүрлеу сипаты болады. Сот үкімі қүқық 
қо(лданудағы аса маңызды акт, ол қылмыстық іс бойынша оған де- 
йін жүргізілген барлық эрекетке қорытынды жасайды, заңды, дэ- 
лелді жэне эділ жаза тағайындау сотталғанның түзелуіне септігін 
тигізеді. Жазаның эділдігі қылмыскерлікпен күрестің тиімділігін 
көтерудегі маңызды фактор болып табылады. Бүл түста Қылмыс- 
тық кодекстің «Жаза әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, 
сондай-ақ сотталған адамды түзеу жэне сотталған адамның да, 
басқа адамдардың да жаңа қылмыстар жасауынан сақтандыру 
мақсатында қолданылады» делінгенін ескеру қажет. Қылмыс жа- 
саған адамға жаза оның түзелуі жэне жаңа қылмыстың алдын алу 
үшін қажетті жэне жеткілікті шамада тағайындалады. Істі дер ке- 
зінде қарау, сот талқысының жариялылығын сақтау жэне заңды, 
дэлелді, эділ жаза тағайындау қылмыскерлікпен үтымды күресу- 
дің, құқық тэртібін нығайтудың, заңдылық режімін қамтамасыз 
етудің маңызды шарттарының бірі болып табы іады. Бұл да сот- 
тың қылмыскерлікпен күрес ісіне қосатын қомақты үлесі.

Осыны ескерсек, соттың міндеті істерді жай қарау ғана емес, 
эділ шешім қабылдай отырып, азаматтардың заңды құқықтары 
мен мүдделерін қамтамасыз ету. Сондықтан да Жоғарғы Соттың 
пленарлық отырысы сот практикасын ауық-ауық зерделейді жэне 
оның қорытындысын жинактап қорытып, соттардың эділ қазы- 
лық жүргізуде заңдылықты сақтауы мэселесін қарастырады, сон- 
дай-ақ істерді қадағалау тэртібін де қарайды.

Әділ сот өзінің заңды жэне эділ шешімімен жасалған қыл- 
мыс үшін жауапкершіліктің қалай да болатындығына сенім ту- 
дырады, халықтың құқықтық жэне өнегелік санасына ықпал 
етеді, құқық беделін көтереді. Сондықтан да Сот алқасы эділ 
сот жүргізуде төмен нэтижелер көрсеткен немесе сотта іс қа- 
рағанда заңдылықты бұзғаны үшін кейбір судьяларға қатысты 
материалдарды қарайды.

5 Рябцев В.П. Правоохранительные органы Российской Федерации по 
борьбе с преступностью // Организация управления в органах прокурату- 
ры. Сборник научных трудов. - М., 1998. - С.44.



Бұл айтылғандарды негізге алсақ, сот органдарын құқық 
қорғау органдарының қатарына жатқызуға болатын сияқты. Бұл 
проблеманың едәуір пікірталас тудыратындығына байланысты 
заң ғылымы мен практикасы нақты мемлекеттік органдарды кұ- 
қық қорғау органдарына жатқыза алатындай бірқатар критерий- 
лер мен елеулі белгілерді анықтады.

Атап айтқанда:
-  құқық қорғау органдарының бұл қызметпен айналысуына 

заң уәкілеттік береді, кұқық қорғау қызметін тек оның 
қызметкерлері ғана жұзеге асырады;

-  құқық қорғау қызметі заңда белгіленген тэртіп пен про- 
цедура қатаң сақталып, іске асырылады, оны бұзған лауа- 
зымды адам тиісті жауапкершілік көтереді;

-  құқық қорғау органдары өз қызметінің барысында ықпал 
етудің зандық шараларын қолдану арқылы өктемдік би- 
лікті пайдаланады;

-  құқық қорғау органдарының, олардың лауазымды адамда- 
рының өз құзыреті шегінде қабылдаған заңды жэне дәлел- 
ді шешімдері мен әрекеттері міндетті тұрде орындалуға 
жатады, оларды орындамау заң бойынша жауапкершілікке 
алып келеді.

Құқық қорғау органдарының қызметіндегі негізгі багыттар:
-  азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен занды 

мүдделерін қорғау;
-  тиісті қоғамдық тэртіпті қамтамасыз ету;
-  қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
-  құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатындағы сақтық 

жұмыстар;
-  құқық бұзушылық фактілерін айқындау, айыптыларды жа- 

уапқа тарту мақсатында ол фактілерді заңда белгіленген 
тэртіпте тергеу;

-  құқық бұзушылық жасаған адамдарға көзделген мемле- 
кеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану;

-  қабылданған шешімдердің орындалуын қамтамасыз ету;
-  білікті заңдық көмек көрсету.
Сонымен, құқық қоргау қызметі дегеніміз -  арнаулы уәкілет- 

тігі бар органдар мен адамдардың билікті өкілеттік берілген қыз- 
меті, ол белгілі проңессуалдық формада жүргізілетін мэжбүрлеу



сипаты бар айрықша әрекеттер арқылы азаматтар мен қоғамының 
құқықтары мен бостандығын қорғауға, мемлекетте заңдылық пен 
кұқық тэртібін қамтамасыз етуғе багытталған жұмыс.

Бівдің ойымызша, құқық қорғау орғандарына сот органда- 
ры, Конституциялың Кеңес, Әділет органдары, Прокуратура, 
Іиікі істер органдарьі, Үлттың ңауіпсіздікті ңамтамасыз ету 
органдары, Тергеу органдары, Мемлекеттік ңызмет істері жэ- 
не сыбайлас жемңорлыңңа ңарсы іс-ңимыл агенттігі, Қаржы 
министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің экономика- 
лың тергеу ңызметі жэне нотариат пен адвокатура жатадьі.

Құқық қорғау орғандары өзғе мемлекеттік органдармен жэ- 
не де мемлекеттік емес органдармен өзара әрекеттестікте болады. 
Құқық қорғауға көмектесетін органдар да бар, оларды «ңұңың 
ңолдану органдары» деп атауға болады. «Құқық қоргау органда- 
ры» ұғымына қарағанда «құқық қолдану органдарының» ұғымы 
кең. Құқық қорғауға көмегін тигізетін құқық қолдану органдары- 
на нотариалдьің органдар, адвокатура, күзет ңызметі, торе- 
лік сот, салың жэне озге ңаржы органдары, сот-сараптама 
мекемелері жатады.

Мысалы, нотариат қызметі сот қызметімен тығыз байланыс- 
ты. Егер сот азаматтық процесте құқық туралы дауларды қарас- 
тырса, ал нотариат даусыз азаматгық құқықты заң жүзінде бекіте- 
ді, оның бұзылуының алдын алады, яғни юрисдикциялық, қүқық 
қорғаушылық функция атқарады. Адвокатурада да өзіндік сипа- 
ты бар, белгілі бір құқық қорғау функциясын атқарады, шағым- 
арыз, өтініш жэне басқа да құжаттар жазуға көмектесіп, маңызды 
мемлекеттік функцияға -  сот ісінің жүргізілуіне қатысады. Жеке 
жэне заңды тұлғалардың құқықтары мен занды мүдделерін қор- 
ғауды жүзеге асыратын басқа органдармен бірге адвокатура, сот 
ісіне қатысушы негізгі жэне белсенді тұлға ретінде мемлекеттің 
құқық қоргау жүйесініц бір бөлшегіне айналды.

Сонымен, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғаудағы маңыздылығын жэне көптеген құқық қор- 
ғау органдарымен тығыз байланысын ескере отырып адвокатура 
мен нотариатты да зерделеу нысанына жатқызамыз.



1.2. «Сот және құқық қорғау органдары» пәнінің заты, 
оның мақсаты

«Сот жэне қуқьіқ қоргау органдары» курсының затына құ- 
қық қорғау органдарының құрылымы, олардың өзінше де, жүйе 
ретінде де үйымдастырылуы, олардың алдында түрған міндеттер- 
ді анықтау, оны жүзеге асыру үшін оларға берілетін құзыреттер 
жатады. Мысалы, соттардың, прокуратураның жэне басқа құқық 
қорғау органдарының қалай ұйымдастырылатынын білмей, олар- 
дың қызметін, өзара қарым-қатынастарын анықтау мүмкін емес.

Курс заты оның мазмүнын анықтайды. Курс затының мазмұ- 
ны мынадай мәселелерді қамтиды:

-  органдардың жиынтықтағы жэне жеке дара құрылымы;
-  алдыға қойған мақсаттар мен міндеттерді орындаумен 

байланысты болғанда құқық қорғау органдарын ұйымдас- 
тыру;

-  жүктелген функңияларды орындауға қатысты болғанда 
кұқык корғау органдарының қызметі.

«Сот жэне құқық қорғау органдары» курсын зерделеудегі 
мақсат -  студенттерді құқық қорғау органдарының қызметі, ол 
қызметтің негізгі бағыттары жэне оларға берілетін өкілеттіктер 
туралы бастапқы деректермен қамтамасыз ету. Ол курсы басқа 
заң пәндерінің арасында ерекше орын алады, себебі ол басқалар- 
ды зерделеуде бастапқы деректер &ереді, олармен тығыз байла- 
ныста болады. Барлық мемлекеттік басқару органдарының ұйым- 
дастырылу және жұмыс істеу зандылықтарын зерттеу міндеті бо- 
лып табылатын «экімшілік құқық» курсымен жанасатын тұстары 
аз емес. Негізгі міндеті құқық қорғау органдарының іс жүргізу 
қызметінің мазмұнын талдау болып табылатын «қылмыстық про- 
цесс» курсымен бұл курстың араласы ерекше. «Мемлекет жэне 
күқык теориясы», «мемлекет жэне қүқық тарихы» жэне т.б. курс- 
тар да бұл пәнмен тығыз байланыста.

Егер құқык корғау қызметіне кең ауқымда қарайтын болсақ, 
онда Конституцияның, елдегі адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандығының кепілгері, бэрінен бұрын, Мемлекет басшысы 
болып табылады. Ол мемлекеттің ішкі жэне сыртқы саясатының 
негізгі бағыттарын анықтайды, қоғамдық омірдің жэне елді бас- 
қарудың барлык салаларына қатысады.



Биліктің заң шыгарушы органы, өзінің заң шығару функ- 
циясын жүзеғе асырғанда қүқық қорғау органдарының қызметін 
үйымдастыру жэне оның мазмүнының мэселесін реттейді. Билік- 
тің һтқарушы тармагының құкық қорғау функциясына Үкімет- 
тің көіітеген қүқық қорғау органдарының қызметін үйымдастыру, 
оларды кадрлармен, материалдық-техникалық жэне әлеуметтік 
түрғыдан қамтамасыз ету мэселелері бойынша нормативтік ак- 
тілер шығаруын жатқызу керек. Конституцияльщ кеңесте өте 
маңызды міндет атқарады, ол мемлекеттік орган ретінде респуб- 
лика аумағында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз етеді.

Қүқық қорғау органдарының жүйесінде соттың алатын орны 
ерекше, ол республикада эділ сотты жүзеге асыратын бірден-бір 
орган. Соттар мемлекеттік биліктің дербес тармағының мэртебе- 
сіне сай қүзыры бар мемлекеттік билік органы болып табылады. 
Сот билігі Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асыры- 
лады, ондағы мақсат -  азаматтар мен үйымдардың кұқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, Конституцияның, 
заңдардың, өзге нормативтік актілердің, республиканың халықа- 
ралық шарттарының орындалуын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының эділет органдары биліктің ат- 
қарушы тармағының құқық қорғау органдары жүйесінде соңғы 
жылдары өздерінің өкілеттік ауқымын кеңейтті, кұкық корғау 
қызметін күшейтті. Бүгіндері эділет министрлігі тек заң шыға- 
рушылық қызметке ғана басшылық жасап қоймайды, адвокатура 
мен нотариат институттарының, халыққа қызмет ету орталықта- 
рының көп қызметіне жетекшілік етеді.

Елдегі заңдылық пен күқық тэртібінің жағдайы көбіне проку- 
ратура қызметімен тікелей байланысты, ол құқық қорғау жүйесі- 
нің өзегі болып табылады. Қазақстан Республикасының проку- 
ратурасы заңдардың, ҚР Президенті жарлықтарының жэне өзге 
нормативтік құқықтық актілердің республика аумағында дэл жэ- 
не біртекті қолданылуына, жедел-іздестіру қызметінің, анықта- 
маның жэне тергеудің, экімшілік жэне атқарушылық іс жүргізу- 
дің заңдылығына жоғары қадағалауды жүзеге асыратын мемле- 
кеттік орган, ол тек республика Президенті алдында есеп береді.

Адамның, қоғамның жэне мемлекеттің қалыпты дамуының 
аса маңызды шарттарының бірі -  қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 
Ел қауіпсіздігін қамтамасыз ететін күштердің бірі -  Үлттьщ



ңауіпсіздік органы, ол Президентке тікелей бағынады жэне оның 
алдында есеп береді. Бұл органның негізгі міндеті -  шет мемле- 
кеттердің арнайы қызметтерінің жэне ұйымдарының, сондай-ақ 
жекелеген адамдардың республика қауіпсіздігіне зиян келтіруге 
бағытталғанын барлау жэне басқа қызметтердің бетін ашу, алдын 
алу жэне жолын кесу.

Құқық қорғау органдары жүйесінде мемлекеттің атқарушы 
билік тармағының бірі болып табылатын Ішкі істер органдары- 
ньщ алатын орны ерекше, ол адам мен азаматтың қүқықтары мен 
бостандығына, қоғам мен мемлекеттің мүддесі нұқсан келтіретін 
қылмыстық жэне құқық бүзушылық іс-әрекеттердің алдын алуда, 
жолын кесуде қыруар жұмыс атқарады. Ішкі істер органдары рес- 
публика заңнамасына сәйкес алдын ала анықтауды, тергеуді, же- 
дел-іздестіру қызметін, сондай-ақ қоғамдық тэртіпті қорғау жэне 
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысты функцияларды 
жүзеге асырады.

Елде көлеңкелі экономика етек алып, сыбайлас жемқорлықпен 
күрес мемлекет саясатының маңызды бағытгарының бірі болып 
отырған қазіргі кезенде экономикалық және сыбайлас жемқорлық 
қылмыстармен күресетін органдарға ерекше мэн беріліп отыр.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыз- 
дағы № 883 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару 
жүйесін одан эрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығы- 
мен Қазақстан Республикасыныіі Экономикалық қылмысқа жэне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) 
қысқартылып: сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен қүқық бұзу- 
шылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу жэне 
тергеу жөніндегі функциялары мен өкілеттіктері -  жаңадан құ- 
рылған Агенттікке', экономикалық жэне қаржылық қылмыстар 
мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын 
кесу, ашу жэне тергеу жөніндегі функциялары мен өкілеттіктері -  
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне жүктелген.

Адвокатура, нотариат жэне басқа мемлекеттік емес үйым- 
дар қүқық қорғау қызметін іске асыруға елеулі үлес қосатындық- 
тан, бүл органдар жайындағы материалдар, эдетте, осы оқу пэні 
шегінде баяндалады.

Ең жоғарғы зандық күші бар жэне республиканың барлық 
аумағында тікелей әрекет ететін Қазақстан Республикасының



Конституциясы, Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық 
құқықтық актілерді негізгі көздерге жатады. Соттардың, проку- 
ратура, алдын ала анықтау, тергеу жэне басқа органдардың ұйым- 
дастьірылу принциптерін, жүйесін жэне өзара қатынастарын 
анықтайтын нормалар бар заңдар жиынтыгы «Сот жэне құкық 
қорғау органдары» пэнінің қайнар көзі болып табылады.

1.3. Мемлекеттің құқыктық саясаты. Құкық қорғау 
органдардағы қызмет

Қазақстандағы демократиялық үрдістердің қарқынды дамуы 
құқық қорғау жүйесін элемдік стандартқа сэйкестендіру қажетті- 
гін көрсетті. Осыны ескере отырып жэне Елбасының «Қазақстан
-  2050» Стратегиясын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Рес- 
публикасында қүқық қорғау органдарының кадрлық саясатының 
тұжырымдамасы жасалды.

Мемлекет басшысы сот жэне құқық қорғау жүйесінің тиімді- 
лігін арттыру, соттарды, прокуратураны, әділет жэне ішкі істер 
органдарын, каржы полициясы мен арнаулы қызметтерді жаң- 
ғырту халықтың құқықтық санасының деңгейін арттырумен бір 
мезгілде шешілетінін атап өтті.

Кадрлар жағдайы, оның элеуеті кез келген органның өз қыз- 
метін тиімді жүзеге асыру мүмкіндігін анықтайды. Қүқық қорғау 
органдары құрылымдары қаншалықты жетілген болса да, оның 
қызметкерлерінің өз қызметтік міндеттерін сауатты жэне сапалы 
орындауы барлық органдардың қызметінің ең басында түрады. 
Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, кез келген қызмет сала- 
сын дамыту үшін мемлекеттің құқықтық, ұйымдастырушылық 
жүйесі мен тиісті кадрлардың үйлесімділігі қажет. Мұндай жағ- 
дайда «кадрлар барлығын шешеді» деген сөздің астарында үлкен 
маңыз бар. Бүгінде барлық кұқық қорғау органдарының сапалы 
жұмысы үшін кәсіби кадрлық құрам мэселесі өте көкейкесті бо- 
лып отыр.

Қабылданған тұжырымдамада құқық қорғау органдарының 
кадрлық саясатын кезең-кезеңмен реформалау белгіленген. Олар 
алға қойылған міндеттерді білікті түрде шешетін жоғары кәсіби 
кадрлық құрамды қалыптастыруға көмектеседі. Тужырымгтямяття
қызметкерлерге деген қажеттілікті жиспарлау. т аияау. кадрларды

гтыда-г;.



аттестаттаудан өткізу жэне белу, кадрлық әлеуетті кәсіби дамыту, 
тэрбиелеу жұмысын оңтайландыру қарастырылған.

Тұжырымдама деректері құқық қорғау органдарындагы тэр- 
биелік жұмысқа елеулі өзгерістер енгізуді көздейді. Мэселен, 
мұнда жас мамандардың құқықтық сана деңгейі, моральдық-ру- 
хани жэне физикалық дайындық сапасы қарастырылған. Өйткені, 
қызметтік тэртіп пен қоғамдық тэртіп осыған тәуелді.

Қазақстан Республикасының «Құқық қорғау қызметі туралы» 
заңында кадрларды бағалау жүйесінің мүлдем жаңа бірыңғай 
жүйесі жасалды. Яғни, қызметкердің кэсіби элеуеті, оның нақты 
жетістіктері есепке алынады. Кәсіби біліктілігі мен жүмыс тиім- 
ділігі деген екі негізгі параметр белгіленді. Қызметкердің кэсіби 
жетістіктері мен құзыреттілігі неғұрлым көп болса, оның көр- 
сеткіші соғұрлым жоғары болады. Бұл кез келген құқық қорғау 
органының бос орындарына объективті, мөлдір конкурстық таң- 
даудың негізіне айналады. Қүқық қорғау органдарының қызмет- 
керлері жеке, моральдық, іскерлік жэне кэсіби мінездемесі сэйкес 
келсе, бос орындарға орналасу резервіне енгізілген үміткер ретін- 
де қызметке конкурстан тыс орналасуға құқылы болады.

Жалпы, Тұжырымдаманы құқық қорғау органдарының қол- 
даныстағы кадрлық жүйесін қайта құру мүмкіндігі ретінде баға- 
лауға болады. Оның соңғы мақсаты -  қүқық қорғау органдарында 
тиімді кадр жүйесін калыптастьуэу жэне оның нәтижесі ретінде 
оларға тұрғындар сенімінің деңгейін арттыра түсу болып табы- 
лады. Барлық құқық қорғау органдарының функциясын, құрылы- 
мы мен санын оңтайландыру жүргізілді. Сондай-ақ қүқық қорғау 
органдарының 100 мыңнан астам қызметкерін ауқымды қайта 
аттестаттау аяқталды. Қайта аттестаттаудан кейін бүл сала қыз- 
меткерлерінің жалақысы мен элеуметтік пакетін арттыру туралы 
мәселе шешімін тапты, құқықтық базаны жетілдіру жөнінде көп 
жұмыстар жүргізілді. Сот жүйесінде де сапалы өзгерістер болды.

Сонымен 2010-2020 жылдарға арналған Қазақстан Респуб- 
ликасының құқықтық саясатының тужырымдамасы Қазақ- 
стан Республикасы Президентінің 2009 жылгы 24 тамыз айының 
№858 Жарлығымен бекітілді. Құқықтық саясаттың жаңа Тұжы- 
рымдамасына сәйкес қылмыскерлікпен күрес, заңдылық пен қо- 
ғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, азаматтардың құқықтары 
мен бостандығын қорғау, мемлекеттің кез келген құқық бұзушы-



лыққа қалай да шара қолдануы, қылмыстарды тез жэне толық 
ашу, қылмыскерді қылмыстық жауапқа тарту, кұкық бұзушылык- 
тын алдын алу, қылмыскерлікпен күресте азаматтармен бірлесіп 
лрекоі жасау бұл қызметтің басты багыты деп саналды.

Ьлдің кұкық қорғау органдарының өзегі прокуратура екен- 
дігі белгілі. Сондықтан да, оның қадағалау қызметінің тиімділі- 
гін арттыруға, жұмыс тэсілдерін эрі қарай жетілдіруге баса назар 
аудару тапсырылған. Осы тұрғыдан алғанда прокурордың сотқа 
дейінгі іс жүргізудегі рөлі мен жауапкершілігін арттыру қажет, ол 
прокуратура жүзеге асыратын қылмыстық қудалау функциясы- 
ның қүрамдас бөлігі ретінде қоғамға едәуір қауіп төндіретін қыл- 
мыстық істерді тергеу арқылы өзіне жүктелген міндеттің маңыз- 
дылығын арттырады. Прокуратура органдарының құқық қорғау 
қызметіне қатысты үйлестірушілік функциясының тиімділігін эрі 
қарай көтеру ұсынылған.

Тұжырымдамада Ішкі істер органдарының басты міндеті 
қоғамдық тэртіпті қорғау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
адамның жеке басына, меншігіне қарсы қылмыстармен жэне бас- 
қа да жалпы қылмыстармен күрес деп көрсетілген. Азаматтардың 
қауіпсіздігі мен тыныштығы, елдегі қылмыскерліктің жайы мен 
криминогендік ахуал деңгейі Ішкі істер органдары қызметінің 
тиімділігіне тікелей байланысты, сондықтан да Ішкі істер орган- 
дарын жетілдіру процесі олардың қылмыстық қүбылыстарга тез 
шара қолдануы жағына бағытталуы керек екені көрсетілген.

Бұл мемлекеттік құжатта Экономикальщ жэне сыбайлас 
жемңорльщпен күрес органдарының өздеріне тапсырылған мін- 
деттерді орындауда белсенділік көрсетіп, бет пердесін ұдайы өз- 
гертіп отырган экономикалық жэне сыбайлас жемқорлық қыл- 
мыстармен ұтымды күресу үшін осы органдардың жұмыс фор- 
масы мен әдістерін жетілдіріп отыру жүктелген. Мүндай қыл- 
мыстардың туындауына себеп болған жайларды анықтап, оларды 
жою жағына баса назар аудару -  бүл органның алдында тұрған 
маңызды мәселелердің бірі болып белгіленген. Сонымен қатар, 
бұл орган бизнес қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, оның қызметіне 
дэлелсіз араласуды болдырмауға назар аударған.

Тиімді ұйымдық-басқару тетіктерін құру жэне тиісті функ- 
цияларды ұтымды бөліп беру мақсатында құқық қорғау органда- 
рының щрылымы мен функцияларын оңтайландыру жэне бұл 
органдарды оларға тэн емес функциялардан босату көзделген.



Бұл ретте, егер құқық қорғау органдарына экімшілік реформа 
жүргізіле қалса, ол құқық қорғау потенциалын төмендетпеуі жэ- 
не қылмыскерлікке қарсы тұру мүмкіндігін әлсіретпеуі үшін бүл 
органның қызметінің ерекшеліктері толықтай ескерілуі тиіс. Құ- 
қық қорғау органдарының қызметкерлері үшін қызмет атқарудың 
бірыңғай қүқықтық стандарты мен нормалары белгіленуге жэне 
экімшілік мемлекеттік қызметкерлерге қойылатындай жоғары бі- 
ліктілік талабы болуға жэне қызметке конкурспен кабылдау тэр- 
тібі енгізілуі қажет деп белгіленген.

Құқық қорғау органдарының бұл органдардың алдына қойыл- 
ған негізгі міндеттер мен функцияларды тікелей орындайтын әс- 
кери қызметкерлерінің эскери жэне арнайы атақтарын сақтай 
отырып бұл органдарды біртіндеп демилитаризациялаган дұ- 
рыс деп санаған. Олардың қызметін бағалайтын нақты критерий- 
лерді анықтау өте қажет, онда тек сандык көрсеткіштер ғана емес, 
сапалық параметрлер де ескерілуі керек екені анықталған.

Тергеу аппаратының тиімділігін көтеру жэне қызметінің 
ұйымдастырылуын жақсарту, тергеушінің процессуалдық мэр- 
тебесін көтеруге бағытталған шаралар қолдану мәселесі үдайы 
назарда болуға тиіс. Сонымен қатар полицияның учаскелік инс- 
пекторларының өкілетгіктерін кеңейту, оларды аттестациялау, ха- 
лықтың олар жайындағы пікірінің ескерілу қажеттілігі тұжырым- 
дамада көрсетілген.

Үлттьщ ңауіпсіздікті қамтамасыз етуге, оның ішінде лаң- 
кестіктің, этникалық жэне діни экстремизмнің, заңсыз көші- 
қонның, нашақорлық пен наркобизнестің, адам саудасы, ком- 
пьютерлік қылмыскерлік, атылатын қаруды заңсыз даярлау жэ- 
не айналымға жіберу, сыбайластық сипаттагы, сондай-ақ ақша 
заңдастыруға қатысты халықаралық қылмыстырдың алдын алу- 
ға жэне жолын кесуге бағытталған құқықтық нормаларды уақ- 
тылы енгізіп, дұрыс қолдану жұмысын эрі карай жалғастыруға 
да үлкен мэн берілген.

Құқықтың басты міндеті ақпаратты қорғаудың ұлттық жүйесі- 
нің негізін, сол саладағы басты қауіп-қатерді, ақпараттық қауіп- 
сіздік саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыру те- 
тіктерін анықтау екені көрсетілген.

Тұжырымдамада, сонымен қатар, жалпы Қазақстанның сот 
жүйесі азаматтардың құқықтары мен бостандығын, ұйымдар



мен мемлекеттің заңды мүдцелерін ойдағыдай қорғау талабын 
қанағаттандыра алады деп көрсетілген. Соттар мен судьяларды 
мамандандыру, оның ішінде ювеналдық соттарды дамыту, қыл- 
мыстьіқ істерді қарайтын мамандандырылған соттар көбейту, ал- 
дағы уақытта ондай соттарды салық жэне басқа салаларда құру.

Жария-қүқықтык дауларды қарайтын қазіргі экімшілік сот- 
тардың негізінде экімшілік әділет жүйесін қүру, экімшілік қүқық 
бүзушылық туралы істерді жалпы юрисдикция соттарына ведо- 
мстволық белгі бойынша беру. Сот ақпаратын бекітудің қазіргі 
қүралдарын енгізу, ол сот ісін жүргізуде бәсекелестік принципін 
іске асыруда көмегін тигізеді, эділ сот жүргізу процесіне жедел 
ақпараттық-қүқықтық қолдау көрсетуге, істерді қарау мерзімін 
қысқартуға мүмкіндік беру. Судьяға үміткерлерге қойылатын бі- 
ліктілік талабын қатайту, себебі судьялардың кэсібилігі жэне жо- 
гары өнегелік қасиеті сапалы сот үжымын жинақтаудың негізі 
болып табылады. Соттардың сот этикасы кодексінің талаптарын 
сақтауына соттардың өз қауымдастығы тарапынан бақылауды кү- 
шейту, барлық қүқық бүзушылыққа дереу тиісінше шара қолдану.

Соңғы 10-15 жылда сот жүйесінде де біршама реформа жүр- 
гізілді. Соттар қызметіне ақпараттық технологияның соңғы же- 
тістіктері енгізілді. Бүгіндері қүжат айналымын автоматтандыру, 
жоғарғы жэне облыстық соттардың веб-сайты, сот процестерінде 
бейне байланыстарды пайдалану, процеске қатысушылардың сот- 
қа келмей-ақ, өз қүжатының сотта қозғалысымен интернет арқы- 
лы танысуы үшін ақпараттық киоск орнатылды.

2011 жылы Қазақстан Республикасының қүқық қорғау қызме- 
тіне түруға, оны өткеруге жэне тоқтатуға байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттейтін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қүқықтық жағдайын, 
мәртебесін, материалдық қамтамасыз етілуін жэне әлеуметтік 
қорғалуын айқындайтын заң қабылданды.

Осы заң бойынша құқық қорғау органдарындагы қызмет Қа- 
зақстан Республикасындағы мемлекеттік қышеттіц принцип- 
теріне жэне құқық қорғау қызметінің арнаулы принциптеріне 
сәйкес жүзеге асырылады. Олар адамның жэне азаматтың құқық- 
тары мен бостандықтарын, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін 
қылмыстық жэне өзге де құқыққа қарсы қол сұғушылықтан қор- 
ғау міндеттілігі; азаматтық қогам институттарымен ынтымақтас-



тық; құқық қорғау орғандарында құқық қорғау қызметін ұйым- 
дастыруға көзқарастың біртұтастығы; дара басшылық пен субор- 
динация (бағыныстылық) жэне саяси партиялардың жэне өзге де 
қоғамдық бірлестіктердің қызметінен тэуелсіз болу.

Құқық қорғау органдарына қызметке жасы он сегізге толған, 
өзінің жеке, моральдық, іскерлік, кәсіби қасиеттері, денсаулығы 
мен дене бітімінің даму жағдайы, білім деңгейі жөнінен өзіне 
жұктелген лауазымдык міндеттерді атқаруға қабілетті Қазақстан 
Республикасының азаматтары ерікті негізде қабылданады.

Құқық қорғау органдарына қызметке (оқуға) қабылданатын 
ұміткерлерді іріктеуді, оларды алдын ала зерделеуді құқық қорғау 
органдарының кадр бөлімшелері жүзеге асырады. Құқық қорғау 
органдарына қызметке тұру ұміткерлерді міндетгі тұрде тағылым- 
дамадан өткізе отырып, конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Құқық қорғау органдарының қатардағы жэне кіші басшы қү- 
рам лауазымдарына -  жиырма бес жастан аспаған, орта жэне аға 
басшы қүрам лауазымдарына -  отыз бес жастан аспаған, тиісті 
білімі бар жэне мерзімді әскери қызмет өткерген азаматтар, сон- 
дай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді 
әскери қызметке шақырудан босатылған немесе кейінге қалды- 
рылған азаматтар қабылданады.

Құқық қорғау қызметіне бірінші рет тұрған адамдар үшін 
тиісті лауазымға тағайындала жіне оларға тәжірибелі қызметкер- 
лер арасынан тәлімгер бекітіле отырып, үш айға дейінгі сынақ 
мерзімі белгіленеді. Құқық қорғау органдарына бірінші рет қыз- 
метке тұрғандарға, арнаулы атақ немесе сыныптық шен беріледі.

Қызметкерлерге мынадай арнаулы атаңтар немесе сынып- 
тың шендер беріледі:

1) қатардағы құрам: қатардағы қызметкер;
2) кіші басшы қүрам: кіші сержант; сержант; аға сержант; 

старшина;
3) орта басшы құрам: кіші лейтенант; лейтенант, 3-сыныпты 

заңгер; аға лейтенант, 2-сыныпты заңгер; капитан, 1-сы- 
ныпты заңгер;

4) аға басшы құрам: майор, кіші кеңесші; подполковник, ке- 
ңесші; полковник, аға кеңесші;

5) жогары басшы қүрам: генерал-майор, 3-сыныпты мемле- 
кеттік кеңесші; генерал-лейтенант, 2-сыныпты мемлекет-



тік кеңесші; генерал-полковник, 1-сыныпты мемлекеттік 
кеңесші; жоғары сыныпты мемлекеттік кеңесші.

Арнаулы атақтар немесе сыныптық шендер қызметкерлерге 
білікі{ілігі, білімі, қызметке қатысы, еңбек сіңірген жылдары жэ- 
не атқаратын штаттық лауазымы ескеріле отырып, реттілік тэрті- 
бімен дербес беріледі.

Қызметкерлердің арнаулы атақтарының немесе сыныптық 
шендерінің алдынан тиісті септікте, олардың қайсысына қатыс- 
тылыгын көрсететін мынадай сөздер қосылады: Қызметте болу- 
дың шекті жасына жеткен немесе зейнетақыга құқық беретін ең- 
бек сіңірген жылдары бар қызметкерлердің арнаулы атақтарының 
немесе сыныптық шендерінің алдынан «отставкадагы» деген сөз 
қосылады.

Құкык қоргау органдарында бұрын қызмет атқарган адамдар 
қызметке жаңадан қабылданган (оқуға түскен), сондай-ақ басқа 
құқық қорғау органынан іссапарға жіберу тэртібімен қабылдан- 
ган кезде өздерінде бар арнаулы атақпен немесе сыныптық шен- 
мен лауазымға тагайындалады (оқуға қабылданады).

Құқық қорғау органдарында қызметте болу мынадай жаспен 
шектеледі

1) майорға дейінгілер, кіші кеңесшіні қоса алғанда -  қырық 
бес жасқа;

2) подполковниктер, кеңесшілер -  қырық жеті жасқа;
3) полковниктер, аға кеңесшілер -  елу үш жасқа;
4) жоғары басшы құрамдағы адамдар елу сегіз жасқа дейін 

бола алады.
Құқық қорғау органының лауазымдарға тағайындау құқы- 

ғы берілген басшысы немесе уэкілетті басшысы жоғары кәсіптік 
даярлыгы, атқаратын лауазымы бойынша жұмыс тәжірибесі бар 
жэне денсаулық жағдайы бойынша қызметті өткеруге жарамды 
кызметкерлерге, олардың келісімімен, қызмет мерзімін бес жыл- 
ға дейінгі мерзімге ұзарта алады.

Ьакылау сұрактары:
1. Құқык қорғау органдарының қызметі туралы қандай кұқық актілер- 

де бекітілген?
2. Қызметті кұкык корғау органдарына жатқыза алу үшін қандай елеу- 

лі белгілер арқылы анықтауға болады?
3. Мемлекетте кандай органдарды құқық қорғау органдарына жатқы- 

зуға болады?



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 
СОТ БИЛІГІ

2.1. Қазақстанда сот жүйесіиің қалыптасуы және 
даму тарихы

Қазакстан мемлекетінің сот жүйесінің даму тарихына жүтін- 
сек, елімізде сот билігінің бірнеше ғасырлар бойы қиын жолдардан 
өтіп, оның ішінде билер сотынан бастап бүгінгі таңдағы тәуелсіз, 
демократиялық, өркениетті сот төрелігіне дейін жеткені белгілі. 
Әсіресе, қазақ елінің мыңдаған жылдардан бері ғасырдан-ғасыр- 
ға үласып келе жатқан мемлекеттік билігінде билер сотының алар 
орны ерекше. Шынайы халықтық үлгіде қүрылып, ежелден елдік 
эдет-гүрыпқа негізделген дэстүрлі қүқық нормаларын берік үстан- 
ған бүл сот жүйесі үлтгық санамыздағы үзақ жылғы даму эвалю- 
ңиясында тек эділдік пен ақиқаттың айқын көрінісі ретінде мыз- 
ғымай келді. ¥лтымыздың озіне тэн осындай қүқықтық мэдениеті, 
оның халық алдындағы беделі мен рөлі қазір жоғары бағалануда.

Қазақтың билер соты өзінің ігіынайылығымен халыққа ең жа- 
қын қүқықтық орган болған. Қүқықтық қүрылымы жэне сот ісін 
жүргізуде өзіндік қалыптасқан бай тарихы бар, элемдік үлгідегі 
классикалық соттарға қай жағынан да үйлесе алатын бірегей сот 
жүйесі екеніне дүниежүзіндегі ғалымдар да нақты көз жеткізді. 
Би -  бірінші кезекте халыққа сот төрелігін шынайы, эрі турашыл- 
дықпен жүзеге асыруда эділ билігімен танылған. Екіншіден, би- 
лер біртүтас мемлекеттік билік ісіне қосқан үлесі жэне ел басқа- 
руда көшелі іс, көсем сөз, даналығымен танылған қүрметті түлға. 
Көшпелі қоғамның түрмыс-тіршілігіне негізделген осы әдет-ғү- 
рыптың алтын діңгегі, яғни үстанымы -  аталы сөз еді. Билер -  өз 
заманының дэстүрлі қүқықтары мен эдет-ғүрып ережелерін заңи 
түрғыдан реттеп, заман ағымына қарай жаңартып отыратын бі- 
лікті заңгерлер болған6.

6 Мами К.А.«Егемен Қазақстан». 17 мамыр 2008 жыл.



XVI ғасырдағы Қасым хан шығарған «Қасым ханның қасқа 
жолы» деген заң жарлығы (1511 -  1523 жылдары билік құрған), 
Есім х^н (1598 -  1628 жылдар аралығында билік құрған) жарлық 
еткен «Есім ханның ескі жолы» өз дэуіріндегі заң-жарғылардың, 
мемлекеттік кұқықтардың жинақталган озық үлгісіне айналды.

Ғасырдан-ғасырға жалғасқан осындай дәстүрлі құқықтық 
эдет-ғұрып, заңдарды мемлекет мүддесіне сай жаңаша жасаған, 
«хан біткеннің қазығы болган» ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырдагы Әз Тэуке 
ханның (1680-1717 жылдар аралығында билік құрған) «Жеті 
Жарғы» заңдар ережесінің маңызы зор болды.

Сегіз ғасырдан астам уақыт осындай ерекшелігімен халық 
мүддесіне, үлттық салт-дэстүрге қызмет етіп келген коне заңдар 
ережесі, билер соты 1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейін өз кү- 
шін жоймай, дәстүрлі қазақ заң құқықтарының нормалық жиын- 
тығы болып келген еді. Жаңа социалистік қоғам үстемдік құрған 
1917-1922 жылдар аралығында билер соты талай мэрте айтыс- 
тартысқа түсіп, «ескіліктің қалдығы» есебінде ұлттық, мемлекет- 
тік маңызын жоюға экеп соқты.

1922 жылдың соңы кеңестер еліндегі барлық республика- 
лар үшін үлкен жаңалық экелді. Яғни осы жылдың 31 желтоқ- 
саны күні одақтас республикалар құрылып, Советтік Социалис- 
тік Республикалар Одағының салтанат құрған датасы тарихи құ- 
жат болып бекіді. Осы негізбен барлық Одақтас республикалар 
мемлекеттік мэртебелерін белгілеп, қайта құрылды. Соған орай 
сот, заң шығару орындарын, басқару билігін одақтық саясат негі- 
зіне сай қайта жүйелеп, бекітті. Сот құрылымдары да Бүкілодақ- 
тық Атқару комитетінде қаралып, бір жүйеге түсірілді. Томенгі 
сатыдан алып қарағанда халық соттары негізгі сот құрылымы деп 
танылды. Одан кейін губерниялық соттар тұрды. Әрбір одақтас 
республикалардың Жоғарғы Соты құрылып, КСРО Жоғарғы Со- 
тына мәлімет беріп, бір орталыққа бағынған заңдылық негізінде 
сот ісін жүргізуді үрдіске айналдырды. Сөйтіп, КСРО-дағы бар- 
лық сот жүйесі одақтық маңызға ие болды.

1923 жылдың алғашқы айларында барлық одақтас республи- 
каларда Жоғарғы Сот құру туралы Бүкілодақтық Атқару коми- 
тетінің нұсқаулары шықты. Сонымен, БОАК-тың (ВЦИК) 1923 
жылдың 11 сәуірі күнгі қаулысымен РСФСР құрамында Қырғыз 
(Қазақ) бөлімінің Жоғарғы Соты құрылды.



1923 жылғы 11 сәуірде кұрылған РСФСР Жоғарғы Соты Қыр- 
ғыз (Қазақ) бөлімінің алғашқы Төрағасы болып 1921 жылдың 
қазан айынан Жоғарғы Революциялық трибуналдың Төрағасы 
қызметін атқарып келген Нығмет Нұрмаков тағайындалды. 1923 
жылғы Жоғарғы Соттың құрамында 52 штаттық орын болған. Бі- 
рақ сот кадрларының жетіспеуінен ұзын саны 29 адам ғана нақты 
қызмет атқарған.

1924 жылдың 1 наурызынан бастап РСФСР Жоғарғы Соты 
Қырғыз (Қазақ) бөлімінің төрағасы болып Тілеужан Мұқашев 
тағайындалған. Т.Мұкашев Қазақстандағы сот, прокуратура ісі- 
не еңбегі сіңген заңгер еді. Т.Мұқашевтің жыл қорытындысында 
жасаған баяндамасына назар аударсақ -  1924 жылы қазіргі Қазақ- 
стан территориясында Ақмола, Семей, Ақтөбе, Бөкей, Қостанай, 
Орынбор, Орал губерниясы жэне Адай уезі болған. Одан кейін 
Жетісу, Сырдария губерниялары және Қарақалпақ Автономиялық 
облысы қосылған. Осыншама ұлан-ғайыр аймақтағы барлық сот- 
тармен етене жұмыс жасау Жоғарғы Соттың Қазақ бөліміне жүк- 
телген.

Қазақстан үшін 1925 жыл елеулі оқиғаларға толы болды. 
Мемлекеттік қүрылым жүйелерінде ішінара өзгерістер, террито- 
риялық басқаруда бірігулер жүріп жатты. Ең маңыздысы патша- 
лық дәуірден жаңсақ аталып келе жатқан ұлтымыздың төл атауы
-  «Қазақ» сөзі өз орнын тапты. Бұдан былай «Қырғыз» атауы қол- 
данылмайтын болды. Сонымен Катар, бұрын Ресейдің басқару 
билігімен қазақ халқы екіге бөлініп, оңтүстік облыстар Түркістан 
өлкесіне (республикасына) қарап келген еді. 1924 жылы Жетісу, 
Сырдария облыстары Қазақ АССР-нің қүрамына енді.

РСФСР Жоғарғы Соты Қазақ бөлімінде азаматтық істер жө- 
ніндегі сот алқасының құрылуына айтарлықтай үлес қосып, тиіс- 
ті мемлекеттік атқару орындарынан талап етуде Жоғарғы Сот- 
тың Қазақ бөлімінің Төрағасы Мырзағұл Атаниязовтың сіңірген 
еңбегі зор. Жоғарғы Соттың Қазақ бөлімі өзіне тэн жүйесі мен 
құрылымын бір арнаға түсірген кезі 1926 жылмен шектеледі. Ке- 
ңестік социалистік заңдардың бағыт-бағдарына сүйеніп іс жүр- 
гізген соттар 1926 жылдан 1936 жылдар аралығында кеңестік 
социализм құру жолындағы коммунистік қоғамға лайықты заң- 
дарды міндеттілікпен орындады, соған лайықты сот шешімдерін 
шығарып отырды.



1936 жылы кеңестік қоғамдағы мемлекеттік құрылым жүйе- 
сіндегі заңдылықтар кеңестердің Бүкілодақтық VIII төтенше 
съезі бекіткен жаңа Конституңиямен нығайтылды. Бүл кезде Қа- 
зақст&нда да мемлекеттік басқару жүйесінде өзгерістер болып 
жаттьғ. Автономиялық республикадан жеке одақтас республика 
болып қүрылды. Одан кейін республиканың жеке мемлекегтік 
қүрылымы, бнлік жүргізу, заң шығару, оны орындайтын өз рес- 
публикасына тэн Конституңиясы қабылданды.

1936 жылғы СССР жэне Қазақ ССР-нің негізгі заңдары прин- 
ңиптеріне сэйкес халық соттарының судьяларын аудан халқы 
жалпыға тэн төте жэне тең сайлау қүқығымен жабық дауыста 3 
жыл мерзімге сайлады. Халық соттарына судьялардың кандидат- 
тарын, халық заседательдерін үсынуға еңбекшілердің қоғамдық 
ұйымдары, коммунистік партия ұйымы, кәсіподақ ұйымдарының 
жалпы жиналысы құқықты болды. Облыстық соттың судьяларын 
еңбекшілердің облыстық депутаттарының кеңесі 5 жыл мерзімге 
сайлады. Ал, Жогарғы Соттың судьяларын Қазақ ССР-нің Жоғар- 
ғы Советі 5 жылға сайлады.

1937 жылы 26 наурызда Бүкілқазақстандық кеңестердің 
X съезі «Кеңестік Социалистік Қазақстанның жаңа Конститу- 
циясын» қабылдау туралы қаулы алды. Қазақ ССР-нің Жоғарғы 
Соты -  республикадағы ең жоғаргы сот ұйымы болып танылды. 
Өзінен төменгі соттар қарап, шешім қабылдаған істер бойынша 
шыққан үкімдерді наразылық келтіру тәртібімен қайта қарауға 
мүмкіндік алды. Сондай-ақ, соттардың кассаңиялық шағымды 
қарау барысында күшінде қалдырылған шешімдерді немесе кас- 
саңиялық шағым заңца көрсетілген мезгілде сотқа берілмесе, оны 
наразылық келтіріп, қайта қарау құқығын иеленді. Қазақ ССР-нің 
Жоғарғы Соты Конституциядағы 85-баптың талабына сай рес- 
публикадағы барлық сот істеріне билік етті.

1939 жылы Қазақ ССР-і Жоғарғы Кеңесінің екінші сессиясы 
Жоғарғы Соттың судьялығына 25 мүше, 43 халық заседатель- 
дерін сайлап, бекітті. Соғыс жылдарының алғашқы кезеңіңде 
Қазақстандағы халық соттары білікті кадрлары мен судьяларын 
майданға аттандыруға тура келді. Соғыс жылдары ер-азаматтар- 
дың жаппай майданға аттану салдарынан сот қызметіне, судья- 
лыққа арнайы заң мамандығы жоқ кадрлар лажсыздан алынган 
болатын. 1946 жылы үкімет пен партия заңгерлік оқу орындары-



ның мүмкіндігін кеңейтіп, сот кадрларын көбейтудің алғышар- 
тын жасады.

Осы ретте 1959 жылы Қазақ ССР-і Жоғарғы Кеңесінің II сес- 
сиясы аса маңызды үш бірдей заң қабылдады. Олар: Сот қүрылы- 
сы туралы заң, Қылмыстық кодекс жэне Қылмыстық іс жүргізу 
кодексі болатын. Казақ ССР-нің Жоғарғы Кеңесі шығарған сот 
қүрылымы туралы жаңа заң бойынша Қазақ ССР-нің Жоғарғы 
Соты жанынан Пленум қүрылды.

1957 жылы Қазак ССР Жоғарғы Сотында Төралқа кайта күры- 
лып, оның қүрамы кеңейтілді. Сол жылы республика Жоғарғы Со- 
ты қүрамынДа Төраға жэне екі орынбасар, 19 сот мүшесі болды. 10 
халық заседательдері сот істеріне қатысып, қызмет көрсетті.

1985 жылдан бастап Кеңестер Одағында демократиялық са- 
яси үлкен бетбүрыс кезеңі жаңаша сипатқа ие болды. Ал, 1990 
жылдың 25 қазаны күні жарияланған «Қазақ Советтік Социалис- 
тік Республикасының Мемлекеттік Егемендігі туралы» Деклара- 
циясы қазақ халқы ғасырлар бойы армандап келген тэуелсіздікке 
қол жеткізудің алғышартын жасап берді.

1991 жылдың 16 желтоқсаны күні Казақстан Республикасы -  
тәуелсіз мемлекет екендігі дүниежүзіне жарияланып, Қазақ елі- 
нің ¥лы мерекесі есебінде тарихи датаға айналып, үлттық мей- 
рамға үпасты.

Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті 1993-1994 жылдары дүниежү- 
зіндегі өркениетті елдермен тең дэрежеде ынтымақтаса отырып, 
халықаралық қарым-қатынасты одан сайын нығайта түсті. 1994 
жылдың 12 ақпаны күні Казақстан Республикасы Президенті
Н.Назарбаевтың «Қазақстан Республикасындағы қүқықтық ре- 
форманың мемлекеттік бағдарламасы туралы» № 1569 қаулысы 
шықты. Қаулыда Республикадағы сот жүйесін реформалау ту- 
ралы жан-жақты айтылды. Әсіресе, сот эділдігін өміршең етуде 
сотгардың кәсіби деңгейін көтеру, оларды үйымдық жағынан ны- 
ғайту, іс қарауда соттардың ешкімге тәуелді болмауын тиімділік- 
пен арттырудың жаңа жобасы жасалды. Сондай-ақ, жалпы соттар 
мен төрелік соттарға жіктелудің де қажет емес екенін анықтап 
берді.

1995 жылғы 20 желтоқсанда Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстан Республикасындағы сот- 
тар жөне судьялардың мәртебесі туралы» заң күші бар Жарлығы



шықты. 84 баптан тұратын бұл жарлық республикадағы тэуелсіз 
сот билігі мен судьялардың мәртебесі туралы элемдік өркениет- 
тегі к^кықтық нормаларға сай келетін жаңаша заңдар ережесін 
жасап. бекітіп берді7.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Президентінің атал- 
мыш Жарлыгы күшін жойып, 2000 жылы 25 желтоқсанда «Қазақ- 
стан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мэртебесі 
туралы» конституциялық заңы қабылданды. Бүл конституциялық 
заң бойынша көптеген өзгерістер енгізілді.

Сонгы уақытта Мемлекет басшысы жариялаган «100 нақгы қа- 
дам -  баршага арналган заманауи мемлекет» ¥лт жоспары шеңбе- 
рінде Қазақстанның сот жүйесін реформалау бағытында Жоғарғы 
Сотгың жоспары белгіленді. Бүл -  үш сатылы сот жүйесін қалып- 
тастыру, Астана қаласында Халыкаралық АІҒС қаржы сотын құру, 
Жоғарғы Сотта инвестициялық істер бойынша мамандандырыл- 
ған алқа жэне Халықаралық консупьтативтік кеңес күру, сондай-ақ 
судьяларды іріктеу жүйесін жетілдіруге қатысты мэселелер.

2.2. Сот билігі үгымы және оның негізгі белгілері

Сот билігі мемлекеттік билік тармактарының бірі. Оның 
заң шығарушы жэне атқарушы биліктен өзгешелігі -  жалпыға ор- 
тақ жүріс-тұрыс ережесін шығармайды, атқару-басқару қызметі- 
мен айналыспайды. Сот билігі қоғамда туындап отыратын нақты 
істер мен дауларды шешеді. Ондай істер мен даулар заңда бекітіл- 
ген ерекше іс жүргізушілік тэртіпте қаралып, шешіледі. Іс жүргі- 
зу тэртібі қатаң сақталады, іс жүргізу нысаны бүзылған жағдайда 
істің мэні бойынша дұрыс шығарылған сот шешімі де бұзылып, 
іс қайта қарауға жіберіледі.

Сот билігі республика атынан жүзеге асырылады. Сот билі- 
гі өзіне азаматтардың, олардың бірлестіктерінің құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін, мемлекеттік органдар 
мен ұйымдардың кұкықтар мен заңды мүдделерін қорғауды, Қа- 
зақстан Республикасы Конституциясының, зандарының, өзге де 
нормативтік-құқықтық актілерінің, халықаралық шарттарының 
орындалуын қамтамасыз етуді мақсат етіп қояды.

7 Қазак ССР Жогарғы Сотының тарихы. Жоғарғы сот сайты.



Сот билігі Республика Конституциясының, заңдарының, өзге 
де нормативтік-кұкыктык актілерінің негізінде туындайтын бар- 
лық істер мен дауларды шешуде қолданылады. Соттар шешімде- 
рінің, үкімдері мен өзге де қаулыларының бүкіл Қазақстан аума- 
ғында міндетті күші болады.

Қазақстандагы сот билігі біртүтас мемлекеттік биліктің дер- 
бес тармагы деген қагидатты біршама оқырмандар эртүрлі түсі- 
неді. Шынында Конституция мен заңдар негізінде биліктің заң 
шыгарушы, атқарушы жэне сот тармақтарына бөлінуі, олардың 
тежемелік эрі тепе-тендік жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс- 
қимыл жасау принципіне сэйкес жүзеге асырылуы үшін белгілен- 
ген. Ол, бәрінен бүрын, өзінің көзі жагынан біртүтас.

Мемлекеттік биліктің көзі болып табылатын халықтың біртү- 
тастыгы жэне бөлінбейтіндігі биліктің бүл көрсетілген тармақта- 
рын қатарласып жэне біріне-бірі тәуелсіз әрекет етуге мүмкіндік 
бермейді. Бүдан жүз жыл бүрын Г.Ф. Шершеневич бүларды би- 
ліктің дербес үш тармагы емес, «біртүтас, бөлінбейтін мемлекет- 
тік биліктің көрініс табуының үш формасы ғана» деген болатын8. 
Бүл жағдайда заң шығарушы, атқарушы жэне сот билігі бүл бір- 
түтас, бөлінбейтін мемлекеттік биліктің көрініс табу формалары 
ретінде қарастырылады.

Билікті бөлісу принципі өкілеттіктерді іске асыру саласында 
үш биліктің де дербес екендігін білдіреді, олардың эрқайсылары- 
ның тежемелік жэне тепе-теңдік жүйесінде өз жауапкершіліктері 
мен өз мүмкіндіктері бар. Кеңестік режім кезінде саяси да, заң 
шығарушылық та, ғылыми да лексиконда «сот билігі» деген тер- 
мин мүлде болмаған. Бүл үғым жаңа, ол тек 90-жылдардың басы- 
нан айналымға енді.

Сонымен қазіргі кезде сот билігі биліктің үш тәуелсіз тармақ- 
тарының бірі, ол Қазақстан Республикасының атынан жүзеге асы- 
рылады, оның міндеті -  азаматтар мен үйымдардың қүқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау, Конституцияның, 
заңдардың, өзге нормативтік қүқықтық актілердің орындалуын 
қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметтің бір түрі болып санала- 
тын сот билігі мемлекеттің арнайы органдары -  Қазақстанның 
сот жүйесіне кіретін соттарға берілген.

8 Ш ершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве: Лекции. • М.: 
Типография. - Т-ва И.Д.Сытина, 1911. - С.34



К.Х. Халықов сот билігін мемлекеттік биліктің ең маңызды 
тармақтарының бірі деп көрсетті. Оның пікірінше, сот билігі де- 
генічіз -  мемлекеттің демократия, элеуметтік эділеттік, гуманизм 
жэне заңдылык негізінде азаматтардың кұкықтарын, бостандыгы 
мен заңды мүдделерін, барлык органдардың, үйымдардың кұкық- 
тары мен заңды мүдделерін қорғау жөніндегі, Конституцияның, 
заңдардың, өзге нормативтік қүқықтық актілердің, халықаралық 
шарттардың орындалуын қамтамасыз ету жоніндегі айрықша 
қызметі9.

Арнайы мемлекеттік органдардың жүзеге асыруға құқығы 
бар функцияларды, өкілеттікті сот билігі деп түсіну керек дей- 
ді басқа біреулер10. Сот билігінің мазмұнын құрайтын айрықша 
функцияга Негізгі Заң (ҚР Конституциясының 77-бабының 1-бө- 
лігі) сот торелігін жатқызады.

Сот қызметі құқық үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталган, 
ол реттеушілік емес, қорғаушылық қызмет атқарады. Сот билі- 
гі заңдылық пен құқықтық тэртіпті қамтамасыз етуге, конститу- 
циялық құрылысты, саяси жэне экономикалық жүйені, азаматтар- 
дың, мемлекеттің жэне қоғамдық ұйымдардың құқықгары мен 
заңды мүдделерін қорғайды. Осы міндеттерге орай сот билігі заң 
шығарушы жэне аткару биліктерінде жок өкілеттіктермен қамта- 
масыз етілген. Сот шешім шығара отырып адамды бостандығы- 
нан айыра алады, тіпті өмірін қия алады, мүлкін тәркілейді, мем- 
лекеттік органның шығарған шешімін бұзады, ата-аналық құқық- 
тан айыра алады. Сот билігінің карама-кайшы екі жағы бар, бір 
жағынан бұл куатты билік, екінші жағынан салыстырмалы түрде 
осал билік, өйткені ол заң шығарушы билік сияқгы сайлаушы- 
лардың қолдауына сүйене алмайды, атқару билігі қолындағыдай 
қара күш механизмдері жоқ. Сот билігінің күші заңның мүлтіксіз 
орындалуында, құқыққа деген зор құрметте, қоғамның жоғары 
саяси жэне кұкықтық мэдениетінде. Заң шығарушы билік сая- 
сатпен тыгыз байланысты (парламентте көбіне саяси фракциялар

9 Халиков К.Х. К вопросу определения судебной власти как одного из 
основных понятий, используемых юридической наукой // Судебная власть в 
Республике Казахстан: становление и развитие. -  Астана. 2006. - С.24.

10 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник 
для вузов. М.:ЗЕРЦАЛО-М, 2007. - С.47-48.



басты рөл ойнайды), атқару билігі де саяси қысымға мойынсұна- 
ды, ал сот билігін жүзеге асыру барысында саяси жэне басқадай 
ешбір қысым болмау керек. Сот шешім шығарарда саяси мақсат- 
тан ада болуға, заң мен құқықтық санадан басқаға бағынбайтын 
тәуелсіз болуға тиіс.

Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандығын қорғауға 
кепілдікті күшейту жэне сот процедураларын оңайлату мақса- 
тында 2008 жылдың 17 қарашасында «Сот жүйесі жэне судьялар 
мәртебесі туралы» Конституциялық Заңға өзгертулер мен қосым- 
шалар енгізу туралы» Конституциялық заң қабылданды. Барлық 
істер, азаматгық істер де, қылмыстық істер де бірінші инстанция 
соттарында -  аудандық, қалалық соттарда қаралады.

Облыстық сотта апелляциялық жэне кассациялық инстанция- 
лар белгіленген болатын. Бұрынғы апелляцияға қарағанда облыс- 
тық сот бірінші инстанция сотының құқықтарын толықтай алып -  
істің мэн-жайларын толық зерттеп, шешім немесе үкім шығаратын 
болды. Апелляциялық инстанция істі бірінші инстанция сотына 
қайта қарауға жібермейтін болды, себебі оған бірінші инстанция 
сотының құқықтары берілгенді. Соған байланысты азаматтардың 
істі жоғары тұрған сотгың алқалық құрамда қарауына қүқығы бар, 
апелляциядан кейін «кассациялық» деп аталатын сот инстанциясы 
іске араласатын болды, ол бірінші инстанция сотының да, апелля- 
циялық сотгың да шешімін немесе үкімін тексеру құқығы берілген. 
Жоғарғы сот істі қадағалау тэртібінде қарап, ол материалдық не іс 
жүргізу құқығының нормалары бұзылған жағдайда ғана шешімді 
бұзып, өзгертіп немесе жаңа шешім қабылдайтын болды.

Соттар, сот билігінің органы ретінде құқық қорғау жэне қү- 
қық қолдану қызметінің субъектісі болып табылады.

М.В. Баглай сотты адамдардың құқықтары мен бостандық- 
тарын қорғауға, заңдылықты орнықтыруға арналған мемлекеттік 
биліктің тәуелсіз буыны ретінде рөлін көрсете отырып, «Тәуелсіз 
сот билігі құқықтық мемлекеттің жэне конституционизмнің, ха- 
лық бостандығының басты кепілі бола бастады» деген11.

Қ.Ә. Мэми сот билігінің мынадай негізгі белгілерін бөліп 
көрсетеді:

11 Баглай М.В. Конституционное право Российской федерации. -  М., 
1998.-612-613 6.



Бірінші белгі -  бұл билік конституциялық бекітілген біртұ- 
тас мецлекеттік биліктің тармағы болып табылады. Осыған бай- 
ланысты оны мемлекеттік қызметтің түрі деп толық айқындауға 
болмайды, не көптеген мемлекеттік органдар билік тармағының 
табиғатына келе бермейтін қызметтерді орындайды.

Екінші белгі -  сот билігінің тек арнайы мемлекеттік орган- 
дарға -  Конституцияда белгіленген тэртіппен құрылған соттарға 
тиесілі.

Үшінші белгі -  оны өз кезегінде Конституцияда көзделген 
тэртіппен құрылатын арнайы мемлекеттік органдарда құруда; сот 
алдында жеке міндеттері мен мақсаттарын қоюда жэне оларды 
жеке құзыреттерімен бөлуде, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен 
жеке қаржыландыруда көрінетін ұйымдастырушылық, функ- 
ционалдық жэне қаржылық дербестікке ұсынатын сот билігінің 
тэуелсіздігі. Осы биліктің тәуелсіздігі оның басқа мемлекеттік 
органдарға: Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақ- 
стан Республикасының Парламентіне, Қазақстан Республика- 
сының Үкіметіне бағынбайтындығын білдіреді. Сонымен бірге 
абсалюттік, толық тэуелсіз соггар да болмайды, өйткені олар Қа- 
зақстан Республикасының Конституциясы мен басқа да заң акті- 
лерінің талаптарына бағынуға тиіс. Соттардың заңсыз шешімде- 
рін тек сот күші жоя алады, ал басқа құрылымдар ондай қүқықты 
иеленбейді.

Төртінші белгі -  бүл мемлекеттің атынан сот билігін жүзеге 
асыруы: Қазақстан Республикасының атынан үкімдер мен сот- 
тардың өзге де шешімдерін жария ету.

Бесінші белгі -  сот төрелігі, яғни құқықтық даулар мен істерді 
қарауға байланысты жүзеге асыру.

Алтыншы белгі -  осы билікті Конституция, зацдар, өзге де 
нормативтік құқықтық актілер, республика халықаралық шартта- 
рының негізінде туындаған дауларға ғана қолдану. Сот мораль, 
діни, қызметтік әдеп нормаларын бұзуға байланысты жанжалдар- 
да қарамайды жэне шешпейді.

Жетінші белгі -  осы билікте оның қызметіне тэн іс жүргізу 
(талап арыз ісін жүргізу, процеске айыптауға жэне қорғауға қа- 
тысу).

Сегізінші белгі -  осы биліктің құқық қоргау сипаты, қызме- 
гінде осыған байланысты екі қыры бөлініп шығады: құқық пен



заңның үстемдігін қамтамасыз ету, сондай-ақ азаматтар мен 
үйымдардың қүқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін 
қорғау.

Тогызыншы белгі -  оның шешімдерін мемлекеттің мэжбүр- 
леу күшімен қамтамасыз ету.

Жазылғандарды ескере отырып, сот билігін Қ.Ә. Мэми аза- 
маттардың, мемлекет пен үйымдардың қүқықтарын, бостандын- 
дықтарын жэне заңды мүдделерін қорғау мақсатында қүқықтық 
даулар мен істерді шешу жэне оларға жүктелген басқа да міндет- 
терді орындау бойынша заңмен берілген өкілеттік пен Конститу- 
цияда көзделген тэртіппен қүрылатын, ерекше іс жүргізу нысан- 
дарында жүмыс істейтін жэне мемлекеттің барлық аумағындағы 
міндетті сипаттағы шешімдерді шығару қүқығы бар, оны мэж- 
бүрлеу күшімен қамтамасыз ететін арнайы мемлекеттік орган 
ретінде мемлекеттің атынан іске асыратын, Конституцияда бел- 
гіленген біртүтас мемлекеттік биліктің тәуелсіз тармағы ретінде 
айқындайды12.

Қорытындылай келе сопг билігінің негізгі белгілері мыналар- 
ды есептеуге болады:

1. Сот билігі -  биліктің үш тармағының бірі, оны мемлекет- 
тің ырқын білдіретін мемлекеттік органдар ғана жүзеге асырады;

2. Сот билігі тек соттарға тһесілі. Ол сот билігін жүзеге асы- 
ратын субъект кез келген мемлекеттік орган емес, тек сот екенді- 
гін білдіреді. Онда адамдардың іс-әрекетіне, ол арқылы қоғамда 
жүріп жатқан процестерге ықпал ету мүмкіндіктері мен тәсілдері 
бар. Кәсіби негізде түрақты істейтін судьялармен қатар сот билі- 
гін Қазақстанда 2007 жылдың 1 қаңтарынан бастап сот ісін жүр- 
гізуге занда белгіленген тэртіпте шақырылатын алқабилер де жү- 
зеге асыра алады.

3. Сот билігі іс жүргізу заңына қатаң сәйкестендіріп, сот ісін 
жүргізу арқылы жүзеге асырылады, онда нақты істерді қараған 
кездердегі сот әрекетінің жэне шешім қабылдауының ережелері 
нақты регламенттелген. Соттарға ғана тэн өкілеттіктердің басқа 
органдарға берілуін қарастыратын заң актілерін шығаруға тыйым 
салынады;

12 Мами К.А. становление и развитие судебной власти в РК. -  Астана: 
Елорда, 2001.



4. Мемлекеттік орган ретінде сотта өктем өкілеттік бар. Ол 
соттЬң талаптары мен өкімдерінің республиканың бүкіл аума- 
гында барлық мемлекеттік органдар, үйымдар, лауазымды адам- 
дар жэне азаматтар үшін міндетті екендігін білдіреді.

Соттың заңды күшіне енген үкімі, шешімі немесе қаулысы 
онда көрсетілген міндеттеуге де, сот анықтаган мэн-жайларға да 
қатысты алғанда барлығы үшін міндетті. Сот шешімін ешкімнің 
бүрмалауына, даттауға, оның орындалуына кедергі жасауға құқы- 
ғы жоқ. Сот шешімімен келіспеу жэне оған жоғары түрған сотқа 
шағым (наразылық) келтіру заңда белгіленген тэртіпте іске асы- 
рылады. Сот шешімі орындалмаған жағдайда оны орындаушы 
органдар шешімнің іске асырылуы үшін мэжбүрлеу шараларын 
қолдануға қүқылы. Заңды күшіне енген сот қаулысын қасақана 
орындамау жэне де оны азаматтардың, билік өкілдерінің орын- 
дауына кедергі келтіру қылмыстық жауапкершілікке алып келеді.

2.3. Сот билігінің конституциялық -  қүқықтық негіздері

Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейін- 
гі кезеңге арналған қүкықтык саясат түжырымдамасында елде- 
гі заңдылық тэртіпті жэне қүкықтық жүйенің түрақтылығын да, 
сонымен бірге қолданыстағы Конституция шеңберінде үлттық 
қүқықтың жүйелі дамуын қамтамасыз ететін шаралар туралы бы- 
лай айтылған: «¥лттық қүқықтық жүйенің негізі конституциялық 
қүқық болып табылады. Оның қарыштап дамуы 2007 жылғы 
конституциялық реформа нэтижесінде елеулі түрде жаңарған 
Қазақстанның колданыстағы Конституцияның принциптері мен 
нормаларына сүйенеді. Біздің мемлекетіміздің Конституциясын- 
да бекітілген республика қызметінің түбегейлі принциптерін сақ- 
тау мен іске асыру елдің орнықты әлеуметтік-экономикалық жэне 
саяси-қүқықтык дамуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді».

Мемлекеттік биліктің бірыңғай жүйесінде сот билігі өте ма- 
ңызды орынды алады. Сот билігі адамдар мен үйымдардың заң- 
ды мүдделері мен еркіндіктерін, Конституцияныц, заңдардың 
орындалуын қамтамасыз етеді. Сот билігі жазалап қана қоймай, 
сң алдымен адамдардың қүқықтары мен еркіндіктерін қорғайды. 
Осы ерекше мәртебе мемлекеттің қажеттіліктерге сай камқорлы- 
гы мен беделінің жоғарылауын көрсетеді. Күкықтық мемлекеттің



дамуы күшті, тәуелсіз сот билігі жэне оның негізгі кепілдіктері- 
нің бірі мемлекет пен қоғамның өзара қарым-қатынасына байла- 
нысты.

Ата заңға енгізілген өзгерістер сот жүйесін жетілдіруде ерек- 
ше мэнге ие болады. Конституцияга енгізілген озгерістер мен 
толықтырулардың қүқықтық-демократиялық мемлекет орнатуға 
жасалған нық қадам екендігін байқаймыз. Сондай басымдықтар- 
дың бірі -  сот жүйесін озық үлгідегі әлемдік талаптарға сэйкес 
жетілдіру.

Реформаға сәйкес Жоғарғы Сот Кеңесінің ролі күшейтілді. 
Республикадағы барлық судьялар бірдей мәртебеге ие болып, 
барлығы бір тэртіп бойынша тагайындалды. Жоғарғы Сот Кеңесі 
консультативтік үйымнан жеке, тэуелсіз органға айналды. Конс- 
титуциядан Жоғарғы Сот Кеңесінің күрамын реттейтін баптар 
алынып тасталып, бүл мәселелер заңның негізінде анықталады. 
Сонымен қатар конституциялық өзгерістерге сэйкес азаматтар- 
дың конституңиялық қүқығын қорғауға кепілдік беретін маңызды 
мэселенің бірі -  қамауға алуға санкция беретін сот жүйесі енгізіл- 
ді. Бүл айыптаушы мен қорғаушының қатысумен жүзеге асыры- 
лып, эрі ол эділ шешім қабылдауға жол ашады. Бүл енгізілген то- 
лыктыруды принциптік түрғыда жаңашыл өзгеріс деуге болады. 
Өйткені Қазақстан Республикасм азаматтық жэне саяси қүқыктар 
туралы халықаралық пактіні ратификациялауға сэйкес, осы мәсе- 
леге қатысты бүкіл әлемдік тэжірбиеге қосылғандығын көрсетті.

Ата заңның жаңа нүсқасына сэйкес Қазақстан өлім жазасын 
қолданбайтын елдердің қатарына қосылды. Бүл мемлекет тарапы- 
нан қылмыстық саясатты гуманизаңиялауға сэйкес жасап отыр- 
ған қадамдарының бірі. Өлім жазасын қолдануға байланысты 
заңнама шектеулер жасау түрғысында дамып отырды. 2003 жы- 
лы өлім жазасын орындауға байланысты мораторий жарияланды. 
Қоғамдық пікірдің өлім жазасын қолдануға тыйым салуға қарсы 
болуына қарамастан, енді өлім жазасы тек терроризм салдары- 
нан адам өліміне алып келетін қылмыста жэне соғыс жағдайында 
қолданылатын болды.

Сонымен сот билігі мемлекеттік басқаруда маңызды функ- 
цияны жүзеге асырады. Соттың міндеті -  адамның жэне азамат- 
тың қүқықтары мен бостандықтарын қорғау. Осы функциясы 
аясында сот билігі өзге билік тармақтарымен өзара әрекеттестік



тетіктерін кұрады. Демек, сот билігі басқа билік тармақтарының 
кабьцүіаған нормативтік құкықтық актілерін Конституцияға сэй- 
кес келуі бойынша бақылау жүргізе алғанда ғана, толыққанды сот 
билігі жөнінде айтуға болады.

Сот билігінің қоғамдағы рөлі мен маңыздылығын ескере оты- 
рып, сот билігінің жэне конституциялық бақылау органының 
қызметін заңнамалық тұрғыдан жетілдіру бойынша Қазақстан 
Республикасының Конституциясына жэне кейбір заңнамалық ак- 
тілерге соңғы жылдары біршама өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді.

Соттардың заң шығарушы билік органдарынан айырмашы- 
лығы -  заң шығармайды. Алайда олардың қызметі заңға тэуелді: 
сот Конституция мен заңның талаптарына (олардың нормаларын 
қолдануға жэне оларды басшылыққа алуға) бағынуға тиіс. Бұл 
ретте сот заңдар мен өзге де құқықтық актілерді дұрыс қолдану- 
мен, олардың Конституцияға, сондай-ақ жалпы танылған халықа- 
ралық кағидаттар мен нормаларға сэйкестіғі тұрғысынан да баға 
беруге тиіс. Олардың Қазақстан Республикасы Конституциясына 
сэйкессіздігі жағдайында сот іс бойынша іс жүргізуді тоқтатуға 
жэне Конституциялық кеңеске осы актіні конституциялық емес 
деп тану туралы ұсыныспен жүгінуге міндетті; осы арқылы сот- 
тар мен заң шығару процесіне белгілі бір эсерін тигізеді.

Соттар мемлекеттік биліктің атқарушы органдар тармағынан 
айырмашылығы үйымдастырушылык жэне атқарушылық-өкім- 
іерлік қызметпен айналыспайды. Сонымен бірге соттарға атқа- 
рушылық билік органдарыныц, сондай-ак олардың лауазымды 
адамдарын осы органдардың іс-әрекеттері мен шешімдеріне ша- 
ғ ымдарды қарау арқылы бақылау құқығы берілген. Осылайша, 
Сот билігі Қазақстан Республикасы Конституциясында соттарға 
берілген билік ету өкілеттіктеріне байланысты тепе-теңдік пен 
ара салмақтар жүйесі арқылы олармен өзара іс қимыл жасай оты- 
рып, заң шығарушылық жэне атқарушы биліктің шешімдеріне 
осерін тигізеді. Осындай мәртебемен сотқа қүқық мэселелері мен 
фактілерді шешуде көлемді құзырет берілген.

Қазақстан Республикасында сот билігі бүгін шындыққа ай- 
налды. Бүл біздің мемлекеттілігімізді дамытуда басты жетістік- 
тсрдің бірі. Бүгінде сот билігі мемлекеттік биліктің барлык қажет- 
і атрибуттарына ие. Ол оны мемлекет тұрақтандырушы күшке



айналдырды, коғамды элеуметтік тартыстардан корғайды. Оган 
баска органдар мен адамдардың іс-әрекеттері мен заң шығарушы 
жэне атқарушы биліктің іс-эрекеттері мен шешімдеріне белсенді 
эсер етудің, оларды «теңдестірудің» заңдық мүмкіндігін білдіре- 
тін сот билігі өкілеттіктерінің түжырымды жаңа түрі.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабында Қа- 
зақстан Республикасы өзін демократиялык зайырлы, қүқықтық 
жэне элеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады: оның ең қым- 
бат қазынасы -  адам жэне адамның өмірі, қүқықтары мен бос- 
тандықтары. Осы принцип сот билігінің органы соттың үйымдас- 
тырылуы мен қызметін толығымен өзіне бағындырады. Демек, 
сот эділдігі принциптерінің өзімен сэйкес болуын талап етеді. 
Конституциялық заңның талабы бойынша, республикада қан- 
дай да болмасын атаумен арнаулы жэне төтенше соттарды күруға 
рүқсат етілмейді.

Сот билігінің конституциялық-қүқықтық негіздері 1995 жы- 
лы 30 тамызда қабылданған Ата заңда белгіленген. Республика- 
ның сот жүйесі республика Конституциясымен жэне конститу- 
циялық заңмен белгіленеді. Осы заңдар бойынша қандай да бір 
атаумен арнаулы жэне төтенше соттарды қүруға жол берілмейді. 
Соттар шешімдерінің, үкімдері мен өзге де қаулыларының рес- 
публиканың бүкіл аумағында міндетті күші болады. Судья сот тө- 
релігін іске асыру кезінде тәуелсіз жэне Конституция мен заңға 
ғана бағынады.

Қоғам өмірін демократияландыруға бағдар алған мемлекет- 
тегі сот билігінің ажырамас белгісі оның тэуелсіздігі, дербестігі 
жэне жеке даралығы.

Соттардың тэуелсіздігі дегеніміз, олар эділқазылық жасаған- 
да тек Конституция мен заңға бағынады, ол заң шығарушы жэне 
атқарушы билік органдарына, басқа органдарға, үйымдарға, пар- 
тияларға қозғалыстарға, лауазымды адамдарға, сот процесіндегі 
тараптардың пікірлері мен позицияларына, алдын ала тергеу ор- 
гандары мен прокурордың түжырымдарына, жоғары түрған сот- 
тарға тәуелді емес.

Соттардың дербестігі оның өз өкілеттігін қандай да бір бас- 
қа органдармен бөліспейтіндігінен көрініс табады, ал сот шешімі 
басқа біреудің рүқсатын немесе бекітуін керек етпейді. Сот билі- 
гінің дербестігі жэне тэуелсіздігі оның бақылаусыз жэне басқару-



сыз болуы үшін керек емес, басқа биліктердің басынушылығын 
тыюға жэне жалпы жеке азаматтардың да, олардың бірлестікте- 
рі мен ^уымының да қүқықтары мен бостандықтарын қорғауға 
нақты мүмкіндік болуы үшін керек.

Сот биліғінің тәуелсіздігі мен дербестігі оның жеке даралы- 
гымен тығыз байланысты. Сот жүйесі қандай да бір басқа мем- 
лекеттік қүрылымға кірмейді, ол өзінің айрықша саласында жеке 
дара әрекет етеді. Оның мемлекеттік биліктің басқа тармақтары- 
мен өзара әрекеттестігі судьялар тәуелсіздігіне кепілдік беретін 
заңдар шегінде жүзеге асырылады.

Сонымен, сот билігіне біртүтас мемлекеггік биліктің Консти- 
гуция белгілеген тэуелсіз тармағы деп анықтама беруге болады, 
оны қүқықтық даулар мен істерді қарап шешуге, басқа да жүктел- 
ген міндетгерді шешуге заңда қүзырет берілген арнайы уәкілетгі 
органдар (сот, судья) мемлекет атынан іске асырады, олардың ше- 
шімі республиканың барлық аумағында міндетті болып табылады.

Сот билігінің тәуелсіздігін қамтамасыз етуге қатысты негіз- 
гі халықаралык стандарттар мен талаптар Б¥¥-ның бірқатар қү- 
жаттарында бекімін тапқан. Олар -  Адам қүқығының жалпыға 
бірдей деклараңиясы (1948 ж.), Экономикалық, әлеуметтік жэне 
мэдени қүқықтар туралы халықаралық пакт, Азаматтық жэне са- 
яси қүқықтар туралы халықаралық пакт (1966 ж.), Сот органдары 
гэуелсіздігінің негізгі принциптері (1985 ж.) жэне басқалар.

Сонымен қатар, Қазақстан үшін міндетті күші жоқ халықа- 
ралық аспаптар да есепті керек етеді. Бүл -  Еуропа кеңесі Ми- 
нистрлер Комитетінің судьялардың тэуелсіздігі, тиімділігі жэне 
рөлі туралы үсынысы немесе Судьялардың халықаралық қауым- 
дастығы 1999 жылы Тайвань қаласында қабылдаған «Судьялар- 
дың жалпыға бірдей хартиясы» жэне Судьялардың Еуропиялық 
қауымдастығы 1993 жылы қабылдаган «Еуропа судьяларының 
хартиясы» жэне басқалар.

Ііақылау сұракіары:
1. Қазақтың билер соты тарихынан не білесің?
2. Сот билігінің негізгі белгілері туралы не айтуга болады?
3. Сот билігі кандай қағидаттарға негізделген?



СОТ ТӨРЕЛІГІ: ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
3-тарау ПРИНЦИПТЕРІ

3.1. Сот төрелігі, оның үгымы

Конституция мен соттар туралы Конституциялық Заңда сот 
билігін іске асырудың негізгі жэне маңызды нысаны сот төрелі- 
гін жүзеге асыру болып табылатыны айқындалған. Ғылыми әде- 
биетте сот төрелігі үғымы оның түрлі қырларынан ашылады. Ав- 
торлардың көпшілігі сот төрелігін сот отырыстарында іс жүргізу 
тәртібімен жасалатын арнайы мемлекеттік органдардың матери- 
алдық нормаларын қолдана отырып, азаматтық, қылмыстық жэне 
өзге істерді қарау жэне шешу жөніндегі қызметі ретінде айқын- 
дайды.

Осы анықтама, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Консти- 
туциясының 75 жэне 78-баптары мен соттар туралы Конститу- 
циялық Заңның нормаларын талдау сот тәрелігінің мэнін, мазмү- 
нын жэне мағынасын ашатын 'негізгі спецификалық белгілерін 
бөлуге мүмкіндік береді. Олардың қатарына мыналарды жатқы- 
зуға болады.

Сот төрелігі -  мемлекеттік қызметтің сот билігінің мазмү- 
нын қүрайтын айрықша функциясы болып табылатын бағытта- 
рының бірі. Бүл соттардың азаматтық жэне қылмыстық істерді 
заңда белгіленген тэртіпте сот отырысында қарап шешу арқылы 
жүзеге асыратын қызметі, яғни сот төрелігі іс жүргізу тэртібінде 
жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасында сот торелігін жүргізу тэрті- 
бі, сондай-ақ сот қүрылымы мен судьялар мәртебесі Конститу- 
цияда, 2000 жылғы 25 желтоқсанда қабылданған «Сот жүйесі жэ- 
не судьялар мәртебесі туралы» конституциялық заңда, Қазақстан 
Республикасының басқа да заң актілерінде анықталған.

«Сот торелігі» үғымы «сот билігі» үғымына жақын, бірақ 
олар озара бірмағыналы емес. Сот билігі соттың коптеген эре- 
кеттерінде көрініс табады, сондықтан ол сот төрелігіне қарағанда



кең мағыналы. Мысалы, Жоғарғы Соттың пленарлык отырысы 
сот практикасын зерделейді, оны жинактап қорытып, республика 
сотта^ының сот төрелігін жүрғізуде заңдылықты сақтауы мәселе- 
сін ка^айды; сот практикасында заңдарды қолдану мәселесі бо- 
йынша түсініктеме беретін нормативтік қаулы қабылдайды. 06- 
лыстық соттар сот статистикасын жүргізеді, сот практикасын зер- 
делейді, оны жинақтап қорытып, облыс соттарының сот төрелігін 
жүргізу кезінде заңдылықты сақтауын қарайды. Сонымен қатар, 
соңғы жылдары қылмыстық процестің сотқа дейінгі кезеңін сот- 
тың бақылау функциясын кеңейту мэселесі қарастырылуда.

Сот билігі сот төрелігінде іске асырылады жэне нақты істер- 
дің сот отырысында қаралуын, соттың тиісті шешім қабылдауын 
көздейді. Сонымен «сот төрелігі» термині осы соттың қүзыры- 
на жататын істерді сот отырысында талқылауды іс жүргізушілік 
тэртібінде жүзеге асыру жэне сот үкімдерін, шешімдерін, қаулы- 
ларын жэне т.б. орындаудан туындайтын мәселелерді шешу деп 
түсіну керек.

Сот төрелігі қүқық қорғау қызметінің адамдардың, мемлекет- 
тік жэне мемлекеттік емес үйымдардың, лауазымды адамдардың 
ең елеулі кұкықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға едэуір 
ықпал ететін функциясы. Сондықтан да сот төрелігін жүзеге асы- 
ру үшін адамзат ғасырлар бойы адам мен азаматтың қүқықтары 
мен бостандығын қорғау мақсатында эмбебап ережелер мен бап- 
тар ойластырды, қүрастырды. Бүл әділеттік, қайырымдылық, із- 
гілік қүндылықтарына негізделген эмбебап ережелер сот төрелі- 
гінің принциптері деген атақ алды.

Сот төрелігінің төмендегідей елеулі белгілері бар. Олар мы- 
надай:

1. Сот төрелігін мемлекеттің атынан арнайы мемлекеттік 
орган -  сот жүзеге асырады. Соттардың толық тізбесі Қазақстан 
Республикасы Конституциясында жэне сот жүйесі туралы Конс- 
титуциялық заңда айқындалған. Соттардың мэртебесінің өзгеше- 
лігі олардың үйымдастырылуының ерекшелігіне байланысты;

2. Сот төрелігі іс жүргізу заңнамасында (ҚПК, АІЖК) белгі- 
ленген тәртіппен қылмыстық, азаматтық жэне өзге істерді қарау 
(істің нақты мэн-жайларын анықтау мақсатында дэлелдемелерді 
зерттеу арқылы) жэне шешу (қаулыларды, үкімдерді жэне басқа 
да сот актілерін шығару арқылы) арқылы жүзеге асырылады;



3 . Істер және цоргау тараптарының, сондай-ақ дәлелдеме- 
лерді зерттеуге белсенді қатысу құқығы берілген процестің басқа 
да қатысушыларының міндетті қатысуымен сот отырыстары ны- 
саныда қаралады. Бұл ретте сот қорғау немесе айыптау жағына 
шықпайды. Ол сот отырысы қаралған дәлелдемелерді зерттеуге 
жэне бағалауға эрі заңның талаптарына сай келетін шешім шы- 
ғаруға тиіс;

4. Соттың үкімдері, қаулылары, ұйгарымдары жэне шешім- 
дері олар заңды күшіне енген сәттен бастап заң күшіне ие бо- 
лады, сондықтан да республиканың барлық аумағындағы барлық 
мемлекеттік органдардың, үйымдардың, лауазымды адамдар- 
дың жэне азаматтардың орындауы үшін міндетті болып табыла- 
ды. Заңды күшіне енген сот актісін орындаудан жалтару заңна- 
мада белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады. Сот актілерін тек 
жоғары түрған соттар жэне тек іс жүргізу заңнамасында белгілен- 
ген тәртіппен өзгертуі немесе күшін жоюы мүмкін.

5. Сот төрелігі Конституцияда, сот жүйесі туралы Конс- 
титуциялық заңда жэне басқа да нормативтік қүқықтық актілерде 
бекітілген идеяларды басшылыққа алатын, сот төрелігін жэне өз- 
ге де өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде сот қызметін үйымдас- 
тыру мен тэртібінің мэнін және> мазмүнын айқындайтын негізгі 
ережелерден түрады.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 75-бабында жэ- 
не «Қазақстан Республикасы сот жүйесі мен судьялардың мэр- 
тебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Конституциялық 
Заңның 1-бабында аталғандай, Қазақстан Республикасында сот 
төрелігін тек сот жүзеге асырады. Сот төрелігіне нақты адамды 
қылмыс жасауға кінэлі деп тану жэне оған жазалау, не заңда бел- 
гіленген әсер ету шарасын тағайындауда, сондай-ақ заңсыз жэне 
негізсіз жауапкершілікке тартылғандарды ақтау кезінде шешуші 
сөз оған тиесілі.

Сонымен сот төрелігі -  адам мен азаматтың, мемлекеттік 
жэне мемлекеттік емес үйымдардың, лауазымды адамдардың аса 
маңызды қүқықтары мен заңды жүзеге асыруға тікелей қатысы 
бар қүқық қорғау қызметінің функциясы. Оның міндеттеріне бас- 
қа да құқық қорғау функцияларын да орындау бағындырылған. 
Мысалы, қылмыстық іс бойынша сот төреліғі, егер осы іс алдын 
ала құзыретті органдар жан-жақты жэне толық тергемесе, егер



олар барлық қажетті дәлелдемелерді анықтамаса жэне т.б. заңды, 
негізді жэне эділ жүзеге асырылмаған болар еді.

Процесте немесе сот төрелігін атқару қорытындысы бойын- 
ша қабылданатын, заң әдебиеттерінде сот торелігі актілері деп 
аталатын сот шешімдері (қылмыстық істер бойынша үкімдер, 
азаматтық істер бойынша шешімдер) заңнамаға сэйкес ерекше 
сипаттар беріледі. Олардың бірі -  жалпыға міндеттілік. Ол, атап 
айтқанда, заңды күшіне енген үкім, үйғарым немесе істі қараған 
кезде сот шығарған қаулының барлық мемлекеттік жэне қоғам- 
дық үйымдар, мекемелер мен кэсіпорындар, лауазымды адамдар 
мен азаматтар үшін міндетті жэне Қазақстан Республикасының 
барлық аумағында орындауға жататындығын білдіреді.

Сот төрелігінің басқа да айырмашылық белгісі, мемлекеттік 
қызметтің осы түрі заңда егжей-тегжейлі регламенттелетін қатаң 
тэртіпті мақтау арқылы жүзеге асырылады. Айырмашылық белгі- 
лерге, ең соңында, тек ерекше орган -  сот (судья) жүчеге асыра- 
тын жатады. «Соттың ерекше өкілеттігін басқа органдарға беруді 
көздейтін заң актілерін шығаруға тыйым салынады. Ешқандай 
өзге органдар мен түлғалардың судья өкілеттігін немесе сот би- 
лігі функцияларын иеленуге кұқығы жоқ», -  деп «Қазақстан Рес- 
публикасындағы сот жүйесі жэне судьялардың мэртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Конституциялық заңында белгіленген.

Аталған айырмашылық белгілерді ескере отырып, сот төрелі- 
гін соттың сот шешімдерінің заңдылығын, негізділігін, эділдігін 
жэне жалпыға міндеттілігін қамтамасыз ететін заңның талапта- 
ры мен онымен белгіленген тэртібін бүлжытпай сақтау кезінде 
азаматтық, қылмыстық жэне өзге де заңмен белғіленғен сот ісін 
жүргізу нысандарын қарау бойынша құқық қорғау қызметін жү- 
зеге асыру ретінде айқындауға болады.

3.2. Сот төрелігін жүзеге асыруды одан әрі жетілдіру 
бағыттары

Әр кезеңде эр елде өмір өз талабын туғызады. Қазіргі заман 
талаптарына сай келетін, тиімді, эділ, тез жэне халыққа қолже- 
тімді сот төрелігін қамтамасыз ету мақсатында сот жүйесін одан 
эрі жетілдіру қажеттілігі тууда. Бүгінгі жаһандану уақытында 
экономикалық байланыстардың нығаюы, дамушы елдер мен на-



рыктык қатынастар арасында бәсекелестіктің өсуі ұлттық эконо- 
микаға инвестициялық тартымдылықты арттыру мәселесін жаң- 
ғырту қажеттілігін көрсетіп отыр.

Бұдан он бес жыл бұрын Президенттің бастамасымен маман- 
дандырылған экономикалық соттар құрылған болатын. Мұның 
өзі қандай істі болсын, эр саланың өз маманы жасай білсе, оның 
сапасы арта түсетіні табиғи заңдылық екені белгілі. Жэне ол ел 
экономикасының өсуіне оң ықпал тигізеді. Бастапқыда, 2001 
жылдан бастап, тәжірибе ретінде Алматы мен Қарағанды қалала- 
рында ауданаралық мамандандырылған экономикалық соттар құ- 
рылды. Уақыттың қатаң талабына сай жұмыс жүргізген аталған 
соттар аз уақыт ішінде өзінің тиімділігін көрсетті. Бүл Мемлекет 
басшысының 2002 жылы 9 ақпанда «Мамандандырылған ауда- 
наралық экономикалық жэне экімшілік соттарды кұру туралы» 
Жарлыққа қол қоюына негіз болды. Осы Жарлықпен барлық об- 
лыс орталықтарында мамандандырылған ауданаралық экономи- 
калық соттар қүрылды. Яғни, мемлекет тарапынан шағын жэне 
орта бизнестің дамуына куатты серпін беретін заңнамалық тетік- 
тер жасалынды.

Қазіргі уақытта республика көлемінде он алты маманданды- 
рылған ауданаралық экономикадық соттар тыңғылықты жүмыс 
жүргізуде. Бүгінде жеке жэне заңды түлғалардың арасындағы 
экономикалық дауларды қарау мәселесі бір арнаға түсіп, бүл са- 
ладағы сот шешімдері көпшіліктің көңілінен шығуда.

Жақында елімізде инвестициялық климатты жақсарту мақса- 
тында Елбасы: «Әділ сот төрелігі инвесторлар мен бизнес үшін 
қолжетімді болмақ. Жекеменшік қүқығы мызғымайтын болады. 
Инвестициялық сот жэне халықаралық торелік сот орталығы үз- 
дік халықаралық тэжірибенің үлгісі бойынша елдегі бизнес ахуал- 
ды элемдегі ең тартымдылардың бірі етуі тиіс» деп жариялады. 
Мүнымен қатар Елбасы «100 нақты қадам -  баршаға арналған 
қазіргі заманғы мемлекет» атты ¥лт жоспарының 23-қадамында 
инвестициялық даулар бойынша жеке сот істерін жүргізуді құру, 
Жоғарғы Сотта ірі инвесторлар қатысатын дауларды қарау үшін 
Инвестициялық алқаны үйымдастыруды тапсырды.

Жоғарғы Сотта мамандандырылған алқа құрылып, инвести- 
циялық даулар бойынша Астана қалалық сотында қаралған іс- 
терді апелляциялық тәртіппен, ал өте ірі инвесторлық дауларды



бірінші сатыда қарайтын болады. Осылайша мамандандырылған 
кұрамдағы судьялар үшін инвестициялық істер бойынша сатылар 
санын' қысқартуға жэне істерді қарау сапасын жақсартуға жағдай 
жасалады.

Республикамызда халықаралық қаржы орталығын Дубай ха- 
лықаралық қаржы орталығы (ӘІҒС) үлғісінде құру инвесторларға 
бірқатар жеңілдіктерді үсынып қана қоймай, қаржыларын сот ар- 
қылы тиімді қорғауға құқықтық кепілдіктер беруді қажет етеді13.

Мемлекетімізде сот ісін қарау заңнамалары одан эрі жетілді- 
рілуде. Таяуда Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне сот төреліғін іске асыруды одан эрі жеңілдету, төреші- 
лік рәсімдерді азайту мэселелері бойынша өзгерістер мен толық- 
тырулар енгізу туралы Заң қабылданды.

Аталған өзгерістер мен толықтырулар азаматтардың, мем- 
лекеттің жэне ұйымдардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, 
бостандықтарын жэне заңмен қорғалатын мүдделерін қорғауды 
одан эрі тиімді етуге оң ықпалын тигізетіні даусыз. Осы орай- 
да енгізілген өзгерістердің маңыздыларының бірі -  Азаматтық 
істерді жеңілдетілген іс жүргізу тэртібімен қарау институ- 
тының енгізілуі. Осы аталған тэртіп бойынша азаматтық істер 
тараптарды сот отырысына шақырмай-ақ, олардың ұсынған дэ- 
лелдемелері жэне өзге де құжаттары негізінде қарайды. Бұл өз- 
герістің тиімділігі -  тараптар арасында туындаған даудың қысқа 
мерзімде, азаматтарды сотқа шақырып эуре етпестен шешімін 
табуында.

Аталған тәртіппен негізінен ақша өндіруге қатысты істер қа- 
ралады. Бірақ талап қоюдың бағасы заңды тұлғалар үшін 500 ай- 
лық есептік көрсеткіштен, ал кәсіпкерлер мен жеке тұлғалар үшін 
100 айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. Сондай-ақ талап 
қою бағасына қарамастан талапкер ұсынған, жауапкердің ақша- 
лай міндеттемелерін белгілейтін құжаттарға немесе шарт бойын- 
ша берешекті растайтын күжаттарға негізделген істер де қаралуға 
жатады.

Енгізілген өзгерістерге сәйкес, бүдан былай соттардың ше- 
шімдеріне жэне қаулыларына сот актілерін қадағалау тэртібімен 
қайта қарау туралы апелляциялық, кассациялық шағымдар жэне
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өтініш хаттар берілген кезде олар үшін мемлекеттік баж салы- 
гы төленуі тиіс.

Жоғарыда айтылғандардан басқа кейбір санаттағы азамат- 
тық істер бойынша заңды күшіне енғен шешімдер, үйғарымдар, 
қаулылар Жоғарғы Сотта сот қадағалау тәртібімен қайта қарауға 
жатпайды.

Аталған заң бойынша сот бүйрығы шығарылатын талаптар 
тізімі де үлғайтылды. Бүрынғы заңда көзделген талап арыздарға 
қосымша өндірілген сомаларды индекстеу туралы талап мәміле- 
лері бойынша, жария шарттардың негізінде нақты түтынылған 
көрсетілетін қызметтер (электрмен, газбен, жылумен, сумен жаб- 
дықтау, телефонның жэне интернет желісінің, кабельдік телеви- 
зияның көрсететін қызметтері, түрмыстық қатты қалдықтарды 
тасып шығару) үшін берешекті өндіріп алу туралы талап арызда- 
ры бойынша бұйрық тэртібімен қаралады. Сот бүйрығы негізі- 
нен дау тудырмайтын талаптарға қатысты қабылданады.

Жүртшылық біле жүргені жөн тағы бір елеулі жаңалық -  ен- 
дігі жерде соттасушы тараптарға бүрынғыдай кез келген адам се- 
німді өкіл бола алмайды. Тараптардың мүддесін тек іске қатыса- 
тын адамдардың өтінімімен сот рүқсат еткен жогары заңгерлік 
білімі бар адамдар ғана қорғай алады.

3.3. Сот төрелігінің негізгі принциптері (қағидаттары)

Судья сот төрелігін іске асыру кезінде тәуелсіз жэне тек Конс- 
титуция мен заңға ғана бағынады. Сот төрелігін іске асыру жө- 
ніндегі соттың қызметіне қандай да болсын араласуға жол беріл- 
мейді жэне ол заң бойынша жауапкершілікке экеп соғады. Нақты 
істер бойынша судьялар есеп бермейді. Сот төрелігін атқарудағы 
басты шарт -  судья Қазакстан Республикасы Конституциясының 
77-бабының 3-тармағына сәйкес сот кезінде негізгі принциптер- 
ді басшылыққа алуы тиіс.

«Принцип» термині латынның «ргіпсіріит» сөзінен шыққан. 
Осы «принцип» сөзі көп жағдайда қазақ тілінде қағидат деп ауда- 
рылып жүр. Сот төрелігі принципін, қағидатын барлық сот ісін 
жүргізу түрғызылған түғыр деуге болады.

Сот төрелігінің принциптері, қағидаттары дегеніміз -  заңда 
бекімін тапқан, негізге алынатын қүқықтық идеялар, ол сот ісін



жүргізудің мазмүнын, мэнін жэне сипатын аныктайды. Айта кету 
керек, бүл қүқықтық идеялар көбіне қүқыктық қатынастарға ка- 
тысущ^іларға арналған талаптар түрінде баяндалған, оларды рет- 
теудің ^аңызды аспабы болып табылады.

Сот төрелігін жүзеге асырғанда принңиптердің маңыздылығы 
олардың Қазақстан Республикасының Конституңиясында бекімін 
тапқандығымен анықталады. Мысалы, Конституцияның 77-ба- 
бының 3-тармағына сэйкес судья заңды колданганда мынадай 
принциптерді басшылыққа алады:

-  адамның кінэлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен 
танылғанша ол жасалған қылмысқа кінэлі емес деп есеп- 
теледі;

-  бір құқық бүзушылық үшін ешкімді де қайтадан қылмыс- 
тық немесе экімшілік жауапқа тартуға болмайды;

-  өзіне заңмен козделген соттылыгын оның келісімінсіз еш- 
кімнің өзгертуіне болмайды;

-  сотта эркім оз созін тыңдатуға күқылы;
-  жауапкершілікті белгілейтін немесе күштейтін, азамат- 

тарға жаңа міндеттемелер жүктейтін немесе олардың жағ- 
дайын нашарлататын заңдардың кері күші болмайды;

-  айыпталушы өзінің кінәсіздігін дэлелдеуге міндетті емес;
-  ешкім өзіне-өзі, жүбайына (зайыбына) жэне заңмен бел- 

гіленген шектегі жақын туыстарына қарсы айғак беруге 
міндетті емес. Діни қызметшілер өздеріне сеніп, сырын 
ашқандарға қарсы куәгер болуға міндетті емес;

-  адамның кінэлі екендігі жөніндегі кез келген күдік айып- 
талушының пайдасына қарастырылады;

-  заңсыз тэсілмен алынған айғақтардың заңды күші бол- 
майды. Ешкім өзінің жеке мойындауы негізінде ғана сот- 
талуға тиіс емес;

-  Қылмыстық заңды үқсастығына қарай қолдануға жол бе- 
рілмейді.

Бүп принциптер Қазақстанның барлық соттары мен судьяла- 
ры үшін конституциялық жэне бірыцғай болып табылады. Сот 
торелігінің принциптері жоғарыда аталған он принциппен ғана 
шектелмейді, олардың шеңбері кең жэне олар бірыңғай жүйе қү- 
райды. Барлық принциптер бірімен-бірі тығыз байланыста әрекет 
етеді жэне олардың әрқайсысы басқасын жүзеге асырудың кепілі



болып саналады. Сот төрелігінің принциптері заңдардың үстем- 
дігі, адам қүқығы мен бостандығын қорғау сияқты жалпы қүқық- 
тық принциптермен байланысты.

Сот төрелігінің жалпы принциптері мыналар:
Заңдылық принципі -  барлық қогамдық өмірдің қалыпты жү- 

мыс істеуінің озегі, сондықтан оның барлық мемлекеттік орган- 
дардың, лауазымды адамдар мен азаматтардың қызметіне қатысы 
бар. Заңдылық біртүтас жэне ол қоғамдық қатынастардың барлық 
субъектілері үшін бірдей міндетті. Заңдылық принципі -  эмбебап 
жалпы қүқықтық принцип, оныц мэнісі — барлық мемлекеттік жэ- 
не мемлекеттік емес органдар мен мекемелердің, лауазымды жэне 
жеке адамдардың Конституцияның, заңдардың жэне оларға тиісті 
озге нормативтік қүқықтық актілерді бүлжытпай орындауында.

Зандылық принципі қызметті жүзеге асырғанда барлық сот 
органдарының іргелі принципі болып табылады. Сондықтан да 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 78-бабының диспо- 
зициясында маңызды конституциялық принцип келтірілген, сот- 
ты адам мен азаматтың қүқығы мен бостандығына нүқсан келті- 
ретін заңдар мен нормативтік қүқықтық актілерді қолданбауын 
міндеттейді. Егер сот қолдануға жататын ондай заң немесе өзге 
нормативтік қүқықтық акт адімның жэне азаматтың Конститу- 
цияда көзделген қүқықтары мен бостандығына нүқсан келтіре- 
ді деп санаса, онда ол істің жүргізілуін тоқтата түруға жэне бұл 
актіні конституциялық емес деп тану жөнінде Конституңиялық 
кеңеске жүгінуге міндетті.

Соттың іс бойынша заң бүзуына жол берілмейді, ол белгілен- 
ген жауапкершілікке алып келеді, заңсыз актілердің күші жойы- 
лып, олар бүзылады.

Даулы қүқықтык қатынастарды реттейтін қүқық нормалары 
болмаған жағдайда азаматтық істер бойынша сот үқсас қатынас- 
тарды реттейтін қүқық нормаларын қолданады, ал ондай норма- 
лар да болмаған ретте дау зандардың жалпы бастауы мен мәнде- 
ріне сүйеніп шешіледі. Егер тиісті мәселелерді соттың заң актіле- 
рімен немесе дау тараптарының келісімімен шешуі көзделсе, сот 
бүл мэселелерді эділеттілік жэне ойға қонымдылық принциптері- 
не жүгініп шешуге тиіс.

Баяндалғандарды қорыта келіп мынадай түжырым жасауға 
болады: сот ісін жүргізудегі заңдылық принципі дегеніміз -  де-



мокр^тиялық, құкыктык мемлекеттің негізге алынатын идеяла- 
ры ме^ ережелерінің жиынтығы, олар адамның жэне азаматтың 
кұкыктары мен бостандығын Конституцияда, заңдарда бекіткен, 
оларда сот ісін жүргізуге қатысушылардың барлығы бұлжытпай 
сақтауға тиісті міндеттеу бар.

Сот төрелігін тек соттыц жүзеге асьіруы принципі деге- 
німіз -  сот төрелігін жүзеге асыруға құқылы органдар шеңберінің 
Конституцияда қатаң шектелгендігін білдіреді, оның 75-бабының 
1 -тармағында «Қазақстан Республикасында сот төрелігін тек сот 
кана жүзеге асырады» делінген. Сот төрелігін жүзеге асыру ай- 
рықша құқықтық режімде жүргізіледі, ол істер мен дауларды ше- 
шуде мемлекеттік қызметтің басқа ешқандай формасында жоқ ар- 
тықшылық береді. Бүл тэртіпте занды жэне эділ шешім қабылдау 
үшін ең мол кепілдік бар. Сот өкілеттігін ешқандай басқа орган 
немесе адам иемдене алмайды. Сот өкілеттігін кім иемденсе де 
ол үшін заңда жауапкершілік көзделген.

Сот үкімінсіз жэне заңға сәйкес келмейінше кімді болса да 
қылмыс жасады деп айыптауға жэне қылмыстық жазаға тартуға 
болмайды. Іс бойынша үкімді немесе соттың басқадай шешімде- 
рін заңда көзделген тэртіпте тиісті соттар ғана тексеріп, қайта қа- 
рай алады. Сот құзыреті, оның юрисдикциясының шектері, оның 
қылмыстық сот ісін жүргізу тэртібі занда анықталған, оны өз бе- 
тінше өзгертуге болмайды.

Қылмыстық істерді қарау үшін қандай да бір атпен төтенше 
немесе арнайы соттар құруға жол берілмейді. Төтенше соттар- 
дың, басқа да заңсыз құрылған соттардың үкімдерінде жэне басқа 
шешімдерінде заң күші болмайды, олар орындалуға жатпайды.

Судьялардың тэуелсіздігі принципі -  сот төрелігін жүзеге 
асырудың қажетті шарты, іс бойынша шындықты анықтаудың 
маңызды кепілдігі болып табылады. Судьялар тәуелсіздігі Конс- 
титуциямен жэне заңмен қорғалған. Сот төрелігін жүзеге асыр- 
ғанда басқа біреулердің араласуына жэне судья мен алқабилерге 
қандай да бір қысым жасауға жол берілмейді. Ондай әрекеттер 
заңмен қудаланады.

Судьялардың тэуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында рес- 
публика Конституциясында олар қандай да бір партияларға, кэ- 
сіби одақтарға мүше болуға, оларды қолдауға тиіс емес деп көр- 
сетілген. Судья қызметі депутаттық мандатпен, оқытушылық,



ғылыми немесе өзгедей шығармашылык кызметті қоспағанда, 
басқа ақы төленетін қызмет атқарумен, коммерциялық ұйымдар- 
дың басқарушы органдарының немесе бақылаушы кеңесінің құ- 
рамына кірумен сыйыспайды.

Соттың сот төрелігін жүзеге асыру қызметіне қандай да бір 
араласуға жол берілмейді, ол заң бойынша жауапкершілікке алып 
келеді. Нақты істер бойынша соттар есеп бермейді. Сот қызметі- 
не араласуға оның нақты істі эділ жэне бейтарап қарауына кедер- 
гі келтіру мақсатындағы оған кез келген ықпал ету жатады. Он- 
дай араласудың түрлеріне сот процесінің нақты тарабының пай- 
дасына шешім қабылдау туралы қайсы біреудің тікелей нүсқау 
беруі немесе жанама өтініш жасауы, судьяны белгілі бір шешім 
қабылдауға мәжбүрлеу үшін тиісті жағдай тудыру жатады. Сот 
төрелігін жүзеге асыруға кедергі жасау мақсатында соттың жүр- 
гізуіндегі істі мемлекеттік органдардың немесе олардың лауа- 
зымды адамдарының бақылауға алуы сот қызметіне араласқан- 
дық болып табылады. Сот қаралған немесе өзінің жүргізілуіндегі 
істер жайында қандай да бір түсініктемелер беруге міндетті емес. 
Кеңесу бөлмесінің құпиясы барлық жағдайда да сақталуға тиіс.

Заң мен сот алдында жұрттың бэрінің теңдігі негізінде 
сот төрелігін жузеге асыру прішципі тегіне, әлеуметтік, лауа- 
зымдық жэне мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, 
тіліне дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе 
кез келген басқа мэн-жайларға карамастан адам мен азаматтың 
күқықтары мен бостандыгының теңдігіне кепілдік береді.

Теңдіктің жалпы құқықтық бастауы Республика конститу- 
циясыныц 14-бабында көзделген, оған сэйкес жұрттың бэрі заң 
мен сот алдында теңдей. Заң алдында теңдей дегеніміз -  заңда 
белгіленген баптарды барлық азаматтарға бірдей қолдану. Бұл 
жерде адамға құқық беріп, оны іске асыру ғана емес, оған мін- 
дет жүктеу, сот төрелігін жүзеге асыруды реттейтін заң актілеріне 
сэйкес жауапкершілік қолдану мүмкіндігі де қарастырылған.

Заң алдында тендік дегеніміз -  істі қандай сот қараса да эркім 
үшін бірдей кепілдік сақтай отырып бір режімде сот процесін өт- 
кізу. Қылмыстық іс қозғау, оны тергеу, соттың қарауы барлық аза- 
маттар үшін бірдей тәртіпте, бірдей негіздерде жүзеге асырылады.

Қылмыстық қудалаудан иммунитеті бар адамдарға қатысты 
сот ісін жүргізгенде жалпы ережеден қандай да бір ауытқу заң мен



сот ал^ында жұрттың бэрінің теңдігі принципінің мэніне қайшы 
келмейді. Парламент депутатгарын, Конституциялық кеңестің Тө- 
рағасы мен мүшелерін, судьяларды, Бас прокурорды қылмыстық 
жауапқа тартудың айрықша тэртібі қылмыстық сот ісін жүргізу ба- 
рысында бүл адамдарға қандай да бір артықшылық бермейді, бірақ 
оларға қатысты заңдылықтың бүзылуына тосқауыл жэне олардың 
өз өкілдіктерін жүзеге асыруына кепілдік болады.

Әркімнің сотта қоргалу құқыгын қамтамасыз ету прин- 
ципі республика Конституциясының 13-бабында бекімін тапқан, 
ол эркімнің қүқықтары мен бостандығының сотта қорғалуына 
күқылы екендігін жариялайды.

Жеке дара жэне жалпы нормативтік сипаттағы актілерге, 
ұжымдық жэне жеке адамның шешімдері мен эрекеттеріне (эре- 
кетсіздігіне) шағымдануға болады. Заңға сэйкес азамат органдар 
мен лауазымды адамдардың заңды бүзып жасаған шешімдері мен 
әрекеттеріне белгіленген тэртіпте сотқа шағына алады. Мемле- 
кет қылмыстан жэбірленгендерге де сот төрелігіне жол ашқан. 
Заңда қылмыстан немесе есі дүрыс еместің Қылмыстық кодексте 
гыйым салынған іс-әрекетінен келген моральдық жэне мүліктік 
шығынды қылмыстық процесте азаматтық талапты қарау арқылы 
жәбірленушіге өндіріп беру жағы да қарастырылған.

Барлық соттарда жэне сот ісін жүргізудің кез келген сатысын- 
да азаматтардың білікті заңдық көмек алуға қүқығы бар. Заңда 
көзделген жағдайларда заңдық көмек тегін көрсетіледі. Істің қыс- 
қаруы жақсы атағына кір келтіретін, қүқығын бүзатын болса, он- 
да онымен келіспеген сезікті, айыпталушы (айыпталушы қайтыс 
болған жағдайда оның туысы) өзін толық ақтап алғанға дейін іс- 
тің сотта қаралуын талап ете алады. Қылмыстық іс жүргізуші ор- 
іан, мысалы сот, егер негіз болса, сезіктіні, айыпталушыны заң- 
дық көмекке ақы төлеуден толықтай не жарым-жартылай босата 
алады. Бүл жағдайда адвокаттың еңбегіне ақы мемлекет есебінен 
голенеді.

Кінәсіздік презумпциясы принципі бойынша адамның қыл- 
мыс жасады деген кінәсі заңда белгіленген тэртіпте дэлелденбе- 
ііінше жэне заңды күшіне енген сот үкімімен анықталмайынша ол 
кінэлі деп танылмайды, ешкім өзінің кінэлі екендігін дәлелдеуге 
міндетті емес; айыпталушының кінэлігі жайындағы шешімі жоқ 
күдік оның пайдасына жатады; айыптау үкімі болжамдарға негіз-



делуге тиіс емес, ол шынайы дәлелдердің жеткілікті жиынтығы- 
нан туындайды.

Презумпция сөзі дэлелдеуді керек етпейтін болжамды білді- 
реді. Кінәсіздік презумпциясы судьяның, тергеушінің, прокурор- 
дың жеке пікірін білдірмейді. Ол объективтік құкықтык күй, адам 
эуел бастан-ақ кінэсіз, оған өз кінэсін дэлелдеу немесе растау қа- 
жет емес, кінэсіздік оның бойындағы қасиет. Сонымен қатар кі- 
нәсіздік презумпциясын теріске шығаруға болады: адамды кінэ- 
сіз деген болжам шын жэне нақты дэлелдермен заңда белгіленген 
тэртіпте оның қылмыс жасаған кінәсі сот үкімінде анықталғанға 
дейін ғана күшінде болады.

Кінэсіздік презумпциясы принципі Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 77-бабы 3-тармағының 1-тармақшасында жэ- 
не ҚР ҚПК-нің 19-бабында баяндалған, оларда кінэсіздік презу- 
мпциясының басты идеясы: айыпты деп тануға тек сот қүқылы 
жэне ол сезіктіге, айыпталушыға, сотталушыға, сондай-ақ өзіне 
қатысты үкім заңды күшіне енбеген сотталғанға таралады деп 
көрсетілген. Кінэсіздік презумпциясы принцнпін сақтау іс жүргі- 
зу заңында шешілуге жататын тікелей міндеттермен -  қылмыстық 
жағдайға душар болған адамның қүқықтарын сенімді қорғаумен 
тығыз байланысты. Кінәсіздік іірезумпцнясы айыпталушыға жа- 
зықсыз кінэленіп, жауапқа тартылып кетпеуіне кепілдік болады, 
оны сот ісін жүргізу кезінде дэл жэне бүлжытпай сақтау керек.

Тараптардың бәсекелестік және тең құқықтылық прин- 
ципі бойынша іс сотта қаралғанда айыптау функциясы қорғау 
функциясы мен істі шешу функциясынан бөлінеді.

ҚР ҚПК-нің 23-бабында қылмыстық сот ісін жүргізу айыптау 
мен қорғау тараптарының бәсекелестігі мен тең күкықтылығы 
принципінің негізінде жүзеге асырылады делінген, ол қылмыс- 
тық-іс жүргізу қатынастарының өрісіне түскен азаматтардың қү- 
қықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына жэне қамтамасыз 
етілуіне кепілдік болады. Бүл принципті үстаудағы маңызды мэ- 
селелердің бірі -  тараптардың теңдігін, процеске қатысушылар- 
дың белгілі бір позициясына негіз болатын мэн-жайларды дәлел- 
деудіц әдістері мен кұралдарының тендігін қамтамасыз ету. Сот 
тараптарға ешкімге тәуелсіз таңдап алған өз позицияларын қор- 
ғауға теңдей мүмкіндік тудыруға тиіс. Тараптардың біреуінің құ- 
қыгына нұқсан келтірген судья объективті емес.



Бәсекелестік болу үшін:
-  'бір-бірімен бәсекеге түсетін екі тараптың (айыптау тара-

бы жэне қорғау тарабы);
-  тараптардың белгілі бір қүқықтары мен міндеттерінің 

теңдігі, ягни оларды теңдей жағдайға қоятын мэн-жайлар;
-  бәсекелестік шартын тараптардың сақтауын бақылайтын 

жэне ақтық шешім қабылдайтын тореші (мысалы, сот) бо- 
луы тиіс.

Сотта іс қараудың жариялыгы принципі барлық соттарда 
жэне барлық инстанцияларда істің ашық қаралуын қамтамасыз 
етеді. Бүл принцип, сонымен қатар, «эркім сотта өз сөзін тыңдауға 
күқылы» деген конституциялық қағиданы бекітеді. Жариялылық 
процеске қатысушылардың істің барлық материалдарына, оның 
жедел-іздестіру іс-шаралары барысында алынғандарға қол жет- 
кізуге болатындығын, процестің басқа қатысушыларынан түскен 
шағымдармен тараптардың танысуын, кез келген сатыдағы сотта 
істің қашан жэне қай жерде қаралатындығын білуді, соттардың 
заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларының бірыңғай база- 
сын кұру жэне оларға еркін қол жеткізуді, сот актілерінің орын- 
іалғаны туралы ақпараттарды алуға болатындығын көздейді.

Сот талқысының жариялылығын ол мемлекеттік қүпияларды 
қорғау мүдделеріне қайшы келгенде ғана шектеуге жол беріледі. 
Кэмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша, 
жыныстық жэне басқа қылмыстар туралы істер бойынша, егер 
соттың дәлелді қаулысы болса, сот талқысын жабық жүргізуге 
болады. Мүндай жағдайдағы мақсат -  сот процесіне қатысушы- 
лар өмірінің интимдік жағын ашпау жэне де іске қатысушылар- 
дың, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері мен жақын туыстары- 
иың қауіпсіздігіне қатер тондірмеу.

Сот талқысының жариялылығын ол мемлекеттік қүпияларды 
қорғау мүдделеріне қайшы келгенде ғана шектеуге жол беріледі. 
Кэмелетке толмағандардың қылмыстары туралы істер бойынша, 
жыныстық жэне басқа қылмыстар туралы істер бойынша, егер 
соттың дәлелді қаулысы болса, сот талқысын жабық жүргізуге бо- 
лады. Мүндай жағдайдағы мақсат -  сот процесіне қатысушылар 
омірінің интимдік жағын ашпау жэне де іске қатысушылардың, 
сондай-ақ олардың отбасы мүшелері мен жақын туыстарының 
қауіпсіздігіне қатер төндірмеу. Жабық сот отырысында, со-



нымен қатар, процестің сотқа дейінгі кезеңінде сот шешетін, 
қылмыстық қудалау органдарының әрекеттері мен шешімдеріне 
келтірілген шагымдар қаралады. Бұл шектеулер республика 
Конституциясының 18-бабында козделген ережені нақтылайды, 
онда: «Әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің жэне 
отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройлы атының 
қоргалуына құқығы бар» делінген. Сонымен қатар, бұл шектеу- 
ге қарамастан соттың үкімі мен қаулысы барлық жағдайларда да 
ашық жарияланады.)

Ана тілді пайдалану құқыгын қамтамасыз ету принципі 
Қазақстан Республикасында сот ісі мемлекеттік тілде, ал қажет 
болған жағдайда, мемлекеттік тілмен қатар, орыс жэне басқа тіл- 
дерде жүргізіледі деген конституциялык ереже негізделген. Бір іс 
бойынша іс жүргізу сот процесін жүргізуші органның қаулысын- 
да белгіленген бір тілде жүзеге асырылады.

Іске қатысушы, іс жүргізіліп жатқан тілді игермеген немесе 
нашар игерген адамдарға арыз беруге, түсініктеме жэне айғақ бе- 
руге, өтініш мэлімдеуге, шағым келтіруге, іс материалдарымен 
танысуға, сотта өз тілінде немесе басқа тілде сөйлеуге, аударма- 
шының қызметін тегін пайдалануға құқығы бар екендігі түсінді- 
ріледі. Сонымен қатар, істің басқа тілде баяндалған материалда- 
ры оған сот жүргізіліп жатқан тілге тегін аударылып беріледі. Сот 
құжаттары іске қатысушы адамдарға олардың ана тіліне немесе 
олар игерген басқа тілге аударылып тапсырылады.

Адамның ар-намысы мен абыройын қоргау принципі Қазақ- 
стан Республикасы Конституциясының 17, 18, 34-баптарында бе- 
кімін тапқан, онда «адамның қадір-қасиетіне қол сұғылмайды» 
делінген. Сот ісін жүргізу барысында процеске қатысушы адам- 
дардың ар-намысын қарайтын, абыройын төгетін әрекеттер мен 
шешімдерге тыйым салынған, жеке өмірге қатысты мэліметтер- 
де, оның ішінде адам заңда көзделмеген мақсаттар үшін құпияда 
сақтауды қажет деп тапқан оның жеке басына қатысты мәлімет- 
тер жинауға, пайдалануға жэне таратуға жол берілмейді. Ешкімді 
азаптауға, оған зорлық-зомбылық жасауға, басқадай қатыгездік 
немесе адамның қадір-қасиетін қорлайтындай жэбір көрсетуге 
не жазалауға болмайды, эркімнің өз ар-намысын, абыройын қор- 
ғауға құқығы бар, эркім басқа адамдардың құқығын, бостанды- 
ғын, ар-намысы мен абыройын құрметтеуге міндетті.



Абырой дегеніміз -  мемлекеттің нақты адамның мемлекеттік 
құндьілығын, адамның қоғам мүшесі ретіндегі маңыздылығын 
тануы.' \дамның абыройы оның табиғи қүқығына жатады, одан 
айыруға жэне оны басқаға беруге болмайды. Адамның ар-намы- 
сы мен абыройын құрметтеу принципі Қазақстан Республикасы 
ҚПК-нің 13-бабында бекімін тапқан.

Сот талқысының тікелейлік жэне ауызшалық принципі 
бәсекелестік жэне жариялылық принципімен тығыз байланысты, 
себебі бұл соңғы принцип сот талқысы тікелей ауызша өтпесе 
жүзеге аспайды. Тікелейлік принципінің арқасында сот шешім- 
дердегі немесе үкімдердегі өз түжырымдарын сот отырысы бары- 
сында өзі зерттеген дэлелдер негізінде жасайды. Бұл сотталушы- 
дан, куәгерден немесе басқа адамнан алынған жауапты ерекше 
мэн-жайларда ғана олардың бұрынғы жауаптарының хаттамасын 
жариялаумен алмастыруға болатындығын білдіреді.

Сот талқысы ауызша жүргенде сот дэлелдерді ауызша қабыл- 
дайды, процеске қатысушылар ауызша талқылайды. Істегі қүжат- 
тар естіртіліп жарияланады, тараптардың жарыссөздері ауызба- 
ауыз айтылады.

Бакылау сурактары:
1. Сот төрелігі ұғымын қалай түсінуге болады?
2. Сот төрелігінің кандай белгілері бар?
3. Сот төрелігінің негізгі принциптері?



4 -т м рау ҚАЗАҚСТАН РЕСПҮБЛИКАСЫНДАҒЫ 
СОТ ЖҮЙЕСІ

4.1. Сот жүйесі: ұғымы және оның салалары

Сот жуйесі дегеніміз -  Қазақстан Республикасының аума- 
ғында әрекет ететін, ортақ міндеті бар, біртұтас демократиялық 
принципте ұйымдастырылған жэне жұмыс істейтін, сот төрелігін 
жүзеге асыру жөніндегі қатынастармен өзара байланысты барлық 
соттардың жиынтығы. Жүйе, ол -  белгілі бір өзара байланыстағы, 
өзара тәуелділіктегі элементтер жиынтығы. Сот жүйесінің қүры- 
лымы нормативтік құқықтық актілерде бекімін тапқан.

«Сот» -  сот билігінің органы, Қазақстан Республикасының 
сот жүйесіне кіретін, істі алқа болып немесе жеке дара қарайтын, 
кез келген заңды құрылған сот. Судьялар жұмыс істейтін мекеме 
де, соттың құрамы да, сот талқысының өзі де «сот» деп ұғыны- 
лады. «Сот» ұғымы соттардың құрылымдық бөлімшелерін: сот 
алқасын, пленарлық отырысты да қамтиды. Әр соттың юрисдик- 
циясы (тиісті органдардың құқықтық мәселелерді шешуге өкілет- 
тіктерінің жиынтығы) белгілі бір аумаққа немесе күрылымдық 
бөліністерге (эскери округ, гарнизон) таралады. Соттың юрис- 
дикциясы республиканың экімшілік-аумақтық бөлінісімен эр уа- 
қытта бірдей сәйкес бола бермейді. Әр сот органында өзіне ғана 
берілген екілеттік болады.

«Судья» -  сот билігін таратушы; заңда белгіленген тэртіпте 
осы лауазымға тағайындалған немесе сайланған кэсіпкер судья 
(сот төрағасы, сот жюриінің төрағасы, сот мүшесі немесе тиісті 
соттың басқа судьясы).

Қазақстан Республикасы сот жүйесінің бірлігі:
-  барлық соттар мен судьялар үшін сот төрелігінің Конс- 

титуцияда, «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мэртебесі туралы» Конституциялық заңда, 
іс жүргізушілік жэне өзге де заңдарда белгіленген прин- 
циптерінің ортақтығымен жэне бірлігімен;



-  сот билігін сот ісін жүргізудің барлық соттар үшін заңда 
белгіленген бірыңғай формасында жүзеге асырумен;

-  *,|Казақстан Республикасының күшіндегі қүқығын барлық
сотгардың қолдануымен;

-  судьялардың бірыңғай мәртебесін заңда бекітумен;
-  Қазақстанның барлық аумағында занды күшіне енген сот 

актілерін орындаудың міндеггілігімен;
-  барлық соттарды тек республикалық бюджеттен қаржы- 

ландырумен қамтамасыз етіледі.
Сот жүйесін республиканың Конституциясы мен консти- 

туциялық заңы анықтайды. Қазақстан Республикасының сот 
жүйесіне Жоғарғы Сот, жергілікті жэне басқа соттар кіреді. Конс- 
титуцияда жэне конституциялық занда көрсетілген соттар басқа- 
дай соттар қүруға қатаң тыйым салынган.

Оң бағыттың бірі -  сот жүйесін мамандандыру, ол эділ де дэ- 
лелді шешімдер шығаруға жагдай тудырады. Елде қазір экономи- 
калық, экімшілік соттар, кәмелетке толмағандардың ісі бойынша 
жэне басқа соттар жүмыс істейді.

Қазакстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 17 та- 
мызда №158 жарлығымен Алматы қаласында мамандандырылған 
қаржы соты қүрылып, ол облыстық сотқа теңестірілген болатын. 
Оған Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы 
қаласындағы аймақтық қаржы орталығына қатысушылардың аза- 
маттық-қүқықтық дауларын қарауға уәкілеттілік берілген.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 29 жел- 
тоқсандагы жарлығымен барлық аймақтарда қылмыстық істер 
бойынша мамандандырылған ауданаралық соттар, сондай-ақ Ал- 
маты қаласында қылмыстық істер бойынша мамандандырылған 
ауданаралық эскери сот кұрылды.

Сот ісін жүргізуді онтайландыру, қадағалау инстанцияларын 
азайту, аудандық соттардың тәуелсіздігін нығайтып, ролін едэуір 
кеңейту мақсатында 2009 жылы 10 желтоқсанда «Қылмыстық, 
Қылмыстық-іс жүргізу жэне Азаматгық іс-жүргізу кодекстеріне 
сот жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгертулер мен толық- 
тырулар енгізу туралы» Заң қабылданған болатын. Енді 2015 жыл- 
дың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда төрт жаңа кодекс -  қылмыс- 
гық, қылмыстық-процессуалдық, қылмыстық атқару кодексі жэне 
экімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстері күшіне енді.



Республикада сот төрелігін жүзеге асырудың тек бір жылда 
(2014 ж.) ғана атқарған жүмысының көлемін мына статистикалық 
деректерден көруге болады:

2014 жылы республиканың аудандық жэне оған теңестірілген 
соттарына барлығы 1 221 011 арыз бен іс, соның ішінде 761 533 
азаматтық, 415 600 экімшілік жэне 43 878 қылмыстық іс келіп 
түсті. Барлығы 1 097 953 істі жүргізу аяқталды. Баламалы тэсіл- 
дер қолданыла отырып, шешім шығарылып, аяқталған азамат- 
тың істердің саны 13 747 істі қүрады. Соның ішінде 8 657 іс 
бойынша бітімгершілік келісім жасалды, 5 090 іс бойынша дауды 
медиация тәртібімен реттеу туралы келісім жасалды. Осылайша, 
медиаторлардың қатысуымен қаралған азаматтық істердің саны 4 
есеге көбейді.

2014 жылы 43 794 қылмыстық іс аяқталды, бүл 2013 жылғы 
көрсеткіштен 7,7%-ға төмен. Үкім шығарылып, 25 557 адамға қа- 
тысты 20 573 қылмыстық іс қаралды. Барлығы 25 079 адам сот- 
талды, соның ішінде 9 690 адам немесе сотталгандардың жалпы 
санының 38,6%-ы бас бостандығынан айырылды. 9 680 адамға 
бас бостандығынан айырумен байланысты емес жаза тағайын- 
далды, 4 570 адам шартты түрде сотталды. Сотталғандардың 
ішінен кәмелетке толмағандардың саны 35,9%-ға азайды. Есепті 
кезең ішінде алқабилердің қатысуымен каралған істердің саны 
заңңаманың өзгеруіне байланысты 67,2%-ға азайды. Үкім шыға- 
рылып, 121 адамға қатысты 64 іс қаралды. 3 адам ақталды.

Соттар қамауга санкция беру, қамау мерзімін үзарту, қамау 
түріндегі бүлтартпау шарасының күшін жою жэне өзгерту тура- 
лы 16 544 өтінішхатты қарады, оның ішінде 15 877 өтініш хат 
немесе 96%-ы қанағаттандырылды. Жалпы республика бойынша 
кабылданған сот актілерінің 98,7%-ы заңды эрі негізді деп таны- 
лып отыр.

Ақпараттық технологиялар жетістіктерін сот қызметіне енгі- 
зу жэне қолдану жөніндегі жүмыстар одан эрі жалғастырылуда. 
2014 жылы «Сот кабинеті» сервисі арқылы электрондық түрде 
105 496 қүжат түсті, соның ішінде 85 696 талап арыз, бүл 2013 
жылға қарағанда 5 есе артық.

Сот төрелігі жүйесін дамыту сот ісін жүргізуді жеңілдетуге, 
дауларды сотқа дейінгі реттеу тәжірибесін жақсартуға, заңнама- 
ны жаңғыртуға, соттан тыс тетіктерді қолдануды кеңейтуге ба-



ғытталған шаралар белгіленуде. Сот құжаттарына қол жеткізудің 
бірыңғай терезесі болып табылатын «Сот кабинеті», «Сот құжат- 
тарымен танысу» сервисі, сот процестерін дыбыс жэне бейнетір- 
кеу жүйесі, гибридті электронды пошта, 8М8 жэне электронды 
хабарламалар тарату секілді жобалар іске асырылуда.

Сот жүйесін азаматтар үшін қолжетімді ету мақсатында Жо- 
ғарғы жэне жергілікті соттардың Интернет-ресурстарында «Сот- 
қа шақыру қағазы» электрондық сервисі жүзеге асырылды, ол 
электронды нұсқадағы сотқа шақыру қағазын көруге жэне басып 
шығару үшін арналған. Алынған электронды нұсқадағы сотқа 
шақыру қағазы «Электрондық құжат жэне электрондық цифрлық 
қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
қағаз нұсқадағы құжатқа балама ресми құжат болып табылады.

2014 жылдың 22 қыркүйегінен бастап «Қазпочта» АҚ-мен 
бірлесіп «Гибридті электрондық почтаны» (ГЭП) енгізу бойын- 
ша пилотгық жоба іске асырылуда. Тапсырыстық гибридтік жө- 
нелту технологиясын қолдану кезінде жергілікті соттар ақпаратты 
(соттың шақыру қағазын) БААТЖ интеграциялық модулі арқылы 
электронды түрде почталық байланыс бөлімшесіне жібереді. Осы 
ақпараттарды басып шығару, почталық конвертке салу жэне соңғы 
адресатқа дейін жеткізу «Қазпочта» АҚ тарапынан орындалады. 
Жеткізілген ақпараттар немесе оларды жеткізудің мүмкін еместігі 
туралы хабарламалар электронды түрде БААТЖ-ға жіберіледі.

2014 жылдың -  18 желтоқсанынан бастап бұрын өткізілген 
пилоттық жобаның нәтижелері бойынша республиканың барлық 
жергілікті соттарында ГЭП қызметі көрсетілуде.

2014 жылдың 27 желтоқсанындағы жағдай бойынша барлық 
соттар жіберген 37 141 электрондық шақыру қағазының 33 721-сі 
немесе 90,8%-ы шақырылғандардың қолына тиді.

Алдағы уақытта ақпараттық жүйелердің дайын болуына қа- 
рай басқа да сот құжаттарын (хабарлау, сот актілері жэне т.б.) 
ГЭП арқылы жіберуге болады.

Соттардың ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ету 
мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарымен тиісті өзара іс-қи- 
мыл жүзеге асырылуда

Есепті кезенде республикалық жэне өңірлік БАҚ-та сот-құқық 
гақырыбына арналған 39 975 материал жарық көрді, соның ішінде 
ЬАҚ-та- 17 203, электронды БА Қ-та-4 371, Интернет-ресурстар-



д а -  18 401. Сотгар сот жүйесінің ашықтығын артгыруға бағыттал- 
ған 3 мыңға жуык іс-шара (баспасөз конференциялары, брифинг- 
тер, «ашық есік күндері» және т.б.) үйымдастырып, өткізді. Есепті 
кезең аралығында республикалық жэне өңірлік телеарналарда 45 
имидждік бейнероликтің көрсетілімі үйымдастырылды.

2000 жылғы 25 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасы- 
ның сот жүйесі мен судьяларының мэртебесі туралы» Консти- 
туциялык заңына сэйкес соттар оздерінің іс жүргізу қүзыретіне 
қарай бірінші инстанция соты, екінші инстанция соты жэне када- 
ғалау инстанциясы соты болып бөлінеді.

Жергілікті соттарга:
облыстық жэне оларға теңестірілген соттар (Республика 

астанасының қалалық соты, республикалық дәрежедегі қалалар- 
дың қалалық соттары);

аудандық жэне оларға теңестірілген соттар (қалалық, аудана- 
ралық) жатады.

Қазақстан Республикасында басқа да соттар, мысалы, маман- 
дандырылған соттар (әскери, қаржы, экономикалық, экімшілік, 
кэмелетке толмағандардың істері бойынша жэне басқадай) соттар 
күрылуы мүмкін. Мамандандырылған соттарды ҚР Президенті 
облыстық немесе аудандық соттың мэртебесін беріп қүрады.

Қылмыстық істерді апелляциялық тэртіпте қарауды судья- 
ның жеке өзі жүзеге асырады. '

Істерді кадағалау тэртібінде қарауды қүрамында кемінде үш 
судья бар сот жүзеге асырады.

Аудандық жэне оларга теңестірілген соттарды Қазақстан 
Республикасының Президенті қүрады, қайта үйымдастырады жэ- 
не таратады. ҚР Президенті бірнеше экімшілік-аумақтық бөлініс- 
те бір аудандық сот немесе бір әкімшілік-аумақтык бөліністе бір- 
неше аудандык сот күра алады.

Аудандық соттардағы судьялардың жалпы санын ҚР Прези- 
денті уәкілетті органның үсынысы бойынша бекітеді. Әр аудан- 
дық сот үшін судьялар санын уәкілетті орган сол сот төрағасы- 
ның үсынысы негізінде анықтайды. Аудандық сот төрағадан жэне 
заңда белгіленген тэртіпте тағайындалатын судьялардан түрады. 
Егер штат бойынша аудандық сотта бір судья қарастырылса (бір 
күрамды сот) ол осы соттың терағасының да міндетін атқарады. 
Аудандық сот бірінші инстанция соты болып табылады.



Аудандьщ соттың төрагасы судья болып саналады жэне ол 
судья міндетіне коса: сотта судьялардың істерді қарауын ұйым- 
дастырады; сот кеңсесіне жалпы басшылық жасайды; азаматтар 
қабылдайды; судья қызметіне үміткерлердің тағлымдамадан өт- 
уін үйы^дастырады; сыбайлас жемқорлыққа қарсы түру жэне 
сот этикасы нормаларын сақтау жүмыстарын қамтамасыз етеді; 
өкімдер береді; заңда көзделген басқа да өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.

Облыстық және оларга теңестірілген соттарды уәкілет- 
ті органның Жоғарғы Сот Төрағасымен келісілген үсынысы бо- 
йынша Қазақстан Республикасының Президенті қүрады, қайта 
үйымдастырады жэне таратады. Облыстық соттардағы судьялар- 
дың жалпы санын ҚР Президенті уэкілетті органның ұсынысы 
бойынша бекітеді. Әр облыстық сот үшін судьялар санын уэкі- 
летті орган сол сот төрағасының ұсынысы негізінде анықтайды.

Облыстық сот төрағадан жэне судьялардан тұрады. Облыстық 
сотта сот алқалары құрылады.

Облыстық соттың органдары болып мыналар табылады:
1) жалпы отырыс;
2) жалпы отырыстың төралқасы;
3) азаматтық істер жөніндегі сот алқасы;
4) қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы

Сот алқасын Конституциялық заңда белгіленген тэртіпте та- 
ғайындалған төраға басқарады. Сот алқасының сандық жэне пер- 
соналдық құрамы облыстық сот төрағасының ұсынысы бойынша 
облыстық соттың пленарлық отырысында белгіленеді.

Облыстық сот қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде екі 
рет пленарлық отырыс өткізеді, онда:

тиісті сот алқасының сандық жэне персоналдық құрамын бел- 
гілейді;

облыстық соттың төрағасы мен сот алқалары төрағаларының 
ақпаратын тыңдайды;

сот практикасын жинақтап қорытады жэне сол қорытудың нэ- 
тижесі бойынша облыс соттарының сот төрелігін іске асыру ке- 
зінде заңдылықты сақтауы мәселесін қарайды;

облыс соттарына әкімгер қызметіне адамдар тағайындауға 
уэкілетті органға келісім береді, облыс соттары әкімгерінің өз 
қызметі жөніндегі есебін тыңдайды;



аудандық сот төрағасының бос орнына үміткерді қарайды, 
оның нәтижесі бойынша тиісті қорытынды шығарады;

облыс соттары әкімгерін босату туралы уэкілетті органға 
үсыныс жасайды;

судья қызметіне үміткерлердің тағлымдамасының нәтижесін 
қарайды, тиісті қорытынды жасайды;

сот төрелігін жүзеге асырудағы көрсеткіші төмен немесе сот- 
та іс карағанда заңдылықты бүзғаны үшін екі жэне одан көп тэр- 
тіптік жаза алған судьяға қатысты материалдарды Сот сарапшы- 
ларына беру туралы мәселені талқылайды, тиісті шешім қабыл- 
дайды;

заңда көзделген басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады. 
Облыстық сот судьяларының жалпы санының кемінде үштен 

екісі қатысса пленарлық отырыс өкілетті деп танылады. Облыс- 
тық соттың пленарлық отырысының жүмыс тэртібін ол бекіткен 
регламент анықтайды. «Сот жүйесі мен судьяларының мэртебесі 
туралы» Конституңиялық заңның 3-бабының 2-тармағына сэйкес 
республикада мамандандырылған соттар арасында эскери сот- 
тар да жүмыс істейді.

Әскери соттар өз қызметін жалпы юрисдикция соттарына 
үқсас принциптерде жэне тэртіпг^ жүзеге асырады. Бүгінгі күн- 
гі республиканың Әскери соты облыстық сотқа, гарнизонның эс- 
кери соты -  аудандық сотқа теңестірілген. Сот төрелігін жүзеге 
асырғанда, қылмыстык, азаматтық жэне өзге де істерді қарағанда 
әскери соттар барлық басқа соттар қолданатын процессуалдық 
жэне материалдық заң нормаларын басшылыққа алады, себебі 
олар да республиканың сот жүйесінің бір бөлігі болып табылады.

4.2. Алқабилердің қатысуымен сот ісін жүргізу

Қазақстан Республикасы Конституңиясының 75-бабына сэй- 
кес сот төрелігін тек сот жүзеге асырады. Заңда көзделген жағ- 
дайларда қылмыстық сот ісін жүргізу алқабилердің қатысуымен 
жүзеге асырылады.

2006 жылғы 16 қаңтарда «Алқабилер туралы» №121-111 заң 
қабылданып, ол қылмыстық сот ісін жүргізуге алқабилердің қа- 
тысуымен байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді, соны- 
мен қатар алқабилердің қүқықтық мэртебесін анықтайды, олар-



дың тәуелсіздігіне кепілдік береді, олардың қызметін қамтама- 
сыз етзрің құқықтық, экономикалық жэне ұйымдық негіздерін 
белгілейді. Бұл заң 2007 жылдың 1 қаңтарынан күшіне енген 
болатын.

Кейін 2009 жылгы 10 желтоқсанда «Қазақстан Республика- 
сының Қылмыстық, Қылмыстық іс жүргізу жэне Азаматтық іс 
жүргізу кодекстеріне сот жүйесін жетілдіру мэселесі бойынша 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңга сэйкес сот құ- 
рамына елеулі озгерістер енгізілді.

Сот Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99 (екін- 
ші бөлігінің 15) тармағында), 170 (төртінші бөлігінде), 175, 177, 
178, 184,255 (төртінші бөлігінде), 263 (бесінші бөлігінде), 286 
(төртінші болігінде), 297 (төртінші бөлігінде), 298 (төртінші 
бөлігінде), 299 (төртінші болігінде)-баптарында козделген қыл- 
мыстар, сондай-ақ соғыс уақытында немесе ұрыс жағдайында 
жасалған әскери қылмыстар туралы істерді қоспағанда, жасалға- 
ны үшін қылмыстық заңда олім жазасы немесе омір бойына бас 
бостандығынан айыру көзделген қылмыстар туралы істерді алқа- 
билердің қатысуымен қарайды.

Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық 
сотта жэне кылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауда- 
наралық эскери сотта алқабилер қатысатын сот бір судьяның жә- 
не он алқабидің қүрамында әрекет ететін болды.

Қылмыстық сот ісін жүзеге асыру күдіктінің, айыпталушы- 
ның өз ісін соттың алкабилердің қатысуымен қарауы туралы 
өтінішхаты бойынша жүргізіледі. Сотқа дейінгі тергеп-тексе- 
руді жүзеге асыратын адам тергеу эрекеттерін жүргізу аяқтал- 
ғаннан кейін күдіктіні істің барлық материалдарымен таныстыру 
кезінде оған соттың істі алқабилердің қатысуымен қарауы туралы 
отінішхат беру құқығын, сондай-ақ алқабилер қатысқан соттың 
үкіміне шағым жасау жэне шағымды қарау ерекшеліктерін қо- 
са алғанда, осындай өтінішхатты қанағаттандырудың құқықтық 
салдарын түсіндіруге міндетті.

Істің барлық материалдары танысу үшін ұсынылған кезде, 
сондай-ақ келесі кезеңде, оның ішінде сотта істі алдын ала тың- 
дауда, бірақ сот басты сот талқылауын тағайындағанға дейін кү- 
діктінің, айыпталушының істі соттың алқабилердің қатысуымен 
қарауы туралы өтінішхат мәлімдеуге қүқығы бар.



Егер сотталушы өз ісін алқабилер қатысатын сотқа қарату 
туралы өз өтінішхатын растаса, онда судья осы өтінішхатты қа- 
нағаттандыру туралы шешім қабылдайды, бұл ретте басқа сотта- 
лушылардьщ пікірі ескерілмейді жэне мемлекеттік айыптаушы, 
жәбірленуші, сотталушы жэне оның қорғаушысы мэлімдеген 
басқа отінішхаттарды қарауға көшеді.

Судья істі алқабилер қатысатын соттың қарауына тағайындау 
туралы қаулы шығарылғаннан кейін сот отырысының хатшысы- 
на саны қаулыда көрсетілген алқабиге кандидаттарды алқабиге 
іріктеу үшін олардың сот отырысына келуін қамтамасыз ету ту- 
ралы өкім береді.

Басты сот талқылауы тағайындалғаннан кейін төрағалық 
етушінің өкімі бойынша сот отырысының хатшысы соттағы 
бірыңғай жэне қосалқы (жылдық) тізімдерден алқабиге канди- 
даттарды алдын ала кездейсоқ таңдауды жүргізеді. Бір сол адам 
сот отырыстарына алқаби ретінде жылына бір реттен артық қа- 
тыса алмайды.

Қылмыстық істі қарауға қатысу үшін алқабиге кандидаттар- 
ды алдын ала кездейсоқ таңдау аяқталғаннан кейін олардың тегі, 
аты, әкесінің аты жэне үйінің мекенжайлары көрсетіле отырып, 
алдын ала тізім жасалады, оған сот отырысының хатшысы кол 
қояды.

Егер сотқа шақырылған алқабиге кандидаттардың жиырма 
бесінен азы келсе не олардың кЬйбірін сот талқылауына қатысу- 
дан босатқаннан кейін немесе төрағалық етуші судья өздігінен 
бас тартулар мен қарсылық білдірулерді қанағаттандырғаннан 
кейін олар он жетіден азайып қалса, төрағалық етуші сот отыры- 
сының хатшысына алқабиге кандидаттар қүрамының жетіспейтін 
санын қосалқы тізімнен толықтыру туралы өкім береді.

Сотта істі қарайтын алқабилер алқасы негізгі қүрамдагы (ал- 
кабилер алқасының қүрамын қүрайтын) он жэне қосалқы екі ал- 
қаби қүрамында жеребе тастау арқылы қүрылады.

Алқабилер алқасын кұру аяқталғаннан кейін төрағалық етуші 
алқабилердің негізгі құрамына алқабилердің орындығында олар- 
ға бөлінген орындарға жеребе тастаумен айқындалған тэртіпке 
сэйкес отыруды ұсынады. Алқабилердің орындығы сот отырысы 
залында қатысып отырғандардан бөлек болуға және, эдетте, сот- 
талушылардың орындығына қарама-карсы орналасуға тиіс. Қо-



салқы екі алқаби алқабилердің орындығынан өздері үшін арнайы 
бөлінген орындарға отырады.

Егер сот талқылауы барысында, бірақ алқабилер мен судья 
кесім шығару үшін кеңесу бөлмесіне кеткенге дейін алқабилердің 
кайсыбіреуінің сот отырысына одан эрі қатыса алмайтыны неме- 
се төрағалық етушінің оны сот отырысына қатысудан шеттеткені 
анықталса, онда ол қосалқы алқабилердің тегі көрсетілген билет 
жәшіктен қандай тэртіппен алынса, сол тәртіппен қосалқы алқа- 
бимен ауыстырылады. Егер шығып қалған алқабилерді қосалқы 
алқабилермен ауыстыру мүмкіндігі таусылған жағдайда, төра- 
ғалық етуші өткен сот талқылауын жарамсыз деп жариялайды 
жэне сот талқылауын Қылмыстық процестік Кодексінің 638-ба- 
бына сэйкес алқабиге кандидаттарды алдын ала таңдау кезеңіне 
қайтарады.

Алқабилер алқасы қүрылып болғаннан кейін сот отырысы- 
ның төрағалық етушісі немесе хатшысы сот отырысының за- 
лында қатысып отырғандардың барлығына орындарынан түруды 
ұсынады. Төрағалық етуші алқабилерге ант қабылдауды ұсынып, 
өтініш жасайды.

Төрағалық етуші алқабилерге олардың құқықтарын, міндет- 
терін жэне олардың әрекеттеріне істі қарауға байланысты 
қойылатын шектеулерді түсіндіреді, сондай-ақ міндеттерді бұзу 
мен шектеулерді сақтамаудың салдарлары гуралы ескертеді.

Сот тергеуі аяқталғаннан кейін алқабилер қатысатын сот та- 
раптардың жарыссөзін тындауға көшеді. Алқабилер қатысатын 
сотта тараптардың жарыссөзі екі бөліктен тұрады.

Жарыссөздің бірінші бөлігі мемлекеттік айыптаушының, 
жэбірленушінің, қорғаушының жэне сотталушының сөздерінен 
тұрады, олар сотталушының бұрынғы сотталғандығын ес- 
ке салмай, оның кінәсінің дәлелденгені немесе дэлелденбегені 
жөніндегі өз ұстанымдарын баяндайды.

Сүрақтарды талқылау жэне тұжырымдау уақытында алқаби- 
лер сот отырысы залынан шығып кетеді. Тараптар сұрақтардың 
мазмұны мен тұжырымдалуы бойынша өздерінің ескертулерін 
айтуға жэне жаңа сұрақтар қою туралы ұсыныстар енгізуге құ- 
қылы.

Төрағалық етуші сот тергеуінің нәтижелерін, тараптардың 
жарыссөзін ескере отырып, судья мен алқабилердің кеңесу бөл-



месінде шешуіне жататын сұрактарды жазбаша түрде түжырым- 
дайды, оларды оқиды жэне тараптарға береді.

Төрағалық етуші кеңесу бөлмесінде алқабилер қатысатын 
соттың шешуіне жататын сүрақтарды тараптардың ескертулері 
мен ұсыныстарын ескере отырып, түпкілікті қалыптастырады, 
оларды сұрақ парағына енғізеді жэне оған қол қояды.

Сұрақ парағы алқабилер мен тараптар қатысып отырған кез- 
де жария етіледі. Содан кейін сұрақгардың тұжырымдалуын өз- 
ғертуғе, сүрақ парағынан сұрақтарды алып тастауға, оған жаңа 
сұрақтар енғізуғе жол берілмейді.

Алкабилер қатысатын соттың шешуіне жататын сұрақтардың 
мазмұны мынадай:

1) іс-әрекеттің орын алғаны дэлелденді ме;
2) бүл іс-әрекетті сотталушының жасағаны дәлелденді ме;
3) бүл іс-әрекеттің жасалуына сотталушы кінэлі ме, -  деғен 

үш негізғі сұрақ қойылады.
Сотталушының кінэліліғі туралы негізғі сұрақтан кейін 

кінэлілік дэрежесін арттыратын немесе төмендететін не оның 
сипатын өзгертетін, сотталушыны жауаптылықтан босатуға 
экеп соқтыратын осындай мэн-жайлар туралы жекеше сүрақтар 
қойылуы мүмкін.

Қажет болған жағдайларда қылмыстык ниеттің жүзеге асы- 
рылу дэрежесі, іс-эрекеттің соңына дейін жеткізілмеуіне түрткі 
болған себептер, сотталушылардың эрқайсысының қылмысты 
жасауға сыбайласа қатысу дәрежесі мен сипаты туралы сүрақ- 
тар да жеке қойылады. Егер бұл сотталушының қорғалу құқығын 
бұзбаса, оның неғұрлым жеңіл қылмыс жасаудағы кінәсін анық- 
тауға мүмкіндік беретін сүрақтар қоюға жол беріледі.

Шешілуге жататын сұрақтар эрбір сотталушыға қатысты же- 
ке қойылады.

Т өрағалық етуші алқабилер кеңесіне басшылық етеді, шешілу- 
ге жататын сұрақтарды рет-ретімен талқылауға қояды, жауаптар 
бойынша дауыс беруді жэне дауыстардың есебін жүргізеді. Ал- 
қабилер қойылған сүрақтарға байланысты өздерінде туында- 
ған түсінбеушіліктер бойынша төрағалық етушіден кеңесу бол- 
месінде түсіндірме алуға қүқылы. Негізгі сұрақтар бойынша 
дауыс беру жазбаша жүргізіледі. Судья мен алқабилердің дауыс



беру кезінде калыс калуға құкығы жоқ. Судья мен алкабилердің 
дауыстары тең.

Суцья мен алқабилер сотталушылардың саны бойынша сот- 
тың мөрггабаны басылған, дауыс беруге арналған таза бюллетень- 
ді алады, онда жауап беруге арналған толтырылмаған бағандары 
бар бірінші сұрақ жэне мынадай: «Өзімнің абыройым, ар-ожда- 
ным бойынша жэне ішкі нанымым бойынша менің түйінім...» 
деген сөздер болады. Олардың эрқайсысы құпияны қамтамасыз 
ете отырып, сұрақ парағында қойылган жэне шешілуге жататын 
эрбір сұраққа бюллетеньге жауап жазады.

Жауап міндетті түрде жауаптың мэнін ашатын («иә, дәлел- 
денді», «жоқ, дэлелденген жоқ», «иэ, кінэлі», «жоқ, кінәсіз») 
түсіндірме сөзі немесе сөз тіркестері болатын мақұлдаған «иэ» 
немесе құптамаған «жоқ» дегенді білдіруге тиіс. Судья мен алқа- 
билер өз бюллетеньдерін дауыс беруге арналған жэшікке салады. 
Алқабилер сұрақ парағында қойылған сұрақтардың әрқайсысы 
бойынша да сол тәртіппен рет-ретімен дауыс береді.

Қойылған сұрақтардың ішінен бір-бірден бөлек дауыс беру 
аяқталғаннан кейін төрағалык етуші алқабилердің қатысуымен 
жэшікті ашады жэне эрбір бюллетеньдегі дауыстарды санайды, 
дауыстарды санау нэтижесін сұрақ парағында көрсетілген негізгі 
үш сұрақтың әрқайсысының тұсына дереу жазады.

Алқабилер мен судьяның жауаптары бар бюллетеньдер қыл- 
мыстық істе сақталатын конвертке салынып, желімделеді.

Үкімді төрағалық етуші Қылмыстық процестік Кодексінің 
46-тарауында белгіленген тэртіппен, мынадай ерекшеліктерді ес- 
кере отырып шығарады:

1) үкімнің кіріспе бөлігінде алқабилердің тегі көрсетілмейді;
2) ақтау үкімінің сипаттау-уэждеу бөлігінде алқабилер қаты- 

сатын сот ақтау кесімін шығарған айыптаудың мэні жазылады 
жэне кесімге сілтеме болады;

3) айыптау үкімінің сипаттау-уәждеу бөлігінде жасалуына 
согталушы кінэлі деп танылған қылмыстық іс-әрекеттің сипат- 
іамасы, жасалған іс-әрекеттің саралануы, жаза тағайындаудың 
уождері жэне соттың азаматтық талап қоюға қатысты шешімінің 
мегіздемесі болуға тиіс;

4) үкімнің қарар бөлігінде үкімге шағым жасау жэне наразы- 
иі.іқ білдіру тэртібі туралы түсінік қамтылуға тиіс.

Үкімге іс бойынша төрағалық етуші қол қояды.



Алқабилер қатысатын соттың заңды күшіне енбеген үкімдері 
мен қаулыларына шағым жасау, наразылық білдіру тэртібі осы 
тарауда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қылмыстық 
процестік Кодексінің 50-тарауында көзделген қағидалармен ай- 
қындалады.

Апелляциялық сатыдағы сот алқабилер қатысатын соттың 
үкімдеріне, қаулыларына шағымдарды, наразылықтарды қараған 
кезде үкім, қаулы шығарған соттың қылмыстық жэне қылмыс- 
тық-процестік заңның нормаларын сақтағанын тексереді жэне 
осының негізінде үкімнің, қаулының заңдылығын, негізділігін 
жэне эділдігін тексереді. Апелляциялық саты сотталған адамға 
неғүрлым жеңіл қылмыс туралы қылмыстық заңды қолдануға 
жэне жасалған іс-әрекеттің өзгертілген саралануына сэйкес не 
жаза тағайындалған кезде Қазақстан Республикасы Қылмыстық 
кодексінің Жалпы жэне Ерекше бөліктерінің нормаларын дүрыс 
қолданбауға байланысты жазаны азайтуға қүқылы. Бүл ретте 
апелляциялық саты неғүрлым ауыр қылмыс туралы қылмыстық 
заңды қолдануға немесе тағайындалған жазаны күшейтуге кұқы- 
лы емес.

Алқабилердің қатысуымен шығарылған үкімнің күші Қыл- 
мыстық процестік Кодексінің 662-бабында көрсетілген негіздер 
бойынша істі үкім шығарған сот^қа, бірақ өзге қүрамда жаңа сот 
талқылауына жібере отырып, толық немесе бір бөлігінде жойылу- 
ға жатады.

4.3. Қазакстанныц Жоғарғы Соты

Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты -  мемлекеттің 
ең жоғары сот билігі органы, яки елдегі азаматтық, қылмыстық, 
экімшілік т.б. істер бойынша ең жоғары сот органы болып табы- 
лады. Ол төменгі соттардың қызметіне сот қадағалауын жүзеге 
асырады жэне соттың іс-тәжірибесіне қатысты эр алуан мәсе- 
лелер жөнінде түсінік береді. «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мэртебесі туралы» конституциялық 
заңында еліміздің Жоғарғы Сотының өкілеттіктері айқын көрсе- 
тілген.

Қазакстан Республикасы Жоғарғы Сотының қүрамы соттың 
Төрағасынан, алқа төрагаларынан жэне судьялардан түрады.



Жоғарғы Соттың органдары
1) жалпы отырыс;
2) жалпы отырыстың төралқасы;
3) азаматтық істер жоніндегі сот алқасы;
4) қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы;
5) мамандандырылган сот алқасы болып табылады.

Жоғарғы Соттың жанынан ғылыми-консультативтік кеңес,
халықаралық кеңес жэне баспасөз органы құрылады.

Жогаргы Соттың жалпы отырысы
Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 

мэртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық 
заңына сәйкес жалпы отырыс Қазақстан Республикасы Жогаргы 
Сотының органы болып табылады. Оның мәртебесі, құзыреті, 
отырыстарды откізудің шарттары мен тэртібі, Жоғарғы Сот Төра- 
ғасының, жалпы отырыс хатшысының өкілеттігі, жалпы отырыс- 
қа сұрақтарды дайындау рәсімі «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мэртебесі туралы» Конституциялық 
'іаңмен, «Қазақстан Республикасының Жоғары Сот кеңесі тура- 
лы» Қазақстан Республикасының Заңымен, «Сот алқасы туралы 
ережемен» жэне осы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 
жалпы отырысының регламентімен анықталады.

Жоғарғы Соттың жалпы отырысы:
-  Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы бойынша тиісті сот 

жюриінің сандық жэне дербес құрамын белгілейді;
-  сот практикасын зерделеу мен жинақтаудың қорытынды- 

лары бойынша республика соттарының сот төрелігін іске 
асыруы кезінде заңдылықты сақтау мэселелерін қарайды; 
нормативтік қаулылар қабылдайды, сот практикасы мэсе- 
лелері бойынша түсіндірмелер береді жэне заңнаманы же- 
тілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
Жоғарғы Соттың сот алқалары төрағаларының, Жогарғы 
Соттың, жергілікті жэне басқа соттардың қызметін ұйым- 
дық жэне материалдык-техникалық қамтамасыз ету жө- 
ніндегі уэкілетті орган басшысының, Сот алқасы төраға- 
сының ақпаратын тыңдайды;
Қазақстан Республикасы Конституциясының 47-бабының 
2-тармағында көзделген жағдайда қорытынды береді; 
облыстық соттар төрағаларының, сот алқалары төрағала-



рының, Жоғарғы Соттың сот алқалары төрағалары мен 
судьяларының бос лауазымдарына кандидатураларды қа- 
райды жэне тиісті қорытындылар шығарады, кадр резер- 
віне алынған адамдардың тізімін бекітеді;

-  жалпы отырыс Хатшысын жэне ғылыми-консультаңиялық 
кеңестің құрамын бекітеді, сондай-ақ жасырын дауыспен 
Сот алқасын сайлайды;

-  сот төреліғін іске асыруының сапасы төмен немесе сот 
істерін қарау кезінде заңдылықты ұдайы бұзуға жол бер- 
ғен судьяға қатысты материалдарды Сот алқасына беру 
туралы мәселені талқылайды жэне талқылау қорытынды- 
лары бойынша тиісті шешім шығарады;

Сот жюриінің мүшелерін босату туралы мэселені шешеді;
-  судья мантиясының нысаны мен сипатын бекітеді;
-  Жоғарғы Соттың жалпы отырысы төралқасының реғла- 

ментін бекітеді;
Жоғарғы Сот жанындағы ғылыми-консультивтік кеңес ту- 
ралы ережені жэне оның құрамын бекітеді;

-  заңда көзделген басқг да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Жоғарғы Соттың жалпы отырысы Жоғарғы Сот Төрағасы, сот

алқаларының төрағалары жэне Ъудьялары құрамында әрекет ете- 
ді жэне Жоғарғы Сот судьяларының жалпы санының кемінде үш- 
тен екісі болған жағдайда құқылы болады.

Нормативтік қаулыларды қабылдаған кезде жалпы отырысқа 
Конституциялық кеңестің Төрағасы, Бас Прокурор, Әділет ми- 
нистрі, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің өкілі, 
ғылыми-консультативтік кеңестің мүшелері жэне басқа да тұлға- 
лар шақырылады.

Жоғарғы Соттың жалпы отырысы жылына кемінде екі рет 
шақырылады. Жалпы отырыстың нормативтік қаулыларды қа- 
былдау бойынша жүмысы бір жылға жоспарланады, сондай-ақ 
екі жылға арналған перспективалық жоспары жасалады. Жоспар- 
ға енгізілетін ұсыныстарды Жоғарғы Соттың Төрағасы, сот алқа- 
ларының төрағалары жэне судьялары, Бас Прокурор, облыстық 
жэне оған теңестірілген соттардың төрағалары бере алады.

Жалпы отырыс Жоғарғы Сот Төрағасының төрағалық етуімен 
жүргізіледі.



Жалпы отырыстың барлык каулыларына төрағалык етуші жэ- 
не жЬлпы отырыстың хатшысы қол қояды. Жалпы отырыстың 
қызметін қамтамасыз ету жүктелген уэкілетті органның тиіс- 
ті қүрылымдық бөлімшесінің мемлекеттік қызметшілері ішінен 
белгіленген техникалық хатшы жалпы отырыстың хаттамасын 
жүргізеді.

Жалпы отырыс барысында төрағалық етуші: 
отырыстың жалпы барысын басқарады, осы регламенттің 

сақталуын бақылайды;
кезектілік тәртібімен, күн тәртібіне, осы регламенттің талап- 

тарына сәйкес не жалпы отырыстың шешімімен белгіленген өзге 
де тэртіппен сөйлеу үшін соз береді;

эрбір үсынысты келіп түсуіне қарай дауысқа салады; 
ашық дауыс беруді жэне дауыстарды санауды үйымдастыра- 

ды дауыс беру нәтижелерін жариялайды;
жалпы отырыстың жүмысына кедергі келтіретін шақырылған 

адамдарды, оларға ескерткеннен кейін отырыс залынан шығарту- 
ға құқылы.

Жалпы отырыстың қаулылары, оның ішінде нормативтік 
қаулылар Жоғарғы Сот судьяларының жалпы санынан ашық дау- 
ыс беру арқылы көпшілік дауыспен қабылданады.

Кадр жэне өзге де мәселелерді қарау кезінде дауыс беру жа- 
сырын өткізілуі мүмкін.

Бақылау суракіары :
1. Сот жүйесі дегеніміздің ұғымы не, ол қай зандарда бекітілген?
2. Алқабилердің қатысуымен сот ісі қалай жүргізіледі?
3. Жоғарғы Сот кұрамы қалай, оның жалпы отырысында қандай мэселелер 

қаралады?



с тпппч/ СҮДЬЯЛАРДЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ 
о-тарау ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

5.1. Судьялардың қүқықтық мәртебесінің үғымы.
Судьяны қызметке тағайындау тәртібі

Судьяның қуқықтық мәртебесі дегеніміз -  судьяны қызмет- 
ке тағайындау ережесін, қызметтен босату ережесін, тэуелсіздігі- 
нің әлеуметтік жэне құкыктык кепілдіктерін, судьяға қойылатын 
талаптарды, оның жауапкершілігін, сондай-ак құқықтары мен 
міндетін қамтитын құқықтық ережелер жиынтығы.

Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
мэртебесі туралы 2000 ж. 25 желтоқсандағы № 132-11 Консти- 
туңиялық Заңында бекітілген. Судьялардың кұқықтық жағдайы 
Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Конститу- 
циялық заңмен жэне өзге де заңдармен белгіленеді.

Бүл бап 2014 жылы 11 шілдеде толықтырылып, халықаралық 
соттардың Қазақстан Республикасынан жіберілген судьяларына 
соңгы лауазымына орналасу құқығы берілді, ал, халықаралық 
соттың судьясы болып жұмыс істеген уақыты судьялық жұмыс 
өтіліне қосылып жэне орнынан түскен кезде ескерілетін болды. 
Халықаралық соттардың Қазақстан Республикасынан жіберілген 
судьяларына Қазақстан Республикасы ратификациялаған халы- 
қаралық шарттарда реттелмеген бөлігінде осы Конституциялық 
занда көзделген барлық материалдық жэне элеуметтік кепілдік- 
тер қолданылады.

Судьялар қызметке Қазақстан Республикасының Конститу- 
циясына жэне осы Конституциялық заңға сэйкес сайланады не- 
месе тағайындалады жэне түрақты негізде өкілеттіктерге ие бо- 
лады. Судьяға Қазақстан Республикасының Президенті белгіле- 
ген тәртіппен куэлік беріледі. Судьялардың өкілеттіктері тек қана 
осы Конституциялық заңда жэне Қазақстан Республикасының 
өзге де заңдарында козделген негіздер бойынша жэне тәртіппен 
тоқтатылуы немесе тоқтатыла тұруы мүмкін.



Судьяның тәуелсіздігі Конституциямен жэне заңмен қорғала- 
ды. Суді^ялар сот төрелігін жүзеге асыруы кезінде тэуелсіз жэне 
Қазакстаң Республикасының Конституциясы мен заңға ғана ба- 
ғынады. Ешкімнің сот төрелігін жүзеге асыру ісіне араласуға жэ- 
не судья мен алқа заседателіне қандай да болмасын ықпал етуге 
қүқығы жоқ. Мүндай әрекеттер заңмен қудаланады. Судья қарал- 
ған немесе қаралып жатқан сот істерінің мэні жөнінде қандай да 
бір түсінік беруге міндетті емес. Кеңесу бөлмесінің құпиясы бар- 
лық жағдайларда қамтамасыз етілуге тиіс.

Қазақстан Республикасының барлық соттары судьяларының 
мәртебесі бірдей жэне олар бір-бірінен тек өкілеттіктерімен ерек- 
шеленеді. Судья Қазақстан Республикасының Конституциясында 
жэне осы Конституциялық занда белгіленген тэртіппен сот тө- 
релігін іске асыру жөніндегі өкілеттіктер берілген, өз міндеттерін 
тұрақты негізде орындайтын жэне сот билігін жүргізуші болатын 
мемлекеттің лауазымды адамы болып табылады. Судьяға заңда 
көзделмеген соттан тыс функциялар мен міндеттерді жүктеуге 
болмайды. Судьяны қылмысқа қарсы күрес, заңдылық пен құқык 
тэртібін сақтау мәселелері жөніндегі мемлекеттік жэне қоғамдық 
құрылымдардың құрамына енгізуге болмайды.

Соттарды қаржыландыру, судьяларды материалдық жэне 
элеуметтік камтамасыз ету, сондай-ак оларға түрғын үй беру сот 
төрелігін толық эрі тәуелсіз жүзеге асыру үшін жеткілікті мөл- 
шерде республикалық бюджет қаражатының есебінен жүргізіледі

Судьяның тәуелсіздігі сот төрелігін жүзеге асырудың занда 
козделген рәсімімен; судьяның сот төрелігін іске асыру жөнінде- 
гі қызметіне араласқаны үшін, сондай-ақ сотты жэне судьялар- 
ды сыйламағандық үшін занда жауаптылық белгілеумен; судьяға 
ешкімнің тиіспеуімен; Конституцияда жэне осы Конституциялық 
заңда белгіленген судьяны қызметке сайлау, тағайындау, судья- 
ның өкілеттігін тоқтату жэне тоқтата тұру тәртібімен, судьяның 
орнынан түсу құқығымен; судьяларға мемлекет есебінен олар- 
дың мэртебесіне сэйкес материалдық жағдай жасау жэне әлеу- 
меттік қамсыздандыру, сондай-ақ оны нашарлатуға тыйым салу 
арқылы қамтамасыз етіледі. Судьялар, олардың отбасы мүшелері 
мен мүлкі мемлекеттің қорғауында болады. Егер судьядан тиісті 
отініш түссе, ішкі істер органдары судья мен оның отбасы мү- 
шелерінің қауіпсіздігін, оларға тиесілі мүліктің сақталуын қам-



тамасыз етуге уактылы жэне түпкілікті шаралар қабылдауға мін- 
детті. Судьяға жэне оның мүлкіне кәсіптік қызметіне байланысты 
келтірілген зиян республикалық бюджеттің каражаты есебінен 
өтеледі.

Қылмыс үстінде ұстап алынған ауыр немесе аса ауыр қылмыс 
жасаған жағдайлардан басқа кезде, судьяны Жоғары Сот кеңесі- 
нің қорытындысына негізделген Қазақстан Республикасы Пре- 
зидентінің келісімінсіз, ал Конституцияның 55-бабының 3-тар- 
мақшасында көзделген жағдайда Қазақстан Республикасы Пар- 
ламенті Сенатының келісімінсіз ұстап алуға, күзетпен ұстауға, 
үйқамаққа алуға, күштеп экелуге, сот тәртібімен қолданылатын 
экімшілік жазалау шараларын қолдануға, қылмыстық жауапты- 
лыққа тартуға болмайды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуына себеп сотқа де- 
йінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелгеннен 
кейін сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республикасы Бас 
Прокурорының келісімімен ғана жалғастырылуы мүмкін. Су- 
дья қылмыс үстінде ұстап алынған ауыр немесе аса ауыр қыл- 
мыс жасауға дайындалу немесе оқталу фактісі анықталған не 
ол ауыр немесе аса ауыр қылмыс жасаган жағдайларда, оған 
қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру Қазақстан Республика- 
сы Бас Прокурорының келісімін іілғанға дейін, бірақ бір тэулік 
ішінде оны міндетті түрде хабардар ете отырып, жалғастыры- 
луы мүмкін. Судьяға қатысты арнаулы жедел-іздестіру іс-шара- 
лары мен жасырын тергеу әрекеттері Қазақстан Республикасы- 
ның заңнамалық актілерінде көзделген тэртіппен прокурордың 
санкңиясымен жүргізілуі мүмкін.

Судьяға мынадай талаптар қойылады. Судья Қазақстан Рес- 
публикасының Конституңиясын жэне заңдарын бүпжытпай сақ- 
тауға, судьяның антына адал болуға; сот төрелігін іске асыру жө- 
ніндегі өзінің конституциялық міндетін орындаған кезде, сондай- 
ақ қызметтен тыс қарым-қатынаста судья әдебі талаптарын сақ- 
тауға жэне судьяның беделі мен қадір-қасиетін түсіретін немесе 
оның адалдығына, әділдігіне, объективтілігі мен алаламаушылы- 
ғына күмэн туғызатын барлық нәрседен аулақ болуға; сыбайлас 
жемқорлықтың кез келген коріністеріне жэне сот төрелігін іске 
асыру жоніндегі қызметке заңсыз араласу әрекеттеріне қарсы тұ- 
руға; судьялар кеңесінің құпиясын сақтауға міндетті.



Судьяның лауазымы депутаттык мандатпен, оқытушылық, ғы- 
лыми немесе өзге шығармашылық қызметтерді қоспағанда, өзге 
де ақы ̂ өленетін жұмысты атқарумен, кэсіпкерлік қызметті жүзе- 
ге асырумен, коммерңиялық үйымның басшы органының немесе 
байкаушы кеңесінің қүрамына кірумен сыйыспайды. Судьялар 
партияларға, кэсіптік одақтарға кіре алмайды, қандай да бір са- 
яси партияны қолдап немесе оған қарсы сөз сөйлеуіне болмайды.

Аудандық соттың судьясы болып:
1) жиырма бес жасқа толған;
2) жоғары заң білімі, мінсіз беделі жэне іаң мамандығы 

бойынша кемінде екі жыл жүмыс өтілі бар;
3) біліктілік емтиханын тапсырған (мамандандырылған ма- 

гистратурада оқуды бітірген жэне онда біліктілік емти- 
ханын тапсырған адам оқуы аяқталған күннен бастап бес 
жыл бойы емтихан тапсырудан босатылады);

4) медициналық куэландырудан өткен жэне судьяның кәсіби 
міндеттерін атқаруға кедергі келтіретін ауруларының жоқ- 
тығын растаған;

5) сотта тағылымдамадан ойдағыдай өткен жэне соттың 
жалпы отырысының оң пікірін алған (мамандандырылған 
магистратурада оқуды бітірген жэне онда біліктілік емти- 
ханын тапсырған адам оқуы аяқталған күннен бастап бес 
жыл бойы тагылымдамадан өтуден босатылады) Қазақ- 
стан Республикасының азаматы тағайындалуы мүмкін.

Жоғары аталған талаптармен қоса заңгерлік кәсібі бойынша 
кемінде он бес жыл жұмьіс өтілі немесе кемінде бес жыл судья- 
лық жүмыс өтілі бар жэне тиісті облыстык соттың жалпы оты- 
рысының қорытындысын алған азамат облыстық соттың судьясы 
бола алады.

Ал заң мамандығы бойынша кемінде жиырма жыл жұмыс 
өтілі бар немесе кемінде он жыл судьялық жүмыс өтілі бар жэне 
Жоғарғы Соттың жалпы отырысының оң қорытындысын алған 
азамат Жоғарғы Соттың судьясы бола алады.

Судьялыққа кандидаттар түрақты негізде сотта тағылымда- 
мадан өтеді. Судьялыққа кандидаттың тағылымдамадан өту шар- 
ты мен тэртібі Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін 
Ережеде айқындалады.

Судья лауазымына кандидаттың судьяның кәсіби міндеттерін 
атқаруға кедергі келтіретін ауруларының жоқтығын растау үшін



оған медициналық куэландыру жүргізіледі. Судьяның кәсіби мін- 
деттерін атқаруына кедергі келтіретін аурулардың тізбесі Жоғар- 
ғы Соттың, жергілікті жэне басқа да соттардың қызметін үйым- 
дастырушылық жэне материалдық-техникалық қамтамасыз ету 
жөніндегі уэкілетті органның жэне денсаулық сақтау саласында- 
ғы уәкілетті органның бірлескен нормативтік қүқықтық актісімен 
белгіленеді.

Соттың судьясы, төрағасы, сот жюриінің төрағасы лауазымы- 
на кандидаттарды іріктеуде судья қызметіне кандидаттарға тегіне, 
әлеуметтік жэне мүліктік жағдайына, кай нәсілге жэне үлтқа жа- 
татынына, жынысына, саяси көзқарасына, діни нанымына жэне 
өзге де мэн-жайларға қарамастан қызметке орналасуға тең құқық 
қамтамасыз етіледі. Жергілікті жэне басқа соттардың судьялары 
қызметінің бос орындарына кандидаттар іріктеуді Жоғары Сот 
кеңесі бос орынға орналасуға өтініш берген жэне жоғарыда көр- 
сетілген Конституциялық заңның 29-бабының талаптарына сай 
келетін адамдар арасынан конкурстық негізде жүзеге асырады. 
Жоғары Сот кеңесі конкурстың нэтижелері бойынша жергілік- 
ті жэне басқа соттардың судьялары қызметінің бос орындарына 
кандидаттарды қызметке тағайындау үшін Қазақстан Республи- 
касының Президентіне үсынады.

Аудандық сот төрағасының б&с лауазымына кандидатураны 
тиісті облыстық соттың жалпы отырысының шешімі негізінде 
Жогарғы Сот Төрағасы енгізген үсыну бойынша Жоғары Сот ке- 
ңесі баламалы негізде қарайды.

Облыстық соггардың төрағалары мен сот алқалары төраға- 
ларының, Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағалары мен 
судьяларының бос лауазымдарына кандидатураларды Жоғарғы 
Соттың жалпы отырысының шешімі негізінде Жоғарғы Сот Тө- 
рағасы енгізген үсыну бойынша Жоғары Сот кеңесі баламалы не- 
гізде қарайды.

Аудандық сот төрағасының бос лауазымдарына кандидату- 
ралар, әдетте, жүмыс істеп жүрген судьялардың немесе судья 
лауазымында кемінде бес жыл жүмыс өтілі бар адамдардың ара- 
сынан үсынылады.

Облыстық соттардың төрағалары мен сот алқалары төрағала- 
рының бос лауазымдарына кандидатуралар, эдетте, жүмыс істеп 
жүрген судьялардың немесе судья лауазымында кемінде он жыл 
жүмыс өтілі бар адамдардың арасынан ұсынылады.



Бұл ретте аудандық сот торағасының, облыстық соттардың 
төрағалары мен сот алқалары төрағаларының, Жоғарғы Сот 
судьяла^ының жэне сот алқалары төрағаларының лауазымдары- 
на кандидаттарды іріктеу кезінде кадр резервінде тұрған адам- 
дарға басымдық беріледі.

Жоғарғы Соттың сот жюриінің төрағасы лауазымына канди- 
дат Жоғаргы Сот судьяларының арасынан ұсынылады.

Жоғары Сот кеңесі жерғілікті жэне басқа да сотгар төрағала- 
рының, сот алқалары төрағаларының, Жоғарғы Соттың сот алқала- 
ры төрағаларының бос лауазымдарына кандидатгарды лауазымға 
тағайындау үшін Қазақстан Республикасының Президентіне үсы- 
ным жасайды. Жоғарғы Соттың Төрағасы лауазымына кандида- 
тураны Жоғары Сот кеңесі қарайды. Жоғары Сот кеңесі Жоғарғы 
Сот Төрағасының, судьясының бос лауазымдарына кандидаттарды 
Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенатына үсыну үшін Қа- 
зақстан Республикасының Президентіне үсыным жасайды.

Қазақстан Республикасы Жогаргы Сотының судьяларын 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жоғары Сот Кеңесінің 
кепілдемесіне негізделген үсынуы бойынша Сенат сайлайды. 
Жергілікті жэне басқа соттардың судьяларын Жоғары Сот ке- 
ңесінің кепілдемесі бойынша Қазақстан Республикасының Пре- 
зиденті тағайындайды. Жергілікті жэне басқа соттардың сот ал- 
қалары төрағаларын, Жоғарғы Соттың сот алқаларының төраға- 
ларын Жоғарғы Сот Төрағасының үсынуы жэне Жоғарғы Соттың 
жалпы отырысының шешімі негізінде Жоғары Сот кеңесінің үсы- 
нымы бойынша бес жыл мерзімге Қазақстан Республикасының 
Президенті тағайындайды.

Жогаргы Соттың Торагасын Жоғары Сот кеңесінің үсыны- 
мына негізделген Қазақстан Республикасы Президентінің үсы- 
нуы бойынша бес жыл мерзімге Сенат сайлайды. Жергілікті жэ- 
не басқа соттардың төрағаларын Жоғары Сот кеңесінің кепілде- 
месі бойынша Қазақстан Республикасының Президенті бес жыл 
мерзімге тағайындайды. Жергілікті жэне баска соттардың төраға- 
лары мен сот алқаларының төрағалары, Жоғарғы Соттың Төраға- 
сы мен сот алқаларының төрағалары өкілеттік мерзімі аяқталған- 
иан кейін, егер олар тиісінше басқа соттағы осындай лауазымға 
і ағайындалмаған немесе сайланбаған болса, тиісті соттың судья- 
сы өкілеттігін жүзеге асыруды жалғастырады.



Тиісті сотта судьялардың бос лауазымдары болмаған жағ- 
дайда басқа соттағы осындай лауазымға тағайындалмаған жер- 
гілікті жэне басқа соттардың төрағалары мен сот алқаларының 
төрағалары, олардың келісімімен тең дәрежелі немесе төмен гұр- 
ған сот судьясының бос лауазымына конкурссыз тағайындауға 
ұсынылады.

Жоғарғы Сотта судьялардың бос лауазымдары болмаған жағ- 
дайда осындай лауазымға тағайындалмаған Жоғарғы Соттың Тө- 
рағасы мен сот алқаларының төрағалары, олардың келісімімен 
төмен тұрған сот судьясының бос лауазымына конкурссыз таға- 
йындауға ұсынылады.

Сот қайта ұйымдастырылған немесе таратылған, тиісті 
сот судьяларының саны азайтылған кезде осы соттың судьяла- 
ры олардың келісімімен тең дәрежелі немесе төмен тұрған сот 
судьясының бос лауазымына конкурссыз тағайындауға ұсыны- 
луы мүмкін.

Конституциялық заңның 40-бабы 1-тармағының 4-тармақша- 
сында көрсетілген негіздер бойынша лауазымынан босатылған 
жергілікті жэне басқа да соттардың төрағалары мен сот алқала- 
рының төрағалары, Жоғарғы Соттың Төрағасы жэне сот алқала- 
рының төрағалары тиісті сот судьяЗының окілеттігін жүзеге асы- 
руды жалғастырады.

Тиісті сотта судьялардың бос лауазымдары болмаған жағдайда 
жергілікті жэне басқа да соттардың төрағалары мен сот алқалары- 
ның төрағалары олардың келісуімен тең дәрежелі немесе төмен 
тұрған сот судьясының бос лауазымына конкурссыз тағайындауға 
ұсынылады. Жоғарғы Сотта судьялардың бос лауазымдары болма- 
ған жағдайда Жоғарғы Сотгың Төрағасы жэне сот алқаларының 
төрағалары олардың келісуімен төмен түрған сот судьясының бос 
лауазымына конкурссыз тағайындауға ұсынылады.

Судья лауазымына алғаш рет сайланған немесе тағайындал- 
ған адам мынадай мазмұнда: «Өз міндеттерімді адал жэне абы- 
ройлы атқаруға, сот төрелігін Қазақстан Республикасының Конс- 
титуциясы мен заңдарына ғана бағына отырып жүзеге асыруға, 
судья ретіндегі борышым міндеттегендей бейтарап жэне эділ 
болуға салтанатты түрде ант етемін» деп ант береді. Жоғарғы 
Соттың Төрағасы мен судьялары Қазақстан Республикасы Пар- 
ламенті Сенатының отырысында ант береді. Облыстық соттың



төраға^ы, сот алқасының төрағасы мен судьясы, аудандық соттың 
төрағас^і мен судьясы қызметіне алғаш рет тағайындалған адам- 
дар облыстық соттың жалпы отырысында ант береді.

Судья тораға не сот алқасының төрағасы немесе басқа соттың 
судьясы болып тағайындалған кезде қайтадан ант бермейді.

5.2. Судьялардың тәртіптік жауапкершілігі. Сот жюриі

Ел азаматтарының сотқа сенімі, мемлекетке деғен үмітінің 
ақталуы судьялардың эділетті, таза, кәсіби қызметімен байланыс- 
ты. Бүқара халық судьялар корпусынан тазалықты, заң мен эділ- 
діктің сенімді сүйеніші болатын жүмысты күтуғе қүқылы. Мем- 
лекет басшысы: «Адал, ең бастысы, сатылмайтын сот биліғінің 
болуы елдің бүкіл қүқықтық жүйесінің сапалы жүмысының мін- 
детті шарты болып табылады», -  деғен еді. Сот жүйесіне ел аза- 
маттары үшін ашық эрі айқын ақпарат таратып, эділдікті орнату 
міндеті жүктелғен. Қоғам халықтың сенімі мен адал ниетіне дақ 
түсіретін, теріс пиғылды судьялардан тазартылып отыруы керек. 
Бүл мақсатта мемлекеттің 2015-2025 жылдарға арналған сыбай- 
лас жемқорлыққа қарсы стратеғиясын іске асыру, сот органда- 
рында сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың негізгі бағыттары 
қолға алынған. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлыққа қар- 
сы стратегия мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жонін- 
дегі бағдарламаны бекіте отырып, жемқорлық үлттық қауіпсіз- 
дікке төнғен жойқын қатер екендігін айтып, қоғам назарын осы 
мәселеге аударып отыр.

Судьялардың адамгершілік болмысы мен моральдық-эдеп 
нормаларын сақтауы, сондай-ақ, судья эдебі жоніндегі комиссия 
қызметі жаңғыртылуда. Сот тореліғін атқарған уақытта судьяның 
эдепсіздік танытуы, іске қатысушы тараптарды сыйламауы, сот 
мэжілістерін уақтылы бастамауы, себепсіз сот отырысын кейінге 
қалдыруы сынды жағдайлар әлі де орын алып келеді. Судья сот 
мэжілісінде сыпайы, тозімді, әдепті болып, сот проңесіне қатысу- 
шыларға үлкен қүрметпен қарауы керек. Мүндай нормалар қайта 
жаңғыртылған әдеп кодексінде жэне судьялардың мэртебесі тура- 
лы заңда қарастырылған.

Жоғарыда айтылғандай судьялардың конституңиялық-қүкық- 
іык мэртебесі айқын бекітілғен. Судья Президенттің жарлығы-



мен тұракты қызметке тағайындалады, тәуелсіздігін Конституция 
мен заң қорғайды. Судьяның ауыстырылмайтындығы, тәуелсізді- 
гі мен оған ешкімнің тиіспеуі сот билігі дербестігінің кепілі бо- 
лып табылады. Судьяның осындай биік мәртебесі оған жүктелген 
жоғары жауапкершілікке байланысты. Оның шығарған шешімі 
адамның тағдырына, эл-ауқатына, елдегі заңдылық пен қүқықтық 
тэртіп жағдайына ықпал етеді.

Сот билігінің негізгі мақсаты қоғамның мүшелерін кез кел- 
ген бассыздықтан қорғау, яғни, азаматтардың бассыздығынан, 
мемлекеттің, оның органдары мен лауазымды түлғалардың теріс 
әрекеттерінен қорғау болып табылады. Мүндай қызметті жүргіз- 
бей, мемлекет қүқықтық деп есептелінбейді. Сондықтан, сот тө- 
релігінің эділеттілік қағидаты толық деңгейде қызмет етуі тиіс. 
Бүл жолда мемлекеттік биліктің, оның ішінде сот органдарының 
сыбайлас жемқорлық дертінен аулақ болуы талап етіледі. Жэне 
сот лауазымына тандап алынған адамдардың адами қасиеті мен 
қабілеті, сондай-ақ, қүқық саласындағы даярлығы мен біліктілігі 
міндетті түрде жоғары болуға тиіс.

Сонымен қатар, судьяға белгілі бір өнегелік талаптар да 
қойылады, ол Заңда көрсетілген. Мысалы, судья: Қазақстан Рес- 
публикасының Конституциясы ■мен заңдарын мүлтіксіз сақтау- 
ға; сот төрелігін жүргізуге байланысты өзінің конституциялық 
міндетін атқарғанда, сондай-ақ қызметтен тыс қатынастарда сот 
этикасының талаптарын сақтауға жэне судьяның беделін түсіре- 
тін немесе оның эділеттілігіне күмэн келтіретін жайлардан ау- 
лақ болуға; өзінің сот төрелігін жүзеге асыру қызметіне кайсы 
біреудің заңсыз араласу ниетіне қарсы түруға; судьялар кеңесінің 
құпиясын сақтауға міндетті.

Судьяның өзінің жүргізуіндегі іс бойынша кез келген форма- 
да алдын ала пікір айтуына жол берілмейді. Судья нақты іс бо- 
йынша оз пікірін тек кеңесу бөлмесінде айтады

Соттар мен судьялардың жауапкершілігі мен тэртібін арт- 
тыру, сот төрелігін жүзеге асыру сапасын жақсарту мақсатында 
заңда судьялардың тэртіптік жауапкершілігі белгіленген. Занда 
судьяның өкілеттігін тоқтата тұру белгіленген, егер:

-  судья Қазақстан Республикасының Президенттігіне, Қа- 
зақстан Республикасы Парламентінің немесе мэслихаты- 
ның депутаттығына кандидат болып тіркелсе;



-  судья занды күшіне енген сот шешімімен хабарсыз кеткен 
деп танылса;

-  сідьяны қылмыстық жауапқа тартуға келісім берілсе;
-  белгілі жағдайда судьяның өкілеттіктерін тоқтату қа- 

жеттігі туралы Сот жюриінің шешімі болса;
-  басқа жүмысқа ауысса;
-  судья лауазымынан өз еркі бойынша босату туралы өтініш 

берсе, тоқтатыла түрады.
Судьяның өкілеттігін тоқтата түруды егер Жоғарғы Соттың 

Төрағасына қатысты болса, оны Қазақстан Республикасының 
Президенті, ал республиканың қалған барлық судьяларына қа- 
тысты болса, Жоғарғы Сот Төрағасы жүзеге асырады.

-  Судьяның өкілеттігі тоқтатыла түрған кезде оның тиісті 
соттың төрағасы немесе сот жюриінің төрағасы лауазы- 
мындағы өкілеттігі тоқтатыла түрады.

-  Судья лауазымынан өз еркі бойынша босату туралы өті- 
ніш берген кезде оның өкілеттігі осы өтініш берілген 
күннен бастап бір ай өткен соң тоқтатыла түрады. Егер 
судьяның өкілеттігін тоқтата түру туралы шешім қабыл- 
дауға негіз болған мэн-жай жойылса, судьяның өкілеттігі 
қалпына келтіріледі.

Төрағаның, сот алқасы төрағасының жэне судьяның өкі- 
леттіктерін тоқтату негіздері:

1) судьяның орнынан түсуі;
2) судьяның өз тілегі бойынша лауазымынан босауы;
3) медициналық қорытындыға сәйкес кәсіптік міндеттерін 

одан эрі атқаруға кедергі болатын денсаулық жағдайы;
4) судьяны іс-әрекетке қабілетсіз немесе іс-эрекетке қабілеті 

шектеулі деп тану не оған медициналық сипаттағы мэжбүр- 
леу шараларын қолдану туралы сот шешімінің күшіне енуі;

5) осы судьяға қатысты айыптау үкімінің заңды күшіне енуі;
6) Қазақстан Республикасы азаматтығының тоқтатылуы;
7) судьяның қайтыс болуы немесе соттың оны қайтыс болды 

деп жариялау туралы шешімінің заңды күшіне енуі;
8) судьяның басқа лауазымға тағайындалуы жэне оның бас- 

қа жүмысқа ауысуы;
9) соттың таратылуы немесе соттың қайта үйымдастыры- 

луы, судьялар санының азайтылуы, егер басқа соттағы 
судьяның бос лауазымына орналасуға келісім бермесе;



10) соттың таратылуы немесе соттың қайта ұйымдастыры- 
луы, тиісті сот судьялары санының азайтылуы, өкілеттік 
мерзімінің аяқталуы, егер соттың төрағасы, сот жюриінің 
төрағасы басқа соттағы судьяның бос лауазымына орнала- 
суға келісім бермесе;

11) судьяның кэсіби жарамсыздығына орай атқаратын лауазы- 
мына сэйкес келмейтіні туралы, судьяны тэртіптік теріс 
қылықтар жасағаны үшін немесе заңда корсетілген талап- 
тарды орындамағаны үшін оны лауазымынан босату қа- 
жеттігі туралы Сот жюриінің шешімі;

12) зейнеткерлік жасқа немесе судья лауазымында болудың 
шекті жасына толуы.

Судья лауазымынан босату туралы шешім Жоғарғы Сотгың 
Төрағасына, судьяларына қатысты Қазақстан Республикасы Пре- 
зидентінің үсынуы бойынша -  Қазақстан Республикасы Парла- 
менті Сенатының қаулысымен; ал Жоғарғы Соттың сот алқалары- 
ның төрағаларына, жергілікті жэне басқа соттардың төрағаларына, 
сот алқаларының төрағалары мен судьяларына қатысты -  Қазақ- 
стан Республикасы Президентінің Жарлығымен қабылданады.

Судья Қазақстан Республикасының заңында белгіленген зей- 
неткерлік жасқа толған кезде оның шекті жасқа толғанға дейін 
судья лауазымында одан эрі болуына Жоғары Сот кеңесінің ке- 
лісімімен Жоғарғы Соттың Төрағасы рұқсат етеді. Судья лауазы- 
мында болуға оның шекті жасқа -  65 жасқа толуына дейін жол бе- 
ріледі, бүл айрықша жағдайларда заңда көзделген тәртіппен бес 
жылдан аспайтын мерзімге үзартылуы мүмкін.

Отставка тоқтатыла түрған немесе тоқтатылған жағдайлардан 
басқа кезде, кемінде он бес жыл судьялық жұмыс өтілі бар, «Қа- 
зақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген зейнеткерлік 
жасқа толған отставкадағы, оның ішінде 2016 жылғы 1 қаңтарға 
дейін отставкаға шыққан судьяға судьяның соңғы атқарған лауазы- 
мы бойынша лауазымдық айлықақысының елу пайызы мөлшерінде 
салық салынбайтын омір бойғы ай сайынғы қамтылым төленеді. 
Он бес жылдан асатын судьялық жұмыс өтілінің эрбір жылы үшін 
отставкадағы судьяның өмір бойғы ай сайынғы қамтылымының 
мөлшері судьяның соңғы атқарған лауазымы бойынша лауазымдық 
айлықақысының бір пайызына ұлғайтылады.



Отставкадағы судьяның өмір бойғы ай сайынғы камты- 
лымының ең жоғары мөлшері судьяның соңғы атқарған лауазы- 
мы бойфнша лауазымдық айлықақысының алпыс бес пайызынан 
жэне тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет ту- 
ралы заңда белгіленғен айлық есептік көрсеткіштің бір жүз тоғыз 
еселенген мөлшерінен аспауға тиіс.

Әркімнің сот арқылы қорғалуға конституциялық қүқығын 
қамтамасыз ету мақсатында, жүмыс істеп жүрген судьяның 
кэсіби жарамдылығын анықтау үшін алқалы орган ретінде Жо- 
ғары Сот жанынан Сот жюриі қүрылып, жүмыс жасай бастаған 
болатын.

Сот жюриі жүмыс істеп жүрген судьяның кәсіби жарамдылы- 
ғын анықгау, судьяның орнынан түсу жэне оны тоқтату қүқығын 
растау, сондай-ақ судьяларға қатысты тэртіптік іс жүргізуді, тэр- 
тіптік істерді қозғау туралы мәселені қарайды. Сот алқасы он бір 
мүшеден -  аудандық соттардың үш судьясынан, облыстық сот- 
тардың үш судьясынан жэне Жоғарғы Соттың бес судьясынан тү- 
рады.

Сот жюриін қалыптастыру тэртібі жэне оның жүмысын 
үйымдастыру, сондай-ақ Сот алқасында материалдарды, тэртіп- 
тік істерді қарау тэртібі Қазақстан Республикасының Президенті 
бекітетін Ережемен айқындалады.

Сот жюриінің мүшелері өз қызметінде тәуелсіз жэне тек Қа- 
зақстан Республикасының Конституциясына, «Қазақстан Рес- 
публикасының сот жүйесі мен судьяларының мэртебесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына жэне осы 
туралы Ережеғе бағынады. Сот жюриінің мүшесі өзіндегі іс мате- 
риалдары, қабылданған шешімдер бойынша қандай да бір ақпа- 
рат беруге хақылы емес.

Сот жюриінің қүрамын Қазақстан Республикасы Жоғарғы Со- 
ты Төрағасының үсынуы бойынша жүмыс істеп жүрген судьялар- 
дың, сондай-ақ орнынан түскен судьялардың қатарынан балама 
негізде жасырын дауыс беру арқылы үш жыл мерзімге Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы сайлайды.

Сот жюриі қүрамы өз мүшелерінің қатарынан көпшілік 
дауыспен Сот жюриінің төрағасын сайлайды. Сот жюриінің оты- 
рыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі жэне оның қүрамының 
кемінде бес мүшесі қатысқан жағдайда қүқылы болады.



Сот жюриі жұмыс істеген уақытта оның мүшелері қолда- 
ныстағы заңнамаға сэйкес, отырыс откізілетін жерге іссапарға 
жіберіледі жэне басқа міндеттерді атқарудан босатылады.

Судьяның кәсіби жарамдылығын анықтау туралы матери- 
алдарды Сот алқасында қарау үшін, сот төрелігін жүзеге асыру 
бойынша көрсеткіштері томен немесе сот істерін қарау кезінде 
заңдылықты үдайы бүзуға жол берген судьяға қатысты матери- 
алдарды Сот жюриіне беру туралы облыстық немесе Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Соты жалпы отырысының шешімі негіз 
болып табылады. Сот жюриі отырысында материалдарды қарау 
кәсіби біліктілігі күмэн туғызатын судьяның міндетті түрде қаты- 
суымен өткізіледі.

Кэсіби біліктілігі күмэн туғызатын судья дәлелді себеппен 
келмеген жағдайда (науқастануы немесе Сот жюриінің отыры- 
сына қатысуына объективті кедергі келтірген озге де мэн-жай- 
лар) Сот жюриінің отырысы кейінге қалдырылады. Судья Сот 
жюриінің отырысына келуден бас тартқан кезде материалдарды 
қарау оның қатысуынсыз өткізіледі. Кәсіби біліктілігі күмэн ту- 
ғызатын судьяның іс жүргізудің мәнісі бойынша түсініктемелер 
беруге, қажетті материалдарды үсынуға қүқығы бар.

Судьялардың тэртіптік жауапкершілігінің негіздері болаты- 
ны, егер ол сот істерін қарау кезіАде заңдылықты бүзғаны анық- 
талса, судья әдебіне қайшы келетін теріс қылық жасаса еңбек тэр- 
тібін өрескел бүзса, тэртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Сот төрағалары жэне соттардың сот жюриінің төрағалары 
заңда көзделген лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамағаны 
үшін тэртіптік жауаптылыққа тартылуы мүмкін. Ескерте кететін 
нэрсе, сот актісінің күшін жою немесе өзгерту, егер бүл орайда 
занды өрескел бүзуға жол берілмеген жэне ол туралы жоғары 
түрған сот орнының сот актісінде корсетілмеген болса, өздігінен 
судьялардың жауаптылығына әкеп соқпайды.

Судьяларға тэртіптік жаза ретінде ескерту; сөгіс; қызметтік 
міндеттерін тиісінше атқармағаны үшін сот төрағасы немесе 
сот жюриінің төрағасы қызметінен босату; конституциялық заң- 
да көзделген негіздер бойынша судья қызметінен босату түрлері 
қолданылуы мүмкін. Әрбір тэртіп бүзушылық үшін тэртіптік 
теріс қылықтың сипаты, судьяның жеке басы туралы деректер 
жэне оның кінәсінің дәрежесі ескеріле отырып, тек бір тэртіптік 
жаза қолданылады.



Судьяға қатысты тэртіптік іс қарау, қызметтік тексеру мен 
судьяның дэлелді себептермен жұмыста болмаған уақытын есеп- 
ке алмағанда, теріс кылық анықталған күннен бастап -  үш айдан 
кешіктірілмей жэне теріс қылық жасалған күннен бастап бір жыл- 
дан кешіктірілмей қозғалуы мүмкін. Жоғарғы түрған сот инстан- 
циясының зандылықтың бүзылу фактісі анықталган сот актісі заң- 
ды күшіне енғізілген күн судьяның сот ісін қарау кезінде заңды- 
лықты бүзуына байланысты тэртіптік теріс қылықтың анықталған 
күні болып есептеледі, ал заңсыз сот актісі шығарылған күн осын- 
дай теріс қылықтың жасалған күні болып есептеледі. Тэртіптік іс 
қозғалған күнінен бастап екі ай мерзім ішінде қаралуға тиіс.

Сот жюриі тэртіптік іс бойынша, сондай-ак кэсіби біліктілі- 
гіне күмэн келтірілген судьяға қатысты материалдарды карау ке- 
зінде:

1) заңда көзделген тэртіптік жаза қолдану туралы;
2) тэртіптік іс жүргізуді тоқтату туралы;
3) судьяның атқаратын лауазымына сәйкестігі туралы;
4) судьяның кәсіби біліктілігін арттыру бойынша қажетті 

шаралар қабылдау (судьяны оқуға жіберу, судьяға тэлім- 
герлік белгілеу, жоғары түрған сотта тағылымдама үйым- 
дастыру жэне басқа) туралы;

5) судьяның кәсіби жарамсыздығына орай атқаратын лауазы- 
мына сәйкес келмейтіні туралы шешімдердің бірін шыға- 
рады.

Сот жюриінің шешімі Жоғарғы Сот Төрағасының төрағаны, 
сот жюриінің төрағасын жэне судьяны лауазымнан босату туралы 
тиісті үсынуды Жоғары Сот кеңесіне енгізуіне негіз болып табы- 
лады. Жоғары Сот кеңесінің төрағаны, сот жюриінің төрағасын 
жэне судьяны лауазымнан босатуға үсыным беруден бас тартуы 
Сот жюриі шығарған шешімнің күшін жоюға жэне оны қайта қа- 
рауға негіз болып табылады. Судьяның тэртібі мінсіз болган жэ- 
ие ол өз міндеттерін адал атқарған кезде, Сот жюриі тэртіптік 
жазаны ол қолданылған күннен бастап алты ай өткеннен кейін 
мерзімінен бүрын алуы мүмкін.

Сот жюриінің негізгі мақсаты сот жүйесін нығайту, соттар 
мен судьялардың жауапкершілігі мен тэртібін арттыру, сот тө- 
рслігін жүзеге асыру сапасын жақсарту болып табылады. Сот 
жюриінің өкілеттігі оның сот қауымдастығындағы ерекше орнын



белгілейді. Ол судьялардың заңдар мен Судья әдебі кодексінің та- 
лаптарын сақтауын бақылайды.

Сот жүйесінде судьялардың тэртіптік жауапкершілігі мәселе- 
сін қарайтын, кәсіби жарамдылығын анықтайтын және судьяның 
доғарысқа шығу қүқығын растайтын тәуелсіз алқалы орган -  сот 
алқасы теріс қылық жасаудан сақтау, судьялар корпусын судья бо- 
луға лайықсыз адамдардан босату қызметін атқарып келеді. Со- 
нымен бірге соттың тэртіптік жүйесі судьялардың эділдігін, тиім- 
ді эрі тәуелсіз сот билігін қамтамасыз етеді.

5.3. Қазақстан Республикасы судьяларының одағы

Судьялар бірлестігінің ортақ мүдделерін іске асыру жэне 
қорғау мақсатында судьялар қоғамдық бірлестік қүруға қүқылы. 
Судьялар бірлестігі қажет болған жағдайда заңмен белгіленген 
тэртіп бойынша өз мүшелерінің мүдделерін білдіреді жэне қор- 
ғайды. Сонымен қатар, олар сот төрелігін жүргізуге ықпалын ти- 
гізе алмайды, саяси мақсат үстанбайды. Сот бірлестігі органда- 
рының қызметі бүл үйымдар қабылдайтын актілермен реттеледі.

Қазақстан Республикасы судьяларының одағы республикалық 
мәртебесі бар қоғамдық бірлестік* формасындағы коммерңиялық 
емес үйым, оны Қазақстан Республикасының азаматтары қүрады, 
ол Қазакстан Республикасы судьялар одағының республикалық 
қоғамдық бірлестігінің ортақ мүдделерін іске асыруды және кор- 
ғауды мақсат түтады.

Одақтың мақсаттары мен міндеттері мыналар: 
судьялар бірлестігінің маңызды қүқықтық проблемаларды 

шешудегі позициясын анықтау;
соттар жүмысының және судьялар мәртебесінің өзекті проб- 

лемаларын қарау;
судьялардың ғылыми-практикалық конференцияларын откізу 

жэне оларға қатысу;
соттар тәуелсіздігін күшейтуге, сот билігін нығайтуға, судья- 

лардың өзін-өзі басқаруын дамытуға жэрдемдесу;
мемлекеттік органдар мен қоғамдык бірлестіктерде судьялар- 

дың мүдделерін білдіру;
сот практикасы жэне заңдарды жетілдіру мэселелерін талқы- 

лауға қатысу;



судьялардың кәсіби деңгейін көтеру, судьяларды оқыту жө- 
ніндегі ?с-шараларға қатысу;

соттар қызметіне жэне құқық қолдану практикасына қатысты 
Заңдар мен өзге нормативтік актілердің жобаларына тэуелсіз бага 
беру;

басқа елдердің судьялар бірлестігімен халықаралық қатынас- 
тар орнату, оны дамыту.

Талқыланған мэселелер бойынша Одақтың органы шешім 
шығарады жэне де мемлекеттік органдарга, қогамдық бірлестік- 
терге жэне лауазымды адамдарға үндеу қабылдайды.

Қазақстан Республикасының жүмыс істеп жүрген судьялары- 
мен қатар отставкадағы не зейнеткерліктеғі судьялары да одаққа 
мүше бола алады. Басқа жүмысқа ауысқан судьялардың одақта 
мүше болып қалу қүқығы сақталады. Одаққа өз еркімен мүше бо- 
лады, ол үшін тиісті одаққа жазбаша арыз беріледі.

Судьялардың конференциясы филиалдың ең жоғарғы органы 
болып табылады. Конференция судьялар съезі мен оның атқару- 
шы органы -  кеңестің қүзырындағы мэселелерден басқа барлық 
мәселелерді қарауға қүқылы. Конференция екі жылға филиал ке- 
ңесін, филиал төрағасын, филиал хатшысын сайлайды. Филиал 
горағасы бір жағынан Кеңес төрағасы да болып саналады.

Төрт жылда кемінде бір рет шақырылатын судьялар съезі одақ- 
тың жоғарғы органы болып табылады. Съездер арасындағы Орта- 
лық кеңес атқару орган функциясын орындайды, ол съезде 4 жылға 
сайланатын Төрағадан жэне мүшелерден, сондай-ақ Орталық ке- 
ңес тағайындайтын Хатшыдан түрады. Орталық кеңестің сандық 
қүрамын съезд анықтайды. Съездер аралығында белгілі бір өкі- 
леттіктерді съезд Орталық кеңеске береді. Орталық кеңес жылы- 
па кемінде үш рет отырыс өткізеді. Алғашқы жэне жыл сайынғы 
мүшелік жарналар Одақтың қаржы көзі болып табылады. Мүше- 
лік жарнаның мөлшерін жэне төлеу тэртібін судьялар съезі анық- 
іайды. Жоғарғы Сот судьялары мен эскери соттардың судьялары, 
огставкадағы судьялар, сондай-ақ басқа судьялар бірлестіктері об- 
ш.істарда, Астана, Алматы қалаларында филиалдар қүрады.

Ііііқылау сурактары:
1. Судьянын құкыктык мэртебесі дегеніміз не?
2. Судьялардың тэртіптік жауапкершілігі кай жерде жэне қалай каралады?
3. Судьялардың ортак мүдделерін іске асыру жэне корғау максатында 

кандай коғамдық бірлестік қүрылған?



СОТТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДЫҚ 
ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ- 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТҮ 
ЖӨНІНДЕГІ ОРГАНДАР

6.1. Жогарғы Соттык Кеңес

Қоғамымызда судьялар корпусын қалыптастыруда Жоғар- 
ғы Соттық Кеңестің атқарар рөлі зор. Қазақстан Республикасы- 
ның Жоғары Сот Кеңесі -  соттарды қалыптастыру, судьялардың 
тәуелсіздігі мен оларға ешкімнің тиіспеу кепілдіктері жөнінде 
Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық өкілет- 
тіктерін қамтамасыз ету мақсатында құрылатын мекеме. Жоғары 
Сот кеңесінің мэртебесі жэне жұмыс ұйымы «Қазақстан Респуб- 
ликасының Жоғары Сот кеңесі туралы» Қазақстан Республикасы- 
ның заңына сәйкес анықталган.

Жогарғы Соттық кеңес Қазақстан Республикасының Прези- 
денті тағайындайтын жэне босататын Төрағадан, хатшыдан жэне 
басқа мұшелерден тұрады. Қазақстан Республикасының Консти- 
туциясы, Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялар 
мэртебесін анықтайтын Конституциялық заң, 2008 жылғы 17 қа- 
рашада «Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соттық кеңесі ту- 
ралы» заң жэне басқа нормативтік қүқықтық актілер кеңес қызме- 
тінің құқықтық негізі болып табылады.

Жогаргы Соттық кеңес:
1) судьялардың тәуелсіздігі мен қолсұғылмаушылығы кепіл- 

діктерін қамтамасыз етеді;
2) конкурстық негізде жергілікті жэне басқа сот судьясының 

бос лауазымына кандидатты іріктеуді жүзеге асырады;
конкурстың қорытындылары бойынша жергілікті жэне бас- 

қа сот судьясының бос лауазымына тағайындау үшін 
кандидатты Қазақстан Республикасының Президентіне 
ұсынады;



3) ^Соғарғы Сот Төрагасының ұсынуы бойынша жергілікті 
жрне баска еоттар төрағалары мен сот алқалары төраға- 
ларының, Жоғарғы Соттың сот алқалары төрағаларының 
бос лауазымдарына кандидатураларды қарайды;

жергілікті жэне басқа соттар төрагалары мен сот алқалары тө- 
рагаларының, Жоғарғы Соттың сот алқалары төрағаларының бос 
лауазымдарына тағайындау үшін кандидаттарды Қазақстан Рес- 
публикасының Президентіне үсынады;

4) Жоғарғы Сот Төрағасының үсынуы бойынша Жоғарғы 
Сот судьясының бос лауазымына кандидатураны қарай- 
ды;

Жоғаргы Сот судьясының бос лауазымына кандидатты Парла- 
мент Сенатына үсыну үшін Қазакстан Республикасының 
Президентіне үсынады;

5) Жоғарғы Сот Төрағасының бос лауазымына кандидатура- 
ны қарайды; Жоғарғы Сот Төрагасының бос лауазымына 
кандидатты Парламент Сенатына үсыну үшін Қазақстан 
Республикасының Президентіне үсынады;

6) Жоғарғы Сот Төрағасының, сот алқалары төрагалары мен 
судьяларының, жергілікті жэне басқа соттар төрағалары- 
ның, сот алқалары төрағалары мен судьяларының өкілет- 
тіктерін тоқтату мәселелерін орнынан түсу, орнынан тү- 
суді тоқтату нысанында қарайды; сот қайта үйымдасты- 
рылған, таратылған, тиісті сот судьяларының саны азайт- 
ылган жағдайларда, егер жергілікті жэне басқа соттардың 
судьялары басқа соттағы судьяның бос лауазымына орна- 
ласуға келісім бермесе, оларды атқаратын лауазымдары- 
нан босату мәселелерін қарайды;

сот қайта үйымдастырылған, таратылған, өкілеттіктер мерзі- 
мі аяқталған жағдайларда, егер жергілікті жэне басқа соттардың 
гөрағалары, сот алқаларының төрағалары басқа соттағы судья- 
ның бос лауазымына орналасуға келісім бермесе, оларды атқара- 
гын лауазымдарынан босату мәселелерін қарайды;

Жогарғы Сот судьяларының саны азайтылган жағдайларда, 
егер Жоғарғы Соттың судьялары басқа соттағы судьяның бос 
лауазымына орналасуға келісім бермесе, оларды атқаратын лауа- 
зымдарынан босату мәселелерін қарайды;



өкілеттік мерзімі аяқталған жағдайларда, егер Жоғарғы Сот- 
тың сот алқаларының төрағалары басқа соттағы судьяның бос 
лауазымына орналасуға келісімін бермесе, оларды атқаратын 
лауазымдарынан босату мәселелерін қарайды;

тэртіптік теріс қылықтар жасағаны үшін, кәсіби жарамсыз- 
дығына орай немесе «Қазақстан Республикасының сот жүйесі 
мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республика- 
сы Конституциялық заңының талаптарын орындамағаны үшін Сот 
алқасының шешіміне негізделген Жоғарғы Сот Төрағасының үсы- 
нуы бойынша, сондай-ақ судьялар өкілеттіктерін өз еркімен тоқ- 
татқан, судья басқа лауазымға тағайындалған, сайланған жэне оны 
басқа жүмысқа ауыстырған, зейнеткерлік немесе судья лауазы- 
мында болудың шекті жасына толған жағдайларда Жоғарғы Сот- 
тың сот алқаларының төрағалары мен судьяларын, жергілікті жэне 
басқа соттардың төрағаларын, сот алқаларының төрағалары мен 
судьяларын атқаратын лауазымдарынан босату мәселесін карайды;

медициналық қорытындыға сәйкес кәсіби міндеттерін одан 
эрі орындауға кедергі келтіретін денсаулық жағдайы бойынша, 
іс-эрекетке қабілетсіз немесе іс-эрекет қабілеті шектеулі деп та- 
ну туралы не оған медициналық сипаттағы мэжбүрлеу шарала- 
рын қолдану туралы сот шешімініН занды күшіне енуіне, соттың 
айыптау үкімінің күшіне енуіне, Қазақстан Республикасы аза- 
маттығының тоқтатылуына, судьяның қайтыс болуына немесе 
оны қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешімінің занды 
күшіне енуіне байланысты судьяның өкілеттіктері тоқтатылған 
жағдайларда Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағалары мен 
судьяларын, жергілікті жэне басқа соттардың төрағаларын, сот 
алқаларының төрағалары мен судьяларын атқаратын лауазымда- 
рынан босату мәселесін карайды;

Қазақстан Республикасының Президентіне жергілікті жэ- 
не басқа соттардың төрагаларын, сот алқаларының гөрағалары 
мен судьяларын, Жоғарғы Соттың сот алқаларының төрағаларын 
лауазымдарынан босатуды үсынады;

Парламент Сенатына Жоғарғы Сот Төрағасы мен судьяларын 
лауазымдарынан босату туралы үсыныс енгізу үшін Қазақстан 
Республикасының Президентіне үсынымдар енгізеді;

судьяның зейнеткерлік жасқа толуына байланысты оның су- 
дья лауазымында болуы мерзімін Қазақстан Республикасы Жо-



ғарғы Соты Төрағасының ұзартуына келісім беру туралы мәселе- 
ні қара^ды;

7) Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуы бойынша Жоғарғы 
Соттың, жергілікті жэне басқа соттардың қызметін ұйым- 
дастырушылық жэне материалдық-техникалық қамтама- 
сыз ету жөніндегі уәкілетті органның басшысы лауазымы- 
на кандидатты тағайындауға жэне оны лауазымынан боса- 
туға келісім беру туралы мәселені заңнамада белгіленген 
тэртіппен қарайды;

8) судья болып жұмыс істеуге ниет білдірген азаматтардан 
біліктілік емтихандарын қабылдауды ұйымдастырады;

9) судьяны тұтқынға алуға келісім беру, оны күштеп алып ке- 
лу, оған сот тәртібімен салынатын экімшілік жазаны қол- 
дану, судьяны қылмыстық жауапқа тарту мәселесін шешу 
үшін Қазақстан Республикасының Президентіне қоры- 
тынды ұсынады;

10) сот жүйесі мен заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсынымдар 
мен ұсыныстарды тұжырымдайды жэне оны Қазақстан 
Республикасының Президентіне енгізеді;

11) судья корпусының сапалық құрамын жақсарту, кадрларды 
даярлау жүйесін жетілдіру, судьялардың біліктілігін арт- 
тыру жөнінде шаралар қолданады;

12) Кеңес регламентін бекітеді;
13) судья лауазымына орналасу үшін біліктілік емтихандарын 

тапсырған, соттарда тағылымдамадан өткен жэне облыс- 
тық жэне оларға теңестірілген соттардың жалпы отырыс- 
тарының қорытындыларын алған адамдардың, сондай-ақ 
мамандандырылған магистратураны бітірген адамдардың 
есебін жүргізеді;

14) судьялардың жалпы штат санын, эрбір жергілікті жэне 
басқа соттың судьялар санын белгілеуге келісім беру ту- 
ралы мәселені қарайды;

15) осы Заңнан, заңнамалық актілерден жэне кеңестің регла- 
ментінен туындайтын озге де өкілеттіктерді жүзеге асы- 
рады.

Кеңес оз өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін:
мемлекеттік органдардан, лауазымды тұлғалардан, ұйымдар-



дан, азаматтардан қажетті ақпаратты, кұжаттар мен өзге де мате- 
риалдарды сұратуға жэне алуға;

тиісті лауазымды тұлғалардың ауызша түсініктемелерін тың- 
дауға жэне жазбаша түсініктемелерін талап етуге;

Кеңес мүшелерінің, мемлекетгік органдар, қоғамдык бірлестік- 
тер, ұйымдар мен мекемелер өкілдерінің арасынан комиссияларды, 
жұмыс топтарын құруға, өз жұмысына мамандар таріуға құқылы.

Комиссия құрамына: Кеңес Қазақстан Республикасының Пре- 
зиденті қызметке тағайындайтын жэне қызметтен босататын Тө- 
рағадан, хатшыдан жэне басқа мүшелерден түрады.

Кеңес Төрагасы:
1) Кеңесті басқарады жэне оған жалпы басшылықты қам- 

тамасыз етеді, сондай-ақ мемлекеттік органдармен жэне 
өзге де ұйымдармен өзара қарым-қатынас жасауда Кеңес 
атынан өкілдік етеді;

2) Кеңестің жұмыс жоспарларын бекітеді;
3) Кеңес отырысын шақырады жэне Кеңес отырыстарына 

төрағалық етеді;
4) Кеңестің ұсынымдарына, қорытындыларына, шешімдері 

мен басқа да құжаттарына қол қояды;
5) Кеңес отырыстарының қарауына енгізілетін мэселелерді 

айқындайды;
6) Жоғарғы Соттың жалпы отырысына, судьялардың кеңес- 

теріне қатысуға қүқылы;
7) Кеңес жұмысын ұйымдастыруды жақсартуға бағытталған 

шаралар кабылдайды, Кеңес шешімдерінің орындалуына 
бақылауды жүзеге асырады;

8) Кеңес қызметінде регламенттің сақталуын қамтамасыз 
етеді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз- 
ге де ұйымдастырушылық-өкімдік функцияларды атқара- 
ды.

Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемін- 
де төрт рет өткізіледі. Кеңес мүшелері жалпы санының кемінде 
үштен екісі қатысқан жағдайда кеңестің отырысы заңды болып 
есептеледі. Кеңес отырысы ашық жэне жариялы түрде өткізіле- 
ді. Отырысқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктер- 
дің жэне бүқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шақырылуы



мүмкін. Қажет болған жағдайларда Кеңес жабық отырыстар өткі- 
зуге құкылы. Кеңес материалдарды олар келіп түскен күннен бас- 
тап үш мерзімнен кешіктірмей қарап, қарау нэтижелері туралы 
өтініш иесін міндетті түрде хабардар етеді.

Кеңес шешімдері жазбаша нысанда баяндалады жэне олар- 
дың шығарылған күні мен орны, мәселені қараған кеңестің қүра- 
мы, қабылданған шешімнің уәждері қамтылуға тиіс. Шешімдерге 
төрағалық етуші мен Кеңес хатшысы қол қояды. Кеңес мүшесі 
қабылданатын шешіммен келіспеген жағдайда Кеңес отырысы- 
ның хаттамасына қоса тіркелетін ерекше пікірін жазбаша баян- 
дауға қүқылы. Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етушінің 
даусы шешуші дауыс болып табылады.

Судьялыққа кандидатгардың білім деңгейін айқындау үшін 
олардан біліктілік емтиханын қабылдауды Кеңес жанындагы Бі- 
ліктілік комиссиясы жүзеге асырады.

Комиссияның қүрамына: Кеңес тағайындайтын Комиссия тө- 
рағасы жэне құқық оқытушыларының, заңгер-ғалымдардың ара- 
сынан бес маман; Сот алқасы өз қүрамынан ротациялық негізде 
жіберетін үш судья кіреді.

Комиссия төрағасы жэне мүшелері оның қүрамына екі жыл 
мерзімге тағайындалады немесе жіберіледі. Комиссия біліктілік 
емтихандарын қабылдау жөніндегі өзінің отырыстарын қажетті- 
лігіне қарай, бірақ жылына кемінде төрт рет өткізеді. Комиссия- 
ның біліктілік емтихандарын қабылдау жөніндегі отырыстары 
ашық жэне жария түрде өткізіледі.

Кеңестің жергілікті жэне басқа соттың судьясы лауазымына та- 
гайындау туралы ұсынымы конкурстық қараудың нәтижелері бо- 
йынша беріледі. Конкурс жариялау туралы шешімді Кеңес Төра- 
ғасы қабылдайды. Жоғарғы Соттың, жергілікті жэне басқа соттар- 
дың қызметін ұйымдастырушылық жэне материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету жөніндегі уэкілетті органның Кеңес Төрағасына 
енгізген судьяның бос лауазымының ашылғаны туралы ұсынысы 
кеңестің конкурсты жариялауы үшін негіз болып табылады.

Кеңестің жергілікті жэне басқа соттың судьясы бос лауазымы- 
на орналасуға конкурс туралы хабарландыруын Жоғарғы Соттың, 
жергілікті жэне басқа соттардың қызметін үйымдастырушылық 
жэне материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі уэкі- 
летті орган Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына тарала-



тын мерзімді баспа баеылымдарында конкурсқа дейін кемінде бір 
ай бұрын қазақ жэне орыс тілдерінде жариялайды.

Жергілікті жэне басқа соттың судьясы лауазымына конкурсқа 
қатысу үшін Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына тарала- 
тын мерзімді баспа басылымдарында хабарландыру жарияланған 
күннен бастап бір айдың ішінде Кеңес аппаратына өтініш жэне 
тізбесі Кеңес регламентімен белгіленген басқа да қүжаттарды бе- 
ру қажет.

Судьялардың бос қызмет орындарына кандидаттарды кон- 
курстық іріктеуді Кеңес өз қызметіне араласуды болдырмау жағ- 
дайында, ашық жэне жария түрде жүзеге асырады. Білім деңгейі- 
нің жоғары болуы, моральдық-адамгершілік қасиеті мен мінсіз 
беделінің болуы аудандық жэне оған теңестірілген сот судьясы- 
ның бос қызмет орнына кандидаттарды іріктеудің негізгі өлшем- 
дері болып табылады.

Облыстық жэне оған теңестірілген сот судьясының бос қыз- 
мет орнына орналасуға конкурс өткізу кезінде мынадай өлшем- 
дер:

1) судья қызметіндегі жүмыс өтілі;
2) мінсіз беделінің болуы жэне сот төрелігін жүзеге асыру

сапасы; *
3) сот жүйесінің қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік 

органдардағы жүмыс өтілі;
4) сот жүйесінің қызметін қамтамасыз ететін қүқық қорғау 

жэне өзге де мемлекеттік органдардағы, адвокатурадағы 
жүмыс өтілі;

5) ғылыми дәрежесінің немесе ғылыми атағының болуы ес- 
керіледі.

Облыстық жэне оған теңестірілген соттар төрағалары мен сот 
алқалары төрағаларының, Жоғарғы Соттың сот алқалары төраға- 
лары мен судьяларының бос лауазымдарына кандидатураларды 
Кеңес Жоғарғы Сот Төрағасының Жоғарғы Соттың жалпы оты- 
рысының шешімі негізінде енгізген үсынуы бойынша баламалы 
негізде қарайды.

Аудандық жэне оған теңестірілген сот төрағасының бос 
лауазымына кандидатураларды Кеңес Жоғарғы Сот Төрағасының 
тиісті облыстық жэне оған теңестірілген соттың жалпы отырысы- 
ның шешімі негізінде енгізген ұсынуы бойынша баламалы негіз-



де қарайды. Аудандық жэне оған теңестірілген сот төрағасының 
лауазьЛуіына кандидатуралар, әдетте, жұмыс істеп жүрген судья- 
лар немесе судья лауазымында кемінде бес жыл жүмыс өтілі бар 
адамдар арасынан ұсынылады.

Жоғарғы Сот Төрағасының ұсынуына тиісті соттың жалпы 
отырысында баламалы негізде каралған барлық кандидаттардың 
материалдары қоса беріледі.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты судьясының қызме- 
тіне Кеңес ұсынымын алу үшін «Қазақстан Республикасының сот 
жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Респуб- 
ликасы Конституңиялық заңының талаптарына сай келетін, заң 
мамандығы бойынша кемінде жиырма жыл жүмыс өтілі немесе 
кемінде он жыл судьялық жұмыс өтілі бар жэне Жоғарғы Соттың 
жалпы отырысының оң қорытындысын алған азаматтар ұсыныла- 
ды. Жоғарғы Соттың сот алқалары төрағаларының қызметіне кан- 
дидатуралар Жоғарғы Сот судьяларының арасынан ұсынылады.

6.2. Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот- 
тардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Рес- 
публикасы Жоғарғы Сотының аппараты) Қазақстан Республика- 
сы Жоғарғы Сотының, облыстардағы, астанадағы жэне респуб- 
ликалық маңызы бар қалалардағы аумақтық бөлімшелері бар 
(сот кеңселері бар) жергілікті жэне басқа да соттардың қызметін 
ұйымдық жэне материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жү- 
зеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы 
болып табылады.

Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конс- 
титуңиясына, «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен 
судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы- 
ның Конституңиялық заңына, Қазақстан Республикасының заң- 
дарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік қүқықтық актілерге, Департамент 
туралы ережеге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Жоғарғы Со- 
ты Төрағасының өкімдеріне сэйкес жүзеге асырады.

Соттар мен судьялардың атқарушы билік органдарына тәуел- 
ділігін біржола жою мақсатында жергілікті соттарды ұйымдық



жэне материалдық-техникалық қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2000 жылғы 1 қыркүйекте №440 
Жарлығымен Сот әкімгерлігі бойынша комитет дербее уэкілетті 
орган қүрылған.

Кейін Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 
12 қазанда №471 Жарлығымен Қазақстан Республикасының Жо- 
ғарғы Соты жанындағы Сот әкімгерлігі бойынша комитет тура- 
лы Ереже бекітілді. Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 
жылы 25 қаңтардағы Жарлығымен комитеттің қүқықтық мэрте- 
бесі мен өкілеттігіне толықтырулар енгізілді.

Соңғы уақытта соттар қызметінің материалдық-техникалық 
жэне басқадай қамтамасыз етілуін жүзеге асырушы, сондай-ақ 
орындау қүжаттарының уақтылы орындалуын қамтамасыз етуші 
жэне кейбір негіздер бойынша республика меншігіне айналған 
(өткен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау жэне әрі қарай пайда- 
лану жөніндегі жүмыстарды үйымдастыратын уәкілетті мемле- 
кеттік орган Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанын- 
дағы Соттардың ңьізметін ңамтамасыз ету департаменті 
болды. Ол сот билігінің тәуелсіздік дәрежесін анықтайтын, сот- 
тар үшін аса маңызды функциялар атқарады. Сонымен қатар, заң- 
да көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. Егер сот ак- 
тілерінің орындалуына жауапты бс)лса, онда іс жүргізуді бақылау 
соттарға жүктеледі. Жергілікті соттардың қызметін қамтамасыз 
етумен жэне сот актілерінің орындалуымен.

Сот төрелігін іске асыру, сот ісін жүргізудің максималды 
ашықтығына қол жеткізу бойынша жүмыстарды оңтайланды- 
рудың перспективалық бағыттарының бірі ақпараттық техноло- 
гияларды қолдану болып табылады.

Сот жүйесін жеңілдету жэне қолжетімді ету, сондай-ақ сот 
ісін жүргізуде инновациялық технологияларды кеңінен қолдану 
мақсатында 2014 жылы Қазақстан Республикасы сот жүйесінің 
жетілдірілген Интернет-ресурстары;

-  Сот процессіне қатысушыларды 8М8-хабарлама жолдау 
жэне электрондық пошта арқылы хабардар ету жүйесі;

-  «Сот қүжаттарымен таныстыру» сервисі;
-  «Істерді қарау тізімі» сервисі;
-  «Сот кабинеті» сервисі;
-  «Сотқа шақыру қағазы» сервисі;



-  Сот органдарының бірыңгай 1401 нөмірі бар Саіі-орталы- 
ғы;

-  Сох органдарының жэне «Қазпошта» АҚ ақпараттық 
жүйёлерін біріктіру жүргізілді;

-  Республиканың барлық жергілікті соттары мен облыстық 
және оларға теңестірілген соггардың кеңселері «Мемле- 
кеттік органдардың электрондық қүжат айналымының бі- 
рыңғай жүйесі» қүрамына кіргізілді.

Сот жүйесін аудио жэне аудио-бейне фиксацияның жетілді- 
рілген жүйелерімен жабдықтау, сондай-ақ компьютерлер мен 
үйымдастыру техникасымен кезең-кезеңмен жабдықтау бойынша 
жүмыс жүргізілді. Облыстық жэне аудандық соттар үшін 2 524 
компьютерлер сатып алынды жэне таратылды, республика сотта- 
рының жабдықталуы 76% қүрайды. Негізгі қүралдарды түгендеу- 
ді өткізу үшін барлық облыстық соттарға арнайы қондырғылар 
сатып алынды, бүл -  негізгі қүралдарды есепке алуын автомат- 
тандыруды қамтамасыз ететін термопринтер жэне салыстырып 
оқуға арналған қолмен басқарылатын сканері бар деректерді жи- 
нақтау терминалы.

2014 жылы бюджет қаражатын тиімді пайдалану мақсатын- 
да барлық қызметтер (жүмыстар) мен тауарларды сатып алу бір 
орталықтан өткізілді. Осы шара республика бойынша қондырғы- 
ларды бір қалыпқа салуға мүмкіндік берді, бүл бүдан эрі оларға 
қызмет көрсетуді жеңілдетеді. Дамыту аясында Жоғарғы Соттың 
жэне жергілікті соттардың бірыңғай платформасы, бірыңғайлан- 
ған интуитивтік-түсінікті қүрылымы жэне орталықтандырылған 
басқаруы бар Интернет-ресурстары жетілдірілді.

Сот шешімдерінің нақты орындалуы соттардың жүмысын ба- 
ғалаудың бір өлшемі екендігі белгілі. Сондықтан қүқық төрелігін 
жүзеге асырудың соңғы кезеңі атқару ісін жүргізу болады. Атқару 
ісін жүргізудің күқықтық, үйымдық жэне экономикалық негізде- 
рі, сондай-ақ сот атқарушыларының қүқықтық мэртебесі Қа- 
зақстан Республикасының «Атқару ісін жүргізу жэне сот атқару- 
шыларының мәртебесі туралы» заңында анықталған.

Аткарушылық іс жүргізу міндеттері азаматтық жэне экімшілік 
істер бойынша сот шешімдерінің, үйғарымдары мен қаулылары- 
ның, мүлікті өндіріп алу бөлігінде қылмыстық істер бойынша 
үкімдері мен қаулыларының, сондай-ақ өзге де органдар қаулыла-



рының негізінде заңға сәйкес берілетін атқарушылық құжаттар- 
ды міндетті түрде жэне уақтылы орындау болып табылады. Атқа- 
рушылық құжаттарды орындау сот орындаушыларына жүктеледі. 
Заңмен көзделген жағдайларда атқарушылық құжаттарды орын- 
дау сот приставтарының жәрдемдесуімен жүзеге асырылады.

Бюджетке төленетін салық жэне өзге де міндетті төлемдердің 
берешегін, айыппұлдар төлеуді кешіктіргені үшін осімпұлдарды 
жэне Қазақстан Республикасының салық заңнамасын бұзғаны 
үшін өзге де санкцияларды өндіріп алу жөніндегі атқарушылық 
іс жүргізу заңда белгіленген тэртіппен жэне Қазақстан Республи- 
касының салық жэне кеден заңнамасына сэйкес жүргізіледі.

Қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян 
үшін белгіленген тәртіппен жауапты деп танылған, таратылатын 
занды тұлғаның мүлкі жоқ немесе жеткіліксіз болған жағдайда, 
осы зиянды өтеу жөніндегі тиісті мерзімдік төлемдерді капитал- 
дандыру сомасын мемлекеттен өндіріп алу жөніндегі атқарушы- 
лық іс жүргізу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген 
қағидалар сақтала отырып, осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады. 
Шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдар мен шетелдік ұйымдар- 

ға қатысты соттың жэне өзге де органдардың актілерін орындау 
заңға сэйкес жүргізіледі. Қазаксуан Республикасының аумағында 
басқа мемлекеттердің атқарушылық құжаттары бойынша атқару- 
шылық іс жүргізу, егер Қазақстан Республикасы ратификацияла- 
ған халықаралық шарттардан өзгеше жағдай туындамаса, Қазақ- 
стан Республикасының заңнамасына сэйкес жүзеге асырылады.

Атқарушылық іс жүргізу тараптары атқарушылық іс жүргізу 
материалдарымен танысуға, олардан үзінділер жасауға, көшірме- 
лерін алуға, қосымша материалдар беруге, өтініш білдіруге, ат- 
қарушылық эрекеттер жасауға қатысуға, атқарушылық эрекеттер 
процесінде ауызша жэне жазбаша түсініктер беруге, атқарушы- 
лық іс жүргізу барыеында туындайтын барлық мэселелер бойын- 
ша өз дәлелдері мен пікірлерін айтуға, атқарушылық іс жүргізу- 
ге қатысушы басқа адамдардың дәлелдері мен отініштеріне 
қарсылық білдіруге, бас тартатынын мәлімдеуге, атқарушылық 
іс жүргізу мэселелері бойынша сот орындаушысының әрекет- 
теріне (эрекетсіздігіне) немесе шешімдеріне шағым жасауға, 
бітімгершілік келісімді бекіту туралы өтінішпен сотқа жүгінуге 
құқылы. Атқарушылық іс жүргізу тараптары өздеріне берілген



барлык кұкыктарды адал пайдалануға, сондай-ақ заңның талап- 
тарын (ррындауға міндетті.

Меі^лекеттік сот орындаушыларының қызметін ұйымдасл ыру- 
шылық жэне материалдық-техникалык жағынан қамтамасыз ету 
республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеғе асырылады.

Қазақстанда жеке сот орындаушысы институты да енғізіл- 
ген болатын. Жеке сот орындаушысы лауазымына жиырма бес 
жасқа толған, жоғары заңгерлік білімі бар, жеке сот орындаушы- 
сында кемінде бір жыл мерзімде үздіксіз тағылымдамадан өт- 
кен, біліктілік емтиханын тапсырған, атқарушылық құжаттарды 
орындау жөніндегі қызметпен айналысу кұкығына лиңензия ал- 
ған (бұдан эрі -  сот орындаушысының лиңензиясы), осы Заңда 
белгіленген тэртіппен жеке сот орындаушысы лауазымының бос 
орнына орналасуға конкурстан өткен Қазақстан Республикасы- 
ның азаматы тағайындалады.

Атқарушы іс жүргізудің тағы бір органы -  сот приставы. 
Ол -  мемлекеттік кызметте тұратын жэне өзіне заңмен жүктелген 
міндеттерді орындайтын лауазымды адам. Кемінде жиырма бір 
жасқа толған, орта білімі бар, өзінің іскерлік және жеке қасиет- 
тері бойынша, сондай-ақ денсаулық жағдайы бойынша өзіне жүк- 
телген міндеттерді орындауға қабілетті жэне арнаулы тексеруден 
өткен, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын 
адам сот приставы болып тағайындала алады.

Сот приставтарының қүқықтық жайы, олардың міндеті мен 
жүмысын ұйымдастыру Қазақстан Республикасының «Сот прис- 
гавтары туралы» заңында анықталған.

Сот приставтарының міндеттеріне мыналар жатады:
1) сот отырысы кезінде, сондай-ак сот орындаушылары ат- 

қарушылык іс-эрекеттер жасаган кезде залда қоғамдық 
тэртіпті сақтау;

2) бас бостандығынан айыруға байланысты емес жазалар- 
дың орындалуын бақылау;

3) іс жүргізу әрекеттерін орындауда сотқа жәрдемдесу;
4) сот үйлерін күзетуді қамтамасыз ету, судьяларды және про- 

цестің баска да қатысушыларын күзету, сондай-ақ атқару- 
шьшық іс-әрекеттерін жасау кезінде сот орындаушылары 
мен осы іс-әрекеттерге қатысатын түлғаларды күзету;

5) соттардың жэне басқа органдардың орындаушылық құ-



жаттарын орындауға мэжбүр етуде еот орындаушыларына 
жәрдем көрсету болып табылады.

Сот приставтары Қазақстан Республикасының Жоғарғы со- 
тынан бастап барлық соттарда бар. Жоғарғы Соттағы сот прис- 
тавтарын Жоғарғы Сот Төрағасы қызметке тағайындайды жэне 
қызметтен босатады. Ал, аумақтық органдар мен аумақтық бө- 
лімдерде оларды тиісті аумақтық органдардың басшылары қыз- 
метке тағайындайды жэне қызметтен босатады.

Сот приставы өзіне жүктелген міндеттерді орындау мақса- 
тында: азаматтардан сот қызметінің белгіленген тэртібін сақтау- 
ды, сондай-ақ соттың үй-жайында жэне сот отырысы залында 
қүқыққа қайшы іс-әрекеттер жасауды тоқтатуды талап етуге; сот 
орындаушылары атқарушылық іс-әрекеттер жасаған кезде аза- 
маттардың белгіленген тэртіпті сақтауын жэне қүқыққа қарсы іс- 
әрекеттерді тоқтатуын талап етуге; соттың үй-жайында (көшпелі 
отырыс өткізілген жағдайда -  сот отырысы өткізіліп жатқан үй- 
жайда) жэне сот орындаушылары атқарушылық іс-эрекеттер жа- 
саған кезде қүқық бүзушыны экімшілік жолмен үстауға; заңдарда 
белгіленген тәртіппен жауапқа тарту үшін құқық бүзушылық ту- 
ралы хаттама жасауға; қүқық бүзушыны құқық қорғау органда- 
рына жеткізуге; Қазақстан Республцкасының заңдарында көздел- 
ген тэртіппен атыс қаруын арнаулы қүралдар мен күш қолдануға 
құқылы.

Сот приставы өзіне жүктелген міндеттерді орындау кезінде
-  ішкі істер органдары қызметкерлерінен, ал эскери соттың сот 
приставы эскери қолбасшылықтан көмек сұрауға құқылы. Құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері өздеріне заңмен жүктелген 
міндеттерді жүзеге асыру шегінде сот приставына көмек көрсе- 
теді. Сот приставтары арнаулы даярлықтан өтіп, содан кейін та- 
бельдік атыс қаруын сақтау және алып жүру, арнаулы құралдарды 
пайдалану құқығына ие болады.

б.З.Төрелік соттар

Қазақстан Республикасының төрелік соттарын құрудың тэрті- 
бі, оның қызметін, шешімдерін орындау «Төрелік соттар туралы» 
заңмен реттеледі. Бүл заң жеке жэне занды тұлғалар араларында 
жасалған азаматтык-кұқықтық шарттардан туындайтын даулар-



ға қатысты қолданылады. Істің нәтижесіне тікелей немесе жана- 
ма түрдс мүдделі емес тараптардан тэуелсіз болып табылатын 
жэне төрешінін міндеттерін атқаруга келісім берген, жасы отыз 
беске толған жэне жоғары заң білімі мен тиісті салада кемінде 
бес жыл үздіксіз жүмыс өтілі бар жеке түлға төреші бола алады. 
Қазақстанның Төрелік палатасы -  Қазақстан Республикасының 
заңнамальщ актілерінде белгіленген тәртіппен Қазақстан Респуб- 
ликасында төрелік қызметін іске асыру, ынталандыру жэне кол- 
дау үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету мақсаттарында 
кұрылған, коммерциялық емес, өзін-өзі реттейтін үйым.

Торелік талқылаудың қағидаттарына мыналар жатады:
1) туындаған немесе туындауы мүмкін дау бойынша төрелік 

талқылауды жүзеге асырудың тэртібі мен шарттары мэ- 
селелерін тараптар өздерінің арасында алдын ала келісім 
бойынша дербес шешу қүқығына ие екендігін білдіретін 
тараптар еркінің дербестігі;

2) төрешілер мен төреліктер өздерінің шешімдерінде қүқық 
тараптарының келісімі бойынша қолданылатын норма- 
ларды ғана басшылыққа алатынын білдіретін зандылық;

3) өздеріне берілген дауларды шешу кезінде төрешілер мен 
төреліктердің тэуелсіздігін, оларға қандай да бір ық- 
пал жасауды болдырмайтын жағдайларда шешім қабыл- 
дайтынын білдіретін тәуелсіздік;

4) төрелік талқылауда тараптар қүқықтардың бірдей көлемін 
пайдаланатынын жэне міндеттің бірдей көлемін көтере- 
тінін, өз үстанымын, оны қорғау тәсілдері мен қүралда- 
рын дербес жэне қандай да бір жағдайдан тәуелсіз таң- 
дайтынын білдіретін тараптардың жарыспалылығы жэне 
тең қүқықтылығы;

5) өздеріне берілген дауларды шешу кезінде төрешілер мен 
төреліктердің жэне төрелік талқылау тараптарының бел- 
гіленген талаптарды, қоғамның имандылық қағидаттарын 
жэне іскерлік эдеп қағидаларын сақтай отырып, адал әре- 
кет етуге тиіс екендігін білдіретін эділеттілік;

6) төрешілердің жэне төрелік талқылауға қатысушылардың 
торелік талқылау барысында өздеріне белгілі болған мэ- 
ліметтерді тараптардың немесе олардың қүқық мирасқор- 
ларының келісімінсіз жария етуге қүқылы еместігін жэ-



не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, төрелік талқылау барысында өз- 
деріне белгілі болған мәліметтер туралы куэ ретінде олар- 
дан жауап алуға болмайтындығын білдіретін құпиялылық;

7) жарамсыз төрелік ескертпенің күшін жою, оны өзгерту не- 
месе тану негізгі келісімді тоқтатуга, өзгертуге немесе жа- 
рамсыз деп тануға әкеп соқпайтынын білдіретін төрелік 
келісімнің дербестілігі қағидаттарын сақтау арқылы жү- 
зеге асырылады. Тиісінше, негізгі келісімнің күшін жою, 
оны өзгерту немесе жарамсыз деп тану төрелік ескертпе- 
ні жарамсыз деп тоқтатуға, өзгертуге немесе тануға экеп 
соқпайды.

Төрешілер мен төреліктер оздеріне берілген дауларды шешу 
кезінде тәуелсіз болады, заңда белгіленген жағдайларды қоспа- 
ғанда, өздерінің қызметіне мемлекеттік органдардың жэне өзге де 
үйымдардың қандай да бір араласуы болдырылмайтын жағдайда 
шешімдер қабылдайды.

Төрелік келісім жазбаша нысанда жасалады. Төрелік келі- 
сім, егер ол тараптар қол қойған немесе хаттар, телеграммалар, 
телефонограммалар, факстер, электронды қүжаттар алмасу ар- 
қылы жасалған қүжатта немесе субъектілерді жэне олардың 
ерік білдіруін айқындайтын өзге к^ұжаттарда төрелік ескерту 
түрінде жазылса, төрелік келісім жасалған болып есептеледі. 
Егер төрелік келісім сотта талап-арыз алмасу жэне талап қоюды 
қайтарып алу арқылы жасалса, онда тараптардың бірі істі тө- 
реліктің қарауына беруді ұсынса, ал екінші тарап бұған қарсы 
болмаса, ол жазбаша түрде жасалған болып есептеледі. Дауды 
төреліктің шешуіне беру туралы талап жазылған құжатқа сілте- 
ме жасау шарт жазбаша түрде жасалған жэне бұл сілтеме төре- 
лік келісімді шарттың бір бөлігі ретінде жасаған кезде төрелік 
келісім болып табылады.

Төрелік талқылауды түрақты жұмыс істейтін төрелік өзінің 
регламентіне жэне төрелік келісімге сэйкес жүзеге асырады. Төре- 
лік істің мэн-жайы зерттелгеннен кейін төрелік құрамына кіретін 
төрешілердің көпшілік даусымен шешім қабылдайды. Шешім тө- 
реліктің отырысында жарияланады. Төрелік шешімнің тек қарар- 
лық бөлігін жариялауға құқылы. Мұндай жағдайда, егер тараптар 
шешімді жіберуге арналған мерзімді келіспесе, шешімнің қарар-



лық бөлігі жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
тараптарға уэжді шешім жіберілуге тиіс.

Төре^ік мүшелерінің көпшілігінің шешімімен келіспеген тө- 
реші өзінін айрықша пікірін мэлімдеуге қүқылы, ол шешімге қоса 
тіркеледі. Тараптар төрешінің айрықша пікірімен танысуға қүқы- 
лы. Егер тараптар өзге мерзімге келіспесе, төрелік шешімді ал- 
ғаннан кейін күнтізбелік алпыс күн ішінде:

1) тараптардың кез келгені бүл туралы екінші тарапты ха- 
бардар ете отырып, төреліктен шешімдегі есептеулерде 
жол берілген кез келген қателерді, жаңылыс жазуларды 
немесе жаңсақ жазылымдарды не осындай сипаттағы өзге 
де қателерді түзетуді өтінуі мүмкін;

2) тараптардың кез келгені бүл туралы екінші тарапты ха- 
бардар ете отырып, төреліктен қабылданған шешімнің 
қандай да бір нақты тармағына немесе бөлігіне түсінікте- 
ме беруді өтінуі мүмкін.

Төрелік шешім міндетті деп танылады жэне сотқа жазбаша 
арыз берілген кезде Қазақстан Республикасының азаматтык про- 
цестік заңнамасына сэйкес орындалады. Егер төрелік шешімде 
мерзім белгіленбесе, онда ол дереу орындалуға жатады. Егер тө- 
релік шешім белгіленген мерзімде ерікті түрде орындалмаса, он- 
да ол мәжбүрлеп орындатуға жатады. Төрелік шешімді мэжбүр- 
леп орындату төрелік шешімді мэжбүрлеп орындатуға сот берген 
атқару парағы негізінде төрелік шешімді орындау кезінде қолда- 
нылатын атқарушылық іс жүргізу қағидалары бойынша жүзеге 
асырылады.

Какылау суракгары :
1. Жоғарғы Соттык кеңесінің судьялар корпусының қалыптасуына кан- 

дай әсері бар?
2. Республикада соттарды ұйымдык жэне материалдык-техникалык қам- 

тамасыз ету жөнінде қандай дербес уэкілетті орган құрылған?
3. «Төрелік соттар туралы» занда азаматтык-кұкықтык дауларды шешу 

тәртібі қалай белгіленген?



8  т п п п у  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
М У КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІ

7.1. Конституциялық бақылау институтының даму 
тарихы

Мемлекеттің аягынан нық тұруының басты шарты -  Консти- 
туцияның үстемдігін қамтамасыз ету. Мемлекеттік биліктің бар- 
лық органдары, заңды жэне жеке түлгалар конституция талапта- 
рын орындауға міндетті, ол үшін барлық елдерде негізгі заңның 
үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталган, конституцияны заңдық 
қорғау жүйесі деп аталатын түтас жүйе бар. Қазіргі кезде заңдар- 
дың, басқа да нормативтік қүқықтық актілердің конституциялы- 
лығына бақылау кең даму алды. Оның болуы Конституцияның 
нормалары мен талаптарының сақталуына үлкен мэн беретін кез 
келген мемлекеттің міндетті атрибутына айналды.

Конституциялық бақылау органдары мүлде жаңа немесе тү- 
бірімен жаңарған қоғамдық қатынастарды шешеді, ол қүқықтық 
реттеуде конституциялық талаптарға жауап береді. Бір жағынан, 
конституциялық бақылау үлттық қүқық қорғау жүйесіне озық 
элемдік жэне шетелдік практиканың имплементациясын қамта- 
масыз етеді, мемлекеттің ішіндегі конституциялық императив- 
терді мемлекетаралық эмбебап нормалармен байланыстырады. 
Екінші жағынан, адам қүқығын, оның заңды мүдделерін қорғау 
саласындағы конституциялық заңдылықты қамтамасыз ету ұлт- 
тық дамудың тарихи, саяси-құқықтық парадигмасы бойынша қа- 
лыптасатын мемлекет ішіндегі конституциялық конструкцияға 
негізделеді14.

Қазіргі жағдайда конституциялық бақылаудың үш моделін 
бөліп алуға болады, олар: американдық, континенттік жэне 
аралас.

14 Рогов И.И. Приоритет конституционных ценностей / Юридическая га- 
зета. 2009 жыл 4 тамыз



Конституциялық бақылаудың американдъщ моделі жалпы 
сот төрелігінен бөлекше емес. Барлық соттар жүзеге асыратын 
конституциялык бакылау англосаксон қүқығының ¥лыбрита- 
ниядан басқа елдерде -  АҚШ-та, Аустралияда, Аргентинада, 
Бразилияда, Малайзияда, Мексикада, Канадада, Үндістанда, Жа- 
понияда кең өріс алды. Бақылаудың мүндай жүйесі Скандинавия 
елдерінде де -  Данияда, Исландияда, Норвегияда, Швецияда бар.

АҚШ-та сот өнегесіне (прецедентіне) негізделген консти- 
туциялық бақылау жүйесі жүмыс істейді. Сот қылмыстық жэне 
азаматтық істерді карағанда процестегі кез келген тарап қабыл- 
данатын заңның конституциялық емес екендігін мэлімдей алады. 
Бүл жағдайда заңның конституциялылығы талқылана бастайды. 
Конституциялык емес деп танылған заңды соттар, экімшіліктік 
жэне басқа мемлекеттік органдар қолданбайды.

Конституциялык сот бақылауының континенттік (еуро- 
палык) моделі эдебиетте «еуропалық» деп аталады, ол үйым- 
дық жағынан сот жүйесінен бөлініп шыққан, тек қана конститу- 
циялық мәселелерді қарайтын мамандандырылған органдардың 
қүрылуын керек етеді. Мысалы, континенталдық Еуропа елде- 
рінде конституциялық бақылау арнайы органдардың -  конститу- 
циялық соттар мен конституциялық кеңестердің көмегімен жү- 
зеге асырылады. Конституциялық бақылауды үйымдастырудың 
еуропалық формасына жататын елдерде нормативтік формалар- 
дың, қүқықтық реттеу көздерінің ауқымды базасы бар. Бүл елдер- 
дің конституцияларында конституциялық бақылау органдарының 
мәртебесін регламенттейтін арнаулы заңдар бар.

Бүл модельде, өз кезегінде, екі негізгі айырмашылық бар: 
конституциялық мэселелерді конституциялық соттар қарайтын 
австриялық континенттік модель жэне арнайы квазисот орга- 
ны -  Конституциялық кеңестің моделіне негізделген француздық 
континенттік модель.

Конституциялық соттар Аустрияда, Италияда, Испанияда, 
ГФР-да, Румынияда, Чехияда, Словакияда, Венгрияда, Болга- 
рияда, Македонияда, ТМД елдерінде (Қазақстаннан басқа) бар. 
Конституциялық соттар қүзыретіне жататын мәселелерді үш топ- 
қа бөлуге болады.

Бірінші топ қүқыктық актілердің конституциялылығы мэсе- 
лелерін қамтиды. Федеративтік мемлекеттерде федерацияның да,



штаттардың да басқа нормативтік актілері де конституциялық қа- 
дағалауға алынады.

Екінші топты лауазымды адамдар әрекеттерінің конститу- 
циялылығы мәселелері кұрайды. Соттар конституциялық ба- 
қылау функцияларымен қоса басқа да міндеттерді орындайды: 
мемлекеттің жоғарғы органдарының құзыреті туралы дауларды 
қарайды, федерацияларда -  федерация мен оның субъектілері 
арасындағы құзыреттерді шектеу туралы дауларды қарайды, рес- 
публика президентін (кейде парламент депутаттарын) сайлаудың 
және референдум еткізудің дұрыстығын қадағалайды, президент- 
ке жэне үкімет мүшелеріне қарсы айтылған айыптауларды қарай- 
ды жэне т.б.

Үшінші топңа жалпы соттардың конституциялық мәселелер 
бойынша шешімдерін қадағалау кіреді15.

Конституциялық соттардың Жоғарғы Соттардан айырмашы- 
лығы, олар қылмыстық жэне азаматтық істерді қарамайды жэ- 
не қаралатын мәселелерге кең тұрғыдан қарау үшін олар аралас 
өкілдіктер негізінде құрылады.

Ресей федерациясында конституңиялық бақылау институты- 
ның қалыптасуының айрықша тарихы бар. Ресей Федерациясында 
Конституциялық сот алғаш 1991 жылы құрылды, содан соң, саяси 
процестерге араласа бастаған соң, Пр&зидентгің 21 қыркүйек 1993 
жылғы Жарлығымен оның қызметі тоқтатылған болатын. Соңынан 
құзыреті айқындалған соң, Ресей Федерациясының 1993 жылғы 
Конституциясына сэйкес Конституциялық Соттың қызметі «Ре- 
сей Федерациясының Конституциялық Соты туралы» Федералдық 
Конституциялық заңмен 1994 жылы қайта жанданды.

Ресей Федерациясының Конституциялық соты өзініц құзы- 
рет аясына мемлекеттік биліктің жогары органдары деңгейінде 
барлық заңнамалық жэне басқа нормативтік актілерді бақылауды 
жэне оның функционалдық-бақылау параметрлерін қамтиды, 
конституциялық бақылаудың әлемдік стандарттарына жалпы жэ- 
не толықтай сай келеді. Айта кету керек, Ресей Конституциясы 
нақты істерге, мысалы жеке және ұжымдық шағым бойынша іс- 
терге байланысты заңның конституциялылыгын Конституциялық 
соттың тексеруін қарастырган.

15 Баишев Ж.Н. Судебная защита Конституции. -  Алматы. 1994. С.9-12.



Конституциялык бақылаудың еуропалық моделі өзінің даму 
барысында кейбір елдерде жаңа сипат алды. Франция, Алжир, 
МароккоДМозамбик, Сенегал, Коста-Рика, Эфиопия сияқты ел- 
дсрде бақылау органының функциясы соттық сипатта емес, ар- 
наулы органдарға жүктелген. Францияның Конституциясына сэй- 
кес Конституциялык Кеңес 1958 жылдан бастап конституциялық 
бакылау органы болып табылады.

Жалпы және конституциялық соттарға қарағанда Консти- 
туциялық Кеңес квазисоттық орган болып табылады. Ол заң- 
ның немесе экімшілік актінің конституциялылығы туралы мэ- 
селені сот процедурасының ережесі бойынша талқыламайды, 
істі тікелей баяндаманы талқылау арқылы қарайды. Сонымен, 
Конституциялық Кеңеске органикалық заңдар мен парламент 
палаталарының регламенттерінің конституциялылығын алдын 
ала міндетті түрде бақылау, сондай-ақ жай заңдардың консти- 
туциялылығын алдын ала факультативтік бақылау функциясы 
жүктелген.

Қазақстанда, 1990 жылы 25 қазанда «Қазақ КСР-ның мем- 
лекеттік егемендігі туралы» Декларация қабылданғаннан кейін 
жаңа мемлекет түрғызу үшін конституциялық бақылау институ- 
тын құру қажеттігі туындады. 1991 жылы 16 желтоқсанда қабыл- 
данған «Мемлекеттік тәуелсіздік туралы» Конституциялык заң 
Қазақстан Республикасының Конституциялық Сотын Ата заңы- 
мызды соттық қорғайтын жоғарғы органы деп таныды (10-бап), 
оның конституциялық бақылау органының үйымдык-кұқықтық 
формасын анықтады.

Осы көрсетілген ережелерге сэйкес. 1992 жылы 5 маусымда 
«Қазакстан Республикасының Конституциялық Соты туралы» 
жэне «Қазақстан Республикасында конституциялық сот ісін жүр- 
гізу туралы» Конституциялық зандар қабылданды. Сосын 12-ша- 
кырылған Жоғарғы Кеңес Конституциялық соттың Төрағасын, 
оның орынбасарын жэне тоғыз мүшесін сайлады.

Ол кезде Конституциялық Сотқа жүгінушілер көп болды. Бұл 
сотта жалпы юрисдикция соттарының қарауына жатпайтын мэ- 
селелерді қарау құқығы болды. Мысалы, Жоғарғы Кеңестің, Пре- 
зиденттің, Үкіметтің, сондай-ақ министрліктердің жэне өзге мем- 
лекеттік органдардың нормативтік актілеріне қатысты бақылау 
жүргізді. Оның құзыретіндегі мэселелердің бірі -  заңды күшіне



енбеген халықаралық шартгар мен республиканың басқа да мін- 
детгемелерінің конституциялылығын тексеру болды.

Конституциялық Сот өз ынтасымен конституциялық іс қозғау 
құқығына да ие болды, адамның, азаматтың конституциялық құ- 
қығына қатысты кез келген нормативтік актілердің не кұқық қол- 
дану практикасының Негізгі Заңға сәйкестігін тексеретін болды. 
Соңынан бұл норма күшін жойды. Конституциялық заңдылықты 
жэне Конституция үстемдігін қамтамасыз ету мақсатында мемле- 
кеттік органдар актілерінің, сондай-ақ конституциялык заңдарды 
қолдану практикасының Қазақстан Республикасының Консти- 
туциясына сэйкестігі туралы дауларға рүқсат етілді, ол Респуб- 
ликадағы конституциялық бақылауға бастау болды. Бірақ, жаңа 
Конституция авторлары елді Президент басқарып, мемлекеттегі 
басты төреші Президент болып түрган жағдайда конституциялық 
заңдылықты Конституциялық кеңес-ақ қамтамасыз ете алады де- 
ген түжырым жасады.

1995 жылы 30 тамызда қабылданған Конституция конститу- 
циялық бақылаудың жаңа органы -  Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесін қүрды. Бүгіндері Қазақстан ТМД елдері 
арасында конституциялық бақылауды мемлекеттік билік бөлісу- 
дің дэстүрлі жүйесіне кірмейтін, арнайы қүрылған мемлекеттік 
квазисот органы жүзеге асыратын бірден-бір мемлекет болды.

7.2. Конституциялық Кенесті қалыптастыру тәртібі және 
оның қүзыреті

Конституциялық Кеңес 1996 жылдың ақпан айынан бері жү- 
мысын бастап, Конституцияның республиканың барлық аума- 
ғындағы үстемдігін қамтамасыз ететін мемлекеттік орган болып 
табылды. Конституциялық Кеңес сот билігінің органына жат- 
пайды жэне жалпы юрисдикция соттары үшін қадағалаушы инс- 
танция болып табылмайды. Өз өкілеттігін жүзеге асыруда Конс- 
титуциялық Кеңес өзінше дербес жэне мемлекеттік органдарға, 
үйымдарға, лауазымды адамдарға жэне азаматтарға тәуелді емес, 
тек Конституцияға бағынып, саяси жэне басқадай ағымдарға түс- 
пейтін орган.

Оның қуқықтық негізі: Қазақстан Республикасының Консти- 
туциясы, «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі



туралы» 1995 жылғы 29 желтоқсандағы № 2737 Қазақстан Рес- 
публикас^іның Конституциялык заңы жэне Қазақстан Республи- 
касы Консритуциялық кеңесінің төрағасы мен мүшелерінің кыз- 
метін қамтамасыз ету туралы Жарлығы.

Конституциялық кеңес ішінде Төрағамен бірге барлығы жеті 
мүшеден түрады. Жэне де республиканың экс-президенті эдетте 
Конституциялық кеңестің өмір бойғы мүшесі болып табылады. 
Конституциялық кеңестің Төрағасын республика Президенті қыз- 
метке тағайындайды жэне қызметтен босатады. Конституциялық 
кеңестің екі мүшесін республика Президенті, ал екі мүшесін Пар- 
ламент Сенаты, екі мүшесін Парламент Мэжілісі қызметке таға- 
йындайды жэне қызметтен босата алады. Конституциялық кеңес 
мүшелерінің жартысы үш жыл сайын жаңарып түрады. Консти- 
туциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттігі алты 
жылға созылады.

Отыз жасқа толған, республика аумағында түратын, жоғары 
заң білімі бар, заң мамандығы бойынша жүмыс өтілі бес жылдан 
кем емес республика азаматы Конституциялық Кеңестің қүрамы- 
на тағайындала алады.

Конституциялык кеңестің Төрағасы жэне мүшесі қызметінен 
шығып қалса немесе болу мерзімі аяқталса, олар Конституцияда 
жэне «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі ту- 
ралы» Конституциялык занда белгіленген тэртіпте ауыстыры- 
лады. Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелерінің бо- 
саған орындарына алты ай ішінде басқалар тағайындалуға тиіс. 
Егер Конституциялық Кеңестің Төрағасының немесе мүшелері- 
нің өкілеттік мерзімдері Конституциялық Кеңес іс қарап жатқан 
кезенде аяқталса, онда өкілеттік қорытынды шешім шығарылған- 
ша сақталады.

Конституциялық кеңестің Төрағасы мен мүшелері өздері та- 
ғайындалғаннан кейін Парламент Палаталарының бірлескен оты- 
рысында салтанатты жағдайда ант береді. Республика Президенті 
оларды антқа жүгіндіреді.

Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелері мемлекет- 
тің лауазымды адамдары болып табылады, олардың мәртебесі 
Конституцияда, «Қазақстан Республикасының Конституциялық 
Кеңесі туралы» Конституциялық занда жэне де мемлекеттік қыз- 
мет туралы нормативтік кұкықтық актілерде анықталған.



Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшесінің қызметі 
депутаттық мандатпен, оқытушылық, ғылыми немесе өзге шы- 
ғармашылық қызметтен басқадай ақы төленетін қызметтер ат- 
қарумен, кэсіпкерлік қызметті жүзеғе асырумен, коммерциялық 
үйымның басқарушы орғанының немесе бақылаушы кеңесінің 
қүрамына кірумен сыйыспайды.

Конституциялық Кеңестің Төрағасы мен мүшелері өз міндет- 
терін орындауда тәуелсіз жэне тек Конституцияға, «Қазақстан Рес- 
публикасының Конституциялық Кеңесі туралы» Конституциялық 
Заңға бағынады. Олар үшін ешқандай басқа актілердің алдын ала 
міндеттейтін күші жоқ. Олардың қызметіне қандай да бір араласу- 
ға, қандай да бір формада қысым жасауға немесе ықпал етуге жол 
берілмейді, ондай әрекет үшін заңда жауапкершілік көзделғен.

Өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына қатысты олардан есеп бе- 
руді талап етуге ешкім қүқылы емес. Конституциялық Кеңестің 
қарауындағы мэселе бойынша қорытынды шешім шыққанға де- 
йін Конституциялық Кеңестің Төрағасынан жэне мүшелерінен 
отырыстан тыс уақытта ешкім еш нәрсе сүрауға жэне олар бүл 
мәселе бойынша өз пікірлерін айтуға не кеңес беруге қүқылы 
емес. Өкілеттік мерзімдері өткенге дейін Конституциялык Кеңес- 
тің мүшелері ауыстырылмайды. «Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі туралы» Конституциялық заңда көздел- 
ген жағдайлардан басқа реттерде олардың өкілеттігі тоқтамайды.

Конституциялық Кеңес қарап жатқан мэселеге тікелей немесе 
жанама мүдделілігі оның эділдігіне күдік келтіретін болса, Конс- 
титуциялық кеңестің Төрағасы немесе мүшесі өзінің бас тартаты- 
нын мәлімдеуге міндетті жэне оны Кеңес қанағаттандыруға тиіс.

Конституциялык Кеңестің Төрағасы жэне мүшелері өз өкі- 
леттіктерінің мерзімі өтпейінше, қылмыс орнында немесе ауыр 
қылмыс жасаған кезде үсталғаннан басқа жағдайларда қамауға 
алынуға, мәжбүрлеп экелуге, сот тэртібінде берілетін экімшілік 
жазалау шараларын қолдануға, Парламенттің келісімінсіз қыл- 
мыстық жауапқа тартылуға жатпайды.

Конституциялық Кеңестің Торағасына немесе мүшесіне қа- 
тысты қылмыстық істі алдын ала анықтау мен тергеуді жүзеге 
асыратын республикалық мемлекеттік органның басшысы ғана 
қозғай алады. Істі тергеу барысында заңдылықтың сақталуын 
республиканың Бас прокуроры қадағалайды, ол Конституциялық



кеңестің Төрағасын немесе мүшесін қылмыстык жауапқа тартуға 
келісімін беру жөнінде Парламентке үсыныс енгізеді. Конститу- 
циялық^Қеңестің Төрағасына немесе мүшесіне катысты кылмыс- 
тык іс Жоғарғы Соттың карауына жатады.

Конституциялык Кеңестің Төрагасы мен мүшелері тэртіптік 
жауапкершілікке тартылмайды. Егер өкілеттігі Конституциялық 
заңға сэйкес тоқтатылмаған болса, Конституциялық кеңестің мү- 
шесін Конституциялық Кеңестің отырысына қатысудан ешкім 
шеттете алмайды.

Конституциялық Кеңестің қызметін қаржыландыру респуб- 
ликалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Ақпарат- 
тық-анықтамалык, ғылыми-консультациялық жэне өзге көмекші 
жүмыстарды Конституциялық Кеңестің аппараты агкарады, оның 
қызметі қолданылып жүрген заңдармен, Конституциялық Кеңес 
регламентімен жэне Конституциялык Кеңестің аппараты туралы 
ережемен реттеледі.

Конституциялық Кеңес республика Президентінің, Парламент 
дапутаттарының сайлауын өткізудің, республикалық референдум 
өткізудің дүрыстығы туралы мәселені шешеді; Парламент қабыл- 
даған заңның Конституцияға сай екендігін Президент қол қой- 
ғанша қарайды; Парламенттің жэне оның Палаталарының каулы- 
ларының Конституцияға сай екендігін, халықаралық шарттарды 
бекітілгенге дейін қарайды. Конституциялык Кеңес өз кызметін 
кадрлармен, ақпаратпен жэне басқадай қамтамасыз ету мэселесін 
тэуелсіз жэне дербес өзі шешеді, онда үйымдық, қүкықтық жэне 
басқа қосалқы жүмыстарды орындайтын өз аппараты болады.

Конституциялық Кеңестің қүзыреті оның материалдық-құ- 
қықтық, іс жүргізушілік жэне үйымдық өкілеттіктерінің жиынты- 
ғынан түрады. Конституциялық-қүқықтык мэселелер мен даулар 
қүзыреттің заты болып табылады. Бүл конституциялық бақылау 
органдарының нақты өкілеттіктерінің мазмүнын ғана білдірмей- 
ді, мүндай мәселелерді шешудің айрықша принципінің кейбір 
мемлекеттердің заңдарында бекімін табатындығын көрсетеді. 
Конституциялык Кецестің Конституцияда белгіленген қүзыреті- 
нің ауқымы өз мазмүны жағынан жабық жэне өкілеттіктердің бір- 
неше тобынан түрады.

Конституциялық Кеңес дау туған жағдайда Конституцияға 
сэйкес Республика Президенті сайлауының; Парламент депу-



таттары сайлауының; республикалық референдумның дұрыс 
өткізілгендігі туралы мэселені шешеді. Ал Конституцияның 72- 
бабы 1-тармағының 2), 2-1), 3) тармақшаларына сәйкес: Парла- 
мент қабылдаған заңдардың Президент қол қойғанға дейін; Пар- 
ламент жэне оның Палаталары қабылдаған қаулылардың; респуб- 
ликаның халықаралық шарттарының олар ратификацияланғанға 
дейін Конституцияға сэйкестігін қарайды. Одан басқа: Консти- 
туция нормаларына ресми түсіндірме; Парламент тиісінше рес- 
публика Президентін мерзімінен бұрын қызметінен босату ту- 
ралы шешім, Республика Президентін қызметінен кетіру туралы 
түпкілікті шешім қабылдағанға дейін -  белгіленген конститу- 
циялық рәсімдердің сақталуы туралы қорытынды береді.

Конституциялык Кеңес егер сот Конституцияның 78-бабына 
сэйкес қолданылуға жататын заң немесе өзге де нормативтік қү- 
қықтық акт адам мен азаматгың Конституцияда баянды етілген 
қүқықтары мен бостандықтарына қысым жасайды деп караса, сот- 
тардың актіні конституциялық емес деп тану туралы өтініштерін 
қарайды жэне де конституциялық іс жүргізу практикасын қорыту 
нэтижелері бойынша жыл сайын Парламентке республикадағы 
конституциялық заңдылықтың жайы туралы жолдау жібереді.

Сайлаулар мен референдум өткізуге конституциялық ба- 
қылау.

Жалпы халықтық дауыс берудің мемлекеттің қоғамдық-саяси 
өмірінде алатын орны ерекше. Сайлау жүйесінің қаншалықты 
жетілгендігіне қарап демократиялық дэстүрлердің дамығандығы- 
ның дәрежесін пайымдауға болады. Дегенмен, шет елдердің тэжі- 
рибесі көрсетіп отырғандай, сайлаулар мен референдумдар ешбір 
елде мінсіз өтпейді, олар ұдайы жетілдіріп отыруды керек ете- 
ді. Бұл саланы бақылау конституциялық бақылау органдарының 
маңызды міндеттерінің бірі. Конституциялық Кеңестің құзыреті, 
оның қызметін ауырлатпау үшін, тек республиканың мемлекеттік 
билігінің жоғары органдарын сайлауға ғана таралады.

Заңдарды алдын ала конституциялық бақылау.
Заңдарды Конституциялық Кеңестің олар заңды күшіне кір- 

генше тексеруінде аса маңызды ерекшелік бар, ол Конститу- 
цияны қорғаудың үтымды тэсілі болып табылады.

Алдын ала бақылаудың артықшылығы мынада: біріншіден, 
ол конституциялық заңдылықтың бұзылуының дер кезінде алдын



алуға мүмкіндік береді жэне көптеген заңға қосымша актілерді 
бүзу проблемасын жойып, заңнаманың тұрақгылығына көмегін 
тигізедіДзаңнаманың беделін сақтайды, ал бақылау алдын ала 
жүргізілмесе оларға қол жеткізу мүмкін емес; екіншіден, ол Рес- 
публика Президентіне, сондай-ақ Премьер-министрге Парламе- 
нттің өкілеттіктерді Конституңияда белгіленгеннен басқаша бө- 
луге талпынысын тоқтатуға мүмкіндік береді.

Конституциялың баңылау жэне халыңаралың шарттар.
Мемлекет пен қоғамдағы конституңиялық заңдылықтың айт- 

арлықтай аспектісі мемлекеттің жэне оның органдарының сырт- 
қы саяси қызметінің Конституцияның нормалары мен принцип- 
теріне сэйкестігі. Халықаралық шарттарды Конституциялық 
кеңестің бақылау юрисдикциясына кіргізу оған өзінің негізгі 
функциясын жүзеге асыруына -  Конституцияның тек мемлекет 
ішіндегі көздерге ғана емес, халықаралық қүқыққа да қатысты 
үстемдігін қамтамасыз етуіне мүмкіндік береді. Соған байланыс- 
ты ішкі заңнама мен халықаралык құқық нормалары арасындағы 
өзара қатынастар проблемасы маңыздылыққа ие болады.

Негізгі заңның 8-бабында «Қазақстан Республикасы халықара- 
лық құқықтық принциптері мен нормаларын құрметтейді, мемле- 
кеттер арасында ынтымақтастық пен тату көршілік қарым-қаты- 
нас жасау, олардың теңдігі мен бір-бірінің ішкі істеріне араласпау, 
халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу саясатын жүргізеді» 
делінген. Халықаралық құқық пен ұлттық құқықтық жүйе ара- 
сындағы байланыс осы ұғымда эрі қарай даму алды. Қазақстан 
Республикасының Конституциясы халықаралық құқықтың көп- 
шілік мойындаған нормаларына бағдар алған ұлттық заңнаманың 
қалыптасуына құқықтық негіз болып отыр.

Конституциялық Кеңес Парламент бекітетін халықаралық 
шарттардың елдің Негізгі Заңына сәйкестігін қарауға құқылы, ол 
дегеніміз -  алдын ала тексеруді деген сөз. 1995 жылғы Конститу- 
ция республика бекіткен халықаралық шарттардың оның заңдары 
алдындағы басымдығы жэне оларды тікелей қолдану туралы ере- 
же белгіледі.

Халықаралық шартты бекітуге дейін тексеру бұл шарттың 
мемлекет үшін міндетті болған бойда ішкі заңнама алдында үс- 
темдік жасауына жол бермейді. Бұл бірқатар проблемалар туды- 
руы мүмкін, себебі халықаралық шарттың не оның кейбір бап-



тарының денонсациясы ішкі мемлекеттік қана емес, халықара- 
лық-ісұкыктық та тетіктердің әрекетінің нэтижесі болуға тиіс. 
Заңдардың, халықаралық шарттардың немесе олардың кейбір 
баптарының конституциялылығын тану (танымау) туралы ше- 
шім мұндай істерді қараудың нәтижесі болып табылады. Конс- 
титуцияға сэйкес, республиканың Конституцияға сай емес деп 
танылған заңдары мен халықаралық шарттары бекітілмейді жэне 
де күшіне кірмейді.

Конституция нормаларына ресми түсінік беру.
Конституциялық Кеңестің айтарлықтай өкілеттіктерінің бірі, 

оның Конституцияға ресми түсінік беру қүқығы, онда Қазақстан- 
ның барлық құқықтық жүйесі үшін теория түрғысынан да, прак- 
тика түрғысынан да аса маңыздылық бар. Конституция ондағы 
нормаларға Конституциялық Кеңестің ресми түсінік беруіне ай- 
рықша құқық берғен.

Конституциялық нормаға ресми түсінік берғенде Конститу- 
циялық Кеңес конституциялық нормалардың мазмұны мен мэні- 
не айқындық енғізеді. Бұл нормаларда абстракциялық пен арнайы 
терминолоғияның кездесетіндіғінен жэне оларды қолдану прак- 
тикасындағы қайшылықтардан туындайды. Конституция норма- 
ларына ресми түсінік бергенде Конституциялық Кеңес тэуелсіз 
жэне тек Конституцияға бағынады. Конституциялық Кеңес ше- 
шімдерінің заңдық күші олар түсініА берген нормалардың заңдық 
күшімен бірдей болады. Конституциялық норманың тоқтауы, кү- 
шін жоюы немесе өзгеруі Конституциялық Кеңестің Конституция 
нормаларына ресми түсінік беру туралы тиісті қаулысының тоқ- 
тағанын -  күшін жойғанын немесе өзгергенін білдіреді.

Конституция нормаларына ресми түсінік беру, ол Конститу- 
циялық Кеңестің норма мэнісін эртүрлі тәсілдермен жэне бас- 
қаша баяндаумен түсіндіруі. Түсініктеме ауқымын алдын ала 
айқындау мүмкін емес, себебі Конституциялық Кеңес Конститу- 
ция нормаларын түсіндіру үшін ғылыми-заң әдістерін таңдаған- 
да Конституцияның өзіне жүгінеді. Конституция нормаларының 
жалпы ережелермен жэне принциптермен қисынды ара байланы- 
сы, жанасатын тұстары назарға алынады.

Құқықтық қызметтің бір түрі ретінде бұл түсінік беру, бэ- 
рінен бұрын, мемлекеттің Негізгі заңын жэне оның конститу- 
циялық құқық тэртібін қорғауға бағытталған. Ол заң колли-



зияларын шешуге жэне олардың алдын алуға арналған. Өз кезе- 
гінде конституциялық түсінік беру казуальдың жэне норматив- 
тік болуы мүмкін.

Біріщні түр Конституцияның 78-бабында белгіленген тэр- 
тіпте соттардың сүранысын қарау кезінде қолданылады, ондағы 
мақсат -  нақты істі дүрыс шешу. Конституциялық Кеңес Парла- 
мент қабылдаған жаңа заңның конституциялылығын алдын ала 
тексеруді жүзеге асыру барысында да казуальдық түсінік береді. 
Конституцияның жекелеген нормаларына түсінік берумен бай- 
ланысты сүраныс болса, түсінік берудің екінші түрі қолданыла- 
ды. Бүл ретте нормативтік түсінік беруде қүқықтың өзінше бөлек 
нормасы болмайды, түсінік берілетін актінің шынайы мәнісі мен 
ауқымы анықталады.

Қүқықтық нормаларға түсінік беру кеңейтуші жэне шектеу- 
ші, аутентикалық, доктриналдық, соттық жэне басқадай да 
болуы мүмкін.

Конституциялық кеңестің Конституция нормаларына ресми 
түсінік беру жөніндегі өкілеттігі өзінше бөлек функция ретінде 
заңда бекімін тапқан, ол айрықша талқылауды шешім қабылдау 
арқылы іске асады, республиканың барлық аумағында міндетті 
заң күшін алады. Өзінің қызметі кезінде Конституциялық Кеңес 
Конституцияның көптеген баптары бойынша ресми түсінік берді. 
Мысалы, мемлекеттік органдардың қүзыреті, билік тармағының 
жоғарғы заң шығару, атқару жэне сот органдарының өкілеттік- 
гері, республикалық бюджет, сондай-ақ мемлекеттік меншік пен 
элеуметтік қамтамасыз етудің қүқықтық режімі мэселелеріне тү- 
сінік берілді.

Конституциялық Кеңес түсінік берудің эртүрлі тэсілдерін 
қолданады, сол арқылы ол белгілі бір норманың және оны өмір- 
дің нақты жағдайында қолданудың мәнісін түсіндіреді. Дауларды 
шешкенде Конституциялық Кеңес Коиституцияның тиісті бабы- 
на түсінік береді, ол нақты істер бойынша шешімдерде тікелей 
көрініс табады. Мүндай берілген түсініктің ауқымы мен мазмү- 
иын, көбіне, мәселенің сипаты, конституциялық іс жүргізуге қа- 
гысушылардың қүқықтық санасы анықтайды.



7.3. Конституциялық іс жүргізу және оган
қатысушылардын күкыктары мен міндеттері

Коиституциялық іс жүргізуге қатысушылар болып өтініштері 
бойынша конституциялық іс қозғалып отырған мына адамдар 
мен органдар танылады:

1) Республика Президенті;
2) Парламент Сенатыныц Төрағасы;
3) Парламент Мәжілісінің Төрағасы;
4) өздерінің жалпы санының кемінде бестен бірі болатын 

Парламент депутаттары;
5) Премьер-Министрі;
6) Республика соттары;
7) актілерінің конституциялылығы тексерілетін мемлекеттік 

органдар мен лауазымды адамдар.
Қажет болған жағдайда конституциялық іс жүргізуге қаты- 

сушылар Конституциялық Кеңеске өз өкілдерін жібере алады, 
олардың өкілеттігі азаматтық іс жүргізу заңдарында көзделген 
тэртіппен ресімделеді.

Конституциялық іс жүргізуге қатысушылардың төмендегідей 
құқықтары мен міндеттері бар. Олар конституциялык іс жүргізу- 
ге қатысушылар өкілеттігі шегінЛе тең іс жүргізу құқықтарын 
пайдаланады. Оның ішінде іс жүргізуге қатысушылар:

1) іс жүргізу материалдарымен танысуға, олардың қысқаша 
үзінділері мен көшірмелерін алуға;

2) дәлелдер келтіруге, оларды зерттеуге қатысуға және 
өтініштері мен қарсылықтарының негізі ретінде өздері 
сілтеме жасап отырған мэн-жайларды дәлелдеуге;

3) конституциялық іс жүргізу барысында туындайтын бар- 
лық мәселелер бойынша өздерінің дәйектері мен ойларын 
Конституциялық Кеңеске айтуға;

4) өтініштерін мэлімдеуге жэне мәлімденген өтініштер бо- 
йынша өз пікірін айтуға;

5) Конституциялық кеңеске ауызша жэне жазбаша түсініктер 
беруге хақылы.

Конституциялық іс жүргізуге қатысушының өтініші бойынша 
конституциялық іс қозғалған қатысушының Конституциялық ке- 
ңестің қорытынды шешімі қабылданатын отырысы басталғанға



дейін өтінішінің негізін өзгертуге, оның көлемін ұлғайтуға не- 
месе азайтуға, өтінішінен бас тартуға хақылы. Соның актілеріне 
орай коңституциялык іс қозғалған қатысушының өтінішінде 
мэлімделген талаптарды толық немесе ішінара мойындауға не 
оларға қарсылық білдіруге хақылы.

Конституциялық іс жүргізуге қатысушылар өз қүқықтарын 
адал пайдалануға міндетті. Олардың Конституциялық кеңеске 
көрінеу жалған мэліметтер хабарлауы немесе Конституциялық 
Кеңес талап еткен қүжаттарды, материалдар мен өзге де ақпа- 
ратты бермеуі Конституциялық кеңесті қүрметтемеу ретінде ба- 
ғаланады жэне заң бойынша жауапкершілікке әкеліп соғады. 
Олар Республика Конституциясына, Конституциялық кеңеске, 
оның талаптарына жэне Конституциялық Кеңесте қабылданған 
рәсімдерге қүрмстпен қарауға тиіс жэне төрағалық етушінің оты- 
рыс тэртібін сақтау туралы өкімдеріне бағынуға міндетті. Конс- 
гитуциялық кеңеске өтініш жазбаша түрде беріледі.

Іс жүрғізуге қабылданған өтінішті Конституциялық Кеңес- 
тің отырысында қарап, Конституциялық Кеңестің Төрағасы өз 
өкімімен материалдар эзірлеуді жүзеге асыратын Кеңестің мү- 
шесін белгілейді. Келіп түскен өтініштің айрықша күрделілігіне, 
не оның аса маңыздылығына немесе жеделдігіне орай материал- 
дарды эзірлеу кеңестің бірнеше мүшесіне тапсырылуы да мүмкін. 
Іс жүргізуге қабылданған өтініш бойынша Конституциялық Ке- 
ңестің мүшесі конституциялық іс жүргізуге қатысушыларды 
белгілейді, оларға осы Конституциялық заңда көзделген қүқық- 
тары мен міндеттерін түсіндіреді.

Өтініштің мэніне қатысы бар қажетті қүжаттар мен өзге де 
ақпаратты талап етіп алдырады. Қажет болған жағдайда тиісті 
лауазымды адамдарға сүрау салады, ғалымдарды, практикалық 
қызметкерлерді мамандар, сарапшылар ретінде тартып, тексеру- 
лер, зерттеулер жүргізуді, сараптама жасауды тапсырады. Сосын 
Конституциялық Кеңес шешімінің жобасын эзірлейді. Әзірлік жұ- 
мысы аяқталғаннан кейін Конституциялық Кеңестің Төрағасы өз 
окімімен Конституциялық кеңес отырысының күнін белгілейді, 
онда өтініште қойылған мэселелердің мэн-жайы қаралады.

Әрбір мәселені қарау Конституциялық Кеңес мүшесінің баян- 
дамашының сөзінен басталады, ол мәселенің мэн-жайын, оның 
қаралу себебі мен негізін, қолда бар материалдардың мазмұнын



баяндап береді. Конституциялық Кеңестің мүшелері оған нақты- 
лау үшін сүрақ қоюға хақылы.

Өтініш субъектілері, сондай-ақ актілері мен әрекеттерінің 
конституциялылығы, сондай-ақ конституциялық рэсімдерді сақ- 
тауы тексерілетін мемлекеттік органдардың өкілдері мен лауазым- 
ды адамдар (олардың өкілдері) қажет болған жағдайда өздерінің 
қалауы бойынша не Конституциялық Кеңестің талабы бойынша 
Конституциялық кеңестің іс жүргізуге қабылданған өтініш қара- 
латын отырысына қатыса алады. Қажет болған жағдайда конститу- 
циялық іс жүргізуге қатысушылардың, сарапшылардың, мамандар 
мен басқа да шақырылған адамдардың түсініктемелері мен сөз- 
дері тыңдалуы мүмкін. Еғер мэселе жеткілікті түрде айқындалған 
болса, Төраға қорытынды шешімді талдап жасау үшін Конститу- 
циялық кеңес мүшелері мэжілісінің ашылуы туралы жариялайды.

Мэжіліс кезінде бөгде адамдардың қатысуына жол берілмейді. 
Мэжіліс кезінде болған пайымдаупарды, дауыс беру барысы мен нэ- 
тижелерін жария етуге тыйым салынады. Конституциялық Кеңестің 
мүшелері мэжіліс барысында қаралып отьфған мэселе бойынша же- 
ке көзқарасын еркін айтып, Конституциялық кеңестің басқа мүше- 
лерінен оздерінің козқарастарын нақтылауды сүрай алады.

Конституциялық Кеңестің отырысында қабылданатын кез 
келген акт оның шешімі болып табылады. Конституциялық Ке- 
ңестің шешімдері Конституциялық Кеңестің конституциялық 
өкілеттігін жүзеге асыратын қорытынды шешімдер жэне Конс- 
титуциялық Кеңестің өзге де өкілеттігін жүзеге асыратын басқа 
да шешімдер болып болінеді. Конституциялық Кеңес шешімдерді 
алқалы түрде қабылдайды. Конституциялық Кеңестің қорытын- 
ды шешімімен келіспеғен оның мүшесі өз пікірін жазбаша түрде 
білдіруғе хақылы.

Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімі ол қабылдан- 
ған күннен бастап күшіне енеді, Республиканың барлық аума- 
ғында жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті болып табылады жэне 
шағым жасауға жатпайды. Өзғе шешімдердің күшіне ену тэртібін 
Конституциялық кеңес белгілейді.

Конституциялық Кеңестің қорытынды шешіміне түтастай не- 
месе белгілі бір бөлігінде Республика Президентінің қарсылық- 
тары енгізілуі мүмкін, олар Президент шешімінің мэтінін алған 
күннен бастап бір ай мерзімнен кешіктірілмей енғізіледі. Ол Конс-



титуциялық кеңес мүшелері жалпы санының үштен екісінің даусы- 
мен еңсеріледі. Республика Президентінің қарсылығы еңсерілме- 
ген жрдайда, Конституциялық кеңестің шешімі қабылданбады 
деп есертеледі жэне конституңиялық іс жүргізу тоқтатылады.

Егер Конституциялық Кеңестің шешімі мемлекеттік шығыс- 
тарды үлғайтуды немесе мемлекеттік кірістерді қысқартуды та- 
лап еткен жағдайда, Конституциялық кеңес өзі қабылдаған ше- 
шімдердің орындалу мерзімдерін Қазақстан Республикасының 
Үкіметімен келісім бойынша белгілейді.

Конституциялық емес, оның ішінде адамның жэне азамат- 
тың Конституцияда баянды етілген қүқықтары мен бостандық- 
тарына нүқсан келтіреді деп танылған заңдар мен өзге де норма- 
тивтік қүқықтық актілер заңдық күшінен айрылады, қолданылуға 
жатпайды жэне олардың күші жойылады. Мүндай заңға немесе 
өзге де нормативтік қүқықтық актіге негізделген соттардың жэ- 
не өзге қүқық қолданушы органдардың шешімдері орындалуға 
жатпайды. Конституциялық Кеңес өзі қабылдаған шешімдердің 
орындалу тэртібін жэне мерзімдерін белгілей алады.

Конституциялық Кеңестің шешімін орындау үшін қолда- 
нылған шаралар туралы оған тиісті мемлекеттік органдар мен 
лауазымды адамдар Конституциялық Кеңес белгілеген мерзім- 
де хабарлайды. Уәкілетті мемлекеттік органдар мен лауазымды 
адамдар қабылданған шешім туралы Конституциялық кеңеске 
міндетті түрде хабарлай отырып, Конституциялық кеңестің ше- 
шімдерінде қамтылған заңнаманы жетілдіру жөніндегі үсыным- 
дар мен үсыныстарды міндетті түрде қарауға тиіс.

Конституциялық Кеңестің қорытынды шешімі Конституцияда 
белгіленген шешім қабылданғаннан кейін екі күн ішінде жүгінген 
субъектілерге немесе олардың өкілдеріне, сондай-ақ барлық жағ- 
дайда Президентке, Парламент Палаталарына, Жоғарғы Сотқа, Бас 
прокурорға, Әділет министріне жіберіледі. Әрі қазақ жэне орыс 
тілдерінде ресми республикалық басылымдарда жарияланады.

Бақылау сұрақтары:
1. Қазақстанда конституциялық бақылау институты қай уақытта пайда 

болды?
2. Конституцияльщ Кеңестің мүшелері қалай сайланады, олардың мэрте- 

бесі қай заңда белгіленген?
3. Конституциялық іске қатысушылардың күкыктары мен міндеттері неде?



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫ

8.1. Әділет органдарының даму тарихы мен қүқықтық 
негіздері

Қазақстан Республикасының эділет органдары аткарушы би- 
ліктің жүйесіндегі негізгі бір орталық мемлекеттік органдар бо- 
лып табылады. Ол өз өкілеттіктері шегінде мемлекет қызметін 
кұкықпен қамтамасыз етуді жүзеге асырады, мемлекеттік орган- 
дардың, үйымдардың, лауазымды адамдар мен азаматтардың жү- 
мысындағы заңцылық режіміне қолдау жасап, азаматтардың жэ- 
не үйымдардың қүқықтары мен заңцы мүдделерін қорғауды қам- 
тамасыз етеді. Республикамыз тэуелсіздік алғаннан бері эділет 
органдарының өкілеттігі кеңейіп, олардың қызметі қүқық қорғау 
барысында эрбір азаматының өміріне қатысы болуда. Бүгінгі күн- 
дері Әділет министрлігі заң шығарушы қызметін ғана емес, адво- 
катура жэне нотариат институттарының, халыққа қызмет ету ор- 
талығының қызметіне, діни бірлестіктер жүмысын заңмен реттеу 
мэселесіне жэне көптеген басқа салаларға да жетекшілік етеді.

Қүрылғалы бергі 90 жылда отандық эділет саласы қиын да 
күрделі жолдан өтті. Бүрынғы кеңестік заманда әділет органда- 
рының аяққа түра бастауы 1917 жылғы қазанда басталған. Сол 
кезде РСФСР Әділет Халық комиссариаты қүрылып, оған сот, 
прокуратура, тергеу жэне нотариус органдарын баскару жүктел- 
ген. Кейін РСФСР Ішкі істер халық комиссариаты таратылғаннан 
кейін оған түзету-еңбек мекемелерінің қызметіне де басшылық 
жасау да жүктелді (1930 -  1934 жылдары).

1919 жылғы 10 шілдеде «Қырғыз Социалистік Кеңес Респуб- 
ликасын қүру туралы» Декрет қабылданды. 12 халық комисса- 
риатының ішінде Әділет халық комиссариаты да қүрылды. 1920 
жылы 13 маусымда Қырғыз Ревкомның «Қырғыз Республикасын- 
да Кеңес билігін басқару қүрылысының негізгі бастаулары тура- 
лы» қаулысы жарияланып, қаулының 5-бабына сэйкес Әділет ор-



талық бөлімі республиканың барлық аумағында сот ісін басқару 
жэне меңгеру жүктелген өлкелік орган деп танылды.

1920 жылы 24 қыркүйекте бірінші әділет комиссары Ғүбай- 
долла Әһібеков бірінші бүйрыққа қол қойды. 1920 жылы 4-12 
қазанда Қырғыз (Қазақ) АКСР-ның қүрылтай Кеңесі съезінде 
Әділет халық комиссариатының міндеттері белгіленді.

1921 жылғы наурызда Халық комиссариатының Кеңесі Әділет 
Халық Комиссариаты туралы Ережені бекітті, оның қүрылымы 5 
болімнен: сот (жергілікті эділет органдары мен сот мекемелері- 
нің жүмысын үйымдастыру), консультациялық-кодификациялық- 
баспалық, орталық-жазалау (қамау орындарын басқару), қаржы- 
шаруашылық, тарату (Шіркеуді мемлекеттен бәлу туралы Дек- 
ретті жүзеге асыру) болімдерінен түрды.

1923 жылы 23 наурызда ҚазОАК Қырғыз (Қазақ) АССР-ның 
Әділет халық комиссариаты туралы жаңа Ереже бекітілді.

1939 жылы 25 қазанда Халық комиссарлары Кеңесі Әділет ха- 
лық комиссариаты туралы жаңа Ереже қабылдады. Комиссариат 
қүрамында сот мекемелері, кадрлар, оқу орындары басқармала- 
ры; кодификациялық, мобилизациялық, нотариалдық, үйымдық, 
қүпия-шифровальдық, жоспарлау-қаржы болімдері; адвокатура 
болімі, бақылау-инспекторлық топ, секретариат, архив, заң баспа- 
сы жүмыс істеді. Әділет халық комиссариатында алқа қүрылды, 
оның қүрамын комиссар үсынған үміткерлерден Халық комис- 
сарлары Кеңесі бекітті.

1946 жылы Жоғарғы кеңес Төралқасының Жарлығына жэне 
Қазақ КСР-ның Жоғарғы кеңесінің IX сессиясында қабылданған 
заңға сэйкес Халық Комиссарлары кеңесі Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесі болып қайта қүрылды. Сол кезден бастап Әділет халық 
комиссариаты Қазақ КСР-інің Әділет министрлігі болып атала 
бастады16.

Ал Әділет министрлігі Сот сараптамасы орталығының пайда 
болу, қалыптасу жэне даму тарихы 1951 жылдың сәуір айынан бас- 
тау алады. Ол кезде Қазақ КСР Министрлері кеңесінің Заң комис- 
сиясының жанында Алматы ғылыми-зерттеу криминалистік зерт- 
хана қүрылған болатын. 1957 жылы сәуірде Алматы зертханасы 
Қазақ КСР Әділет министрлігінің Алматы сот сараптамасы ғьшы-

16 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сайтынан.



ми-зерттеу институты болып қайта кұрылды. Алматы сот сарапта- 
масы ғылыми-зерттеу институтының кұрылуы Қазақстандағы сот- 
сараптама қызметінің ғылыми дамуына жол ашып берді.

Қазақстан Республикасының тэуелсіздігі Әділет министрлігі- 
нің жаңа қызмет бетін ашты. Әділет (лат. .Ішііііа ) -  сот мекеме- 
лерінің жиынтығын немесе олардың эділ төрелікті жүзеге асыру 
қызметін білдіретін заң термині.

Қазақстан Республикасы эділет органдарының мэртебесі Қа- 
зақстан Республикасының эділет органдары өз құзыреті шегінде 
мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз етуді жүзеге асыра- 
тын, мемлекеттік органдардың, үйымдардың, лауазымды адамдар 
мен азаматтардың жұмысында заңдылық режіміне қолдау жа- 
сайтын, азаматтардың жэне ұйымдардың құқықтары мен занды 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін атқарушы билік орган- 
дары болып табылады.

Әділет органдары қызметінің құқықтық негізін Қазақстан 
Республикасының Конституңиясы, Қазақстан Республикасының 
2002 жылғы 18 наурыздағы №304 Заңы мен өзге де нормативтік 
құқықтық актілер, сондай-ак Қазақстан Республикасының халы- 
қаралық шарттары құрайды. Ал Қазакстан Республикасы Әділет 
министрлігі туралы Ереже Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылы 29 желтоқсандағы қаулысымен бекіген болатын.

Әділет органдарының қызметі і^ына принциптерді сақтайды:
1) заңдылық;
2) қорғануға құқықты қамтамасыз ету, барлық адамдардың 

заң алдында теңдігі, адам мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын құрметтеу жэне сақтау;

3) жариялылық, құқық қорғау жэне басқа мемлекеттік орган- 
дармен, өзге де ұйымдармен жэне лауазымды адамдармен 
өзара әрекеттестік;

4) саяси партиялардың жэне өзге қоғамдық бірлестіктердің 
қызметіне тэуелді болмау;

5) гуманизм, демократия, қылмыстық жазалардың орын- 
далуын жеке даралау, қылмыстық жазаны түзету ықпалы- 
мен біріктіру;

6) әділет органдары жүйесінің біртүтастығы.
Министрліктің облыстарда, Астана жэне Алматы қалаларын-

да, аудандарда, қалаларда жэне қалалардағы аудандарда аумақтық



органдары жэне ведомстволары бар: Тіркеу қызметі жэне құқык- 
тық көмек көрсету комитеті, Зияткерлік меншік құқығы комитеті, 
Сот ^ктілерін орындау комитеті. Министрлік, оның ведомство- 
лары, 'рондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдары Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің бірыңғай жүйесін құрайды. 
Ведомстволардың кұзыреті мен озге мемлекеттік органдармен 
өзара іс-қимылының тэртібін бірінші басшы айқындайды. Ми- 
нистрлік өз кұзыретіндегі мэселелер бойынша заңнамада белгі- 
ленген тэртіппен Министрлік басшысының бұйрықтарымен жэ- 
не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да 
актілермен ресімделетін шешімдер кабылдайды.

Облыстық, қалалық, аудандық эділет болімшелері әділеттің 
аумацтъщ органдары болып табылады. Аумақтық әділет орган- 
дарында әділет органдарына жұктелген функциялардың орын- 
далуын қамтамасыз ететін тиісті құрылымдық бәлімшелер құры- 
лады. Әділет министрлігіне жұктелген міндеттерді шешу жэне 
функцияларды қамтамасыз ету үшін министрлік жанында меке- 
мелер, оқу орындары жэне басқа да үйымдар жұмыс істейді.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің құрылымына кіретін, Республика 
Премьер-Министрінің ұсынуымен Республика Президенті құра- 
тын, қайта ұйымдастыратын жэне тарататын орталық атқарушы 
орган болып табылады.

Әділет министрлігін Республиканың Президенті қызметке та- 
ғайындайтын жэне қызметтен босататын Министр басқарады. Ол:

-  Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес ведомс- 
тволардың, Әділет министрлігіне ведомстволық бағыныс- 
ты ұйымдардың басшыларын, сондай-ақ олардың орын- 
басарларын қызметке тағайындайды жэне қызметтен бо- 
сатады;

-  әділет органдарында мемлекеттік тіркелуге жататын, бірақ 
одан әтпеген нормативтік құқықтық актілерді жарамсыз 
деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінеді; әділет ор- 
гандары орындауға міндетті актілер, сондай-ақ оз кұзы- 
реті шегінде өзге де мемлекеттік органдар, үйымдар, лауа- 
зымды адамдар мен азаматтар орындауға міндетті актілер 
шығарады;

-  Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік



органдар мен ұйымдарда министрліктен өкілдік етеді;
-  нормативтік кұқықтық актілерімен жүктелген өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Әділет органдарының кадрларын эділет органдарының мем- 

лекеттік қызметшілер болып табылатын қызметкерлері, сондай- 
ақ еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының еңбек заңна- 
масымен реттелетін өзге де адамдар күрайды.

8.2. Әділет органдарының негізгі міндеттері

Әділет органдарының міндеттері:
-  жалпымемлекеттік даму стратегиясын эзірлеу мен іске 

асыруға қатысу, заң жобасы жұмысын жүргізу, зандар- 
ды талдау, жетілдіру, жүйелеу, нормативтік құқықтық 
актілердің жобаларына заң сараптамасын жүргізу аркылы 
адамның жэне азаматтың құқықтары мен бостандықтары- 
ның үстемдігін, Қазақстан Республикасының егемендігін, 
Қазақстан қоғамы мен мемлекетінің тұрақты жэне қарыш- 
ты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған ұлттык заңдар- 
ды қалыптастыруға катысу;

-  Қазақстанның ұлттық мүдцелерін қорғау жэне республи- 
каның дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайту 
мақсатында, соның ішінде Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарын дайындау мен жасасу жолымен 
оның халықаралық аренадағы қызметін қүқықтық жағы- 
нан қамтамасыз ету;

-  заңды тұлгаларды, жылжымайтын мүлікке құқықтарды, 
жылжымалы мүліктің жекелеген түрлерінің кепілдерін, 
орталық мемлекеттік органдардың жэне ведомстволар- 
дың, жергілікті өкілді жэне атқарушы органдардың, сон- 
дай-ақ экімдердің нормативтік қүқықтық актілерін мемле- 
кеттік тіркеуді жүзеге асыру, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік есепке алу- 
ды қамтамасыз ету;

-  мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, қүқықтық көмекті жэ- 
не заң қызметтерін көрсетуді ұйымдастыру, кұкықтык на- 
сихат саласындағы мемлекеттік саясатгы қалыптастыру 
жэне іске асыру;



-  кұкықтық көмекті жэне заң қызметін көрсетуді ұйымдас- 
тыру жэне құқықтық насихатты қамтамасыз ету;

-  Ьот-сараптама қызметін ұйымдастыру жэне жүзеге асыру;
-  зйяткерлік меншік құқықтарын сақтау жэне қорғау сала- 

сындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жэне іске 
асыру;

-  Қазақстан Республикасының заңына сэйкес экімшілік құ- 
қық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргізуді 
жүзеге асыру;

- атқарушылық құжаттарды орындау саласындағы мемле- 
кеттік саясатты қалыптастыру жэне іске асыру;

-  сот-сараптама қызметі саласындағы мемлекеттік саясатты 
қалыптастыру жэне іске асыру;

-  өздеріне Қазақстан Ресиубликасының заңдарымен жүк- 
телген өзге де міндеттерді жүзеге асыру болып табылады.

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздагы за- 
ңында, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде, Қа- 
зақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілерінде 
көзделген жағдайларда Әділет министрі өз құзыреті шегінде 
эділет органдары қызметінің мәселелері бойынша Қазақстан Рес- 
публикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік тіркелуге тиісті 
бұйрықтар шығарады, сондай-ақ ұсыныстар енгізеді.

Әділет органдарының өз құзыреті шегінде қабылдаған жэ- 
не заңдарда көзделген жағдайларда мемлекеттік тіркеуден өткен 
актілерін Қазақстан Республикасы ұйымдары, лауазымды адам- 
дары мен азаматтары, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар 
орындауға міндетті.

Әділет органдары әділет органдарында мемлекеттік тірке- 
луге тиісті, бірақ одан өтпеген нормативтік құқықтық актілеріне 
қатысты; орталық жэне жергілікті мемлекеттік органдардың, 
әкімдердің олар қолданатын, Қазақстан Республикасы Конститу- 
ңиясының 4-бабына сэйкес жариялануы міндетті, бірақ белгілен- 
ген тэртіппен жарияланбаған, нормативтік құқықтық актілеріне 
қатысты. Жэне де әділет органдарында мемлекеттік тіркелуге 
тиісті, Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келетін 
нормативтік құқықтық актілеріне қатысты; Қазақстан Республи- 
касының заң актілерінде белгіленген өзге де жағдайларда заңның 
бұзылуын жою туралы ұсыныс енгізеді.



Үсыныс тиісті мемлекеттік органға (лауазымды адамға) не 
жоғары тұрған органға (лауазымды адамға) енғізіледі. Үсыну- 
ды мемлекеттік орган не жоғары тұрған органның лауазымды 
адамы заңдылықтың бұзылуын, сондай-ақ оларға эсер ететін се- 
бептер мен шарттарды жою жөніндегі шараларды міндетті түр- 
де қолдана отырып, әділет органдары белгілеген мерзімдерде, 
бірақ күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей қарауға тиіс. Әділет 
органдары үсынуды қарау кезінде қатысуға қүқылы. Мемлекет- 
тік орган немесе лауазымды адам үсыну қаралатын күнге дейін 
күнтізбелік үш күннен кешіктірмей үсынудың қаралатын уақы- 
ты мен орны туралы әділет органын хабардар етуге тиіс. Үсы- 
нуды қарау нэтижелері мен колданылған шаралар туралы үсыну 
қаралған күннен бастап үш жүмыс күні ішінде әділет органда- 
рына хабарланады

Әділет органдары өздеріне жүктелген міндеттерді шешу 
кезінде орталық жэне жергілікті мемлекеттік органдармен, оның 
ішінде құқық қорғау жэне бақылау органдарымен, сондай-ақ 
лауазымды адамдармен өзара іс-қимыл жасап отырады. Әділет 
органдары қаржы мониторингі жөніндегі уэкілетті органның 
сұратуы бойынша заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдас- 
тыруға (жылыстатуға) жэне терроризмді қаржыландыруға қар- 
сы іс-қимыл туралы Қазақстан РесАубликасының заңнамасына 
сэйкес оздерінің ақпараттық жүйелерінен мэліметтер үсынады. 
Мемлекеттік органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар әділет 
органдарына функңионалдық міндеттерді орындауына жэне 
адам мен азаматтың, заңды түлғалардың құқықтарын, бостан- 
дықгарын жэне мемлекеттің мүдделерін қорғауына жәрдемде- 
суге міндетті.

Әділет органдарының шет мемлекеттердің мемлекеттік ор- 
гандарымен жэне үйымдарымен, оның ішінде әділет органдары- 
мен ынтымақтастығы халыкаралық шарттардың негізінде жүзеге 
асырылады.

8.3. Әділет органдарының негізгі функциялары, олардын 
қүқықтары мен міндеттері

Әділет органдары заң жобасы жұмысын жүргізу, заңдарды 
жетілдіру саласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:



1) заң жобасы жұмысы, нормативтік құқықтық актілердің 
^собаларын әзірлеу;

2) нррмативтік құқықтық актілердің жобаларына заң сарап- 
тамасын жасау;

3) заң жобалары, сараптама, ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жэне консультацияларды жүзеге асыру үшін, осы мақсат- 
тарға бюджеттік жэне өзге де қаражаттарды пайдалана 
отырып, мемлекеттік органдардың, үйымдардың, оның 
ішінде шет ел мамандары мен сарапшыларын тарту;

4) Республика Үкіметі мен Премьер-Министрінің тапсы- 
руымен жэне өз бастамасы бойынша Үкіметтің норма- 
тивтік қүқықтық актілеріне ресми түсіндірме беру;

5) күқықтық ақпараттандыру, зандарды жүйелеу, норма- 
тивтік қүқықтық актілердің эталондық бақылау банкін 
жүргізу, Қазақстанда қүкықтық ақпараттың бірыңғай ком- 
пьютерлік жүйесін жүргізу;

6) мемлекеттік органдар мен үйымдардың заң саласындағы 
ғылыми-зерттеу жүмысын үйлестіру.

Заң жобалау жүмысы мәселесімен Заңдар департаменті айна- 
лысады, ол Әділет министрлігінің қүрылымдық бөлімшесі болып 
табылады. Негізгі міндеттерге сэйкес Департамент қүқықтық са- 
раптама жүргізеді; Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкі- 
метінің, Премьер-Министрінің тапсырмасымен жэне өз ынтасы- 
мен нормативтік қүқықтық актілердің жобаларын жасайды жэне 
жасауға қатысады; қолданыстағы заңдарға талдама жасайды, 
оларды жетілдіру жөнінде үсыныс енгізеді; заң жобалау жүмысын 
жүзеге асыру жэне консультация үшін мемлекеттік органдардан, 
үйымдардан, оның ішінде шет елдерден мамандар, сарапшылар 
шақырады; заңдарды жетілдіруге қатысты қүқықтық реформаны 
іске асыруға қатысады; Қазақстан Республикасының, ТМД елде- 
рінің заңдарына есеп жүргізеді; Әділет министрінің бүйрығымен 
бекітілген Заңдар департаменті туралы Ережеде көзделген басқа 
да функцияларды орындайды.

Республиканың қолданыстағы заңнамалары азаматтардың 
элеуметтік-экономикалық хал-ахуалының жақсаруына жағдай ту- 
дырды, елдің барлық салада дамып өркендеуіне негіз болды. Бі- 
рақ, қоғамдық қатынастардың кейінгі жылдары қарқынды дамуы 
бүгінгі талаптарына сай келетін заңдарды керек етуде.



Әділет органдары халықаралық шарттарды қүқықтық 
қамтамасыз ету, шетелдік кұкықтық көмекті үйлестіру саласын- 
да мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шет мем- 
лекеттермен қүқықтық көмек жэне қүқыктық ынтымақ- 
тастық туралы халықаралық шарттарды дайындау, жаса- 
суды жэне орындауды үйымдастыру;

2) Қазақстан Республикасының кепілдігімен жасалатын заем 
шарттарына заң сараптамасын жасау;

3) халықаралык шарттарға сәйкес шет мемлекеттердің сот 
тапсырмалары мен өтініштерін орындау;

4) Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің заңда- 
рын үйлестіру, бір ізге түсіру, сондай-ак Қазақстан таны- 
ған халыкаралық нормаларды Қазақстан Республикасы- 
ның заңцарына имплементаңиялау мэселелері бойынша 
талдау жүргізу;

5) санаткерлік меншік қүқықтарын өзара қорғау туралы ха- 
лықаралық шарттарды дайындау мен жасасуға, осындай 
шарттарға қол қоюға белгіленген тэртіппен қатысу;

6) халықаралық шарттардың жобаларына заң сараптамасын 
жасау.

Әділет органцары сот-сараңтама қызметі, анықтау жэне 
экімшілік іс жүргізу саласынца мынацай функңияларцы жүзеге 
асырацы:

1) сот сарапшылары кацрларын іріктеу жэне орналастыру;
2) сот-сараптама кызметін үйымцастыру жэне сот сарап- 

шыларына лицензиялау туралы заңдарынца белгіленген 
тэртіппен лицензиялар беру;

3) мемлекеттік сот-сараптама үйымцарын материалцық-тех- 
никалық қамтамасыз ету;

4) сот сараптамасы саласынцағы ғылыми-зерттеу жүмысын 
үйлестіру.

Сот сараптама қызметі Әцілет министрлігінің Соттық сарап- 
тама орталығына жүктелген. Сот сараптамасын Орталықтың жо- 
ғары білімці, сот сараптамасы саласынца арнайы ғылыми білім 
алған, сот сарапшы ретінде Мемлекеттік реестрге кірген қызмет- 
керлері жүргізеді. Сот сараптамасы Орталықта алдын ала анық- 
тау, тергеу органдарының, прокуратураның, соттың, сондай-ақ



экімшілік кұқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті ор- 
гандардың қаулысы (ұйғарымы) негізінде жүргізіледі.

Орталықта мынадай сараптық зерттеулер жүргізіледі: қүжат- 
тарға &рт сараптамасы; бейнефонографиялық сот сараптамасы; 
фототехникалық сот сараптамасы; трасологиялық сот сарапта- 
масы; баллистикалық сот сараптамасы; жол-көлік оқиғалары мен 
көлік қүралдарына сот сараптамасы; экономикалық сот сарапта- 
масы; тауартану сот сараптамасы; қүрылыстық сот сараптамасы; 
сот-технологиялық сараптама; өрт-техникалық сот сараптамасы; 
жарылыс-техникалық сот сараптамасы; есірткі заттарға, жүйке- 
ге эсер ететін заттарға жэне прекурсорларға сот сараптамасы; 
биологиялық сот сараптамасы; адамның психикасы мен психо- 
физиологиялық процестерінің күйіне сот сараптамалары мен ма- 
мандандырылған зерттеулерді жүргізу жөнінде Нүсқаулықта кез- 
делген басқа да зерттеулер.

Әділет органдарына жүктелген маңызды міндеттердің бі- 
рі -  орталық мемлекеттік органдардың, жергілікті өкілдік жэне 
атқарушы органдардың нормативтік қүқықтық актілерін мемле- 
кеттік тіркеу. Әділет органдары мемлекеттік тіркеу саласында 
мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) орталық мемлекеттік органдардың нормативтік қүқықтық 
актілерін мемлекеттік тіркеу, мәслихаттардың, экімдіктер 
мен экімдердің нормативтік қүқықтық актілерін мемле- 
кеттік тіркеу, Қазақстан Республикасының нормативтік 
қүқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін жүргізу;

2) Алматы қаласының оңірлік қаржы орталығының қаты- 
сушыларын қоспағанда, заңды түлғаларды мемлекеттік 
тіркеу, филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу, сондай- 
ақ занды түлғалардың бірыңғай мемлекеттік тіркелімін 
жэне филиалдар мен өкілдіктердің тізілімін жүргізу;

3) азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу;
4) мемлекеттік органдардың тіркелген нормативтік қүқық- 

тық актілерінің тізбесін жалпы жүрттың назарына жеткізу 
үшін жариялау;

5) жылжымайтын мүлікке қүқықтарды мемлекеттік тіркеу, 
жылжымалы мүліктің қүқықтық кадастрын жүргізу, оның 
кепілін тіркеу, жылжымайтын мүлікті мемлекеттік техни- 
калық тексеру жэне жылжымалы мүлік кепілінің тізілімін 
жүргізу.



Егер нормативтік кұкықтык акт азаматтардың заңда белгі- 
ленген кұқықтары мен бостандығына нұқсан келтірсе; жоғары 
деңгейдегі нормативтік құқықтық актілерге қайшы келсе; оны 
шығарған органның құзыретінің шегінен шықса; келісу керек 
бола тұрып мүдделі органмен келісілмесе; Ережеде көрсетілген 
тэртіп бүзылып қабылданбаса, онда мұндай актіні мемлекеттік 
тіркеуден бас тартылады. Мемлекеттік органдардың тіркелген 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі жалпы мағлұмат ре- 
тінде жарияланады. Әділет органдары, сонымен қатар Алма- 
ты қаласының аймақтық қаржы орталығына қатысушылардан 
басқа заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуге, филиалдар мен 
өкілдіктерді есепке алады, жэне де заңды тұлғалардың бірыңғай 
мемлекеттік регистрін жэне филиалдар мен өкілдіктердің реест- 
рін жүргізеді.

Қазақстан Республикасының нормативтік қүқықтық актілер- 
дің ресми мэтіндерін эрі қарай жариялау саласындағы заңдардың 
сақталуын бақылауды эділет органдары мұндай жариялауды жү- 
зеге асыратын адамдардың қызметін тексеру арқылы жасайды. 
Нормативтік құқықтық актілердің ресми мэтіндерін эрі қарай жа- 
риялау саласындағы заңдар бұзылған жағдайда әділет органда- 
ры ол жайында экімшілік іс қозғайды. Өз функциясын іске асыру 
үшін әділет органдары заңның бүзылуын жою туралы ұсыныс ен- 
гізуге құқылы.

Құқықтық көмек уйымдастыру жэне заңдық қызмет көр- 
сету саласында әділет органдары мынадай функцияларды жүзеге 
асырады:

1) мемлекеттік нотариат кадрларын іріктеу, аттестаттау жэне 
орналастыру, Қазақстан Республикасының лицензиялау 
туралы заңдарында белгіленген тәртіппен адвокаттар мен 
нотариустарға лицензиялар беру, оларды тоқтата тұру жэ- 
не тоқтату (олардан айыруды қоспағанда);

2) мемлекеттік нотариат кеңселерінің қызметіне басшылық 
жасау, жеке нотариаттың дамуына жәрдемдесу, жасалған 
нотариаттық эрекеттердің заңдылығы мен мемлекеттік 
жэне жеке нотариустардың іс жүргізу ережелерін сақта- 
уын бақылау;

3) Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңна- 
масына сәйкес жекелеген қызмет түрлерін лицензиялау;



4) нормативтік-әдіснамалық қамтамасыз ету, азаматтық хал 
^ктілерін тіркеуді бақылау жэне тиісті дерекқордың жұ- 
і^ыс істеуін қамтамасыз ету;

5) орталық атқарушы органдардың заң қызметінің жұмысын 
үйлестіру жэне оған әдістемелік басшылық жасау, облыс- 
тардың, Астана жэне Алматы қалаларының әкімдері аппа- 
раттарының заң қызметтерімен өзара іс-қимыл жасау;

6) адвокаттардың, нотариаттардың жеке жэне заңды түлға- 
ларға көрсететін заң қызметтерінің сапасын бақылау;

7) эділет органдарынан жэне өзге де мемлекеттік органдар- 
дан, сондай-ақ нотариустардан шығатын ресми қүжаттар- 
ға апостиль қою.

Әділет органдары ңщыцтың насихат саласында мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

-  қүқықтық насихатты үйымдастыруды ведомствоаралық 
үйлестіру, заңдарға түсіндірме беруге қатысу;

-  эталондық заң актілерін жэне өзге де нормативтік қүқық- 
тық актілерді, ақпараттық жэне анықтамалық-эдістемелік 
материалдарды шарт негізінде, оның ішінде қүқықтық 
ақпараттың автоматтандырылған жүйесін пайдалана оты- 
рып беру.

Қүқықтык насихатты іске асыруда басты рөл әділет органда- 
рына жүктелген. Ал, азаматтардың қүқықтық мэдениетін көтеру- 
ге нормативтік қүқықтық актілердің электрондық базасына қол 
жеткізудің қиындығы кедергі болып отыр, себебі мүндай қызмет 
көрсету ақылы. Соған байланысты Әділет министрлігі халыққа 
қызмет көрсететін 40 орталықта, 35 сотта жэне 79 ғылыми кітап- 
ханаларда электрондық базаны тегін пайдаланатын «нүктелер» 
орнатты.

Қалаган эрбір адам зандардың, Президент жарлықтарының, 
Үкімет қаулыларының жэне басқа нормативтік-қүқықтық акті- 
лердің мәтіндерінің электрондық нүсқасын тегін ала алады. Оған 
қоса министрлік сайтында заңдар базасының интернет-болжамы 
жүмыс істейді.

Әділет органдарының бүл бағыттағы негізгі басымдығы -  
азаматтарға сапалы эрі уақтылы қызмет көрсету үшін қажетті 
жағдай тудыру. Қазіргі кезде заңды тұлғаларды типтік жарғы 
Гюйынша тіркеуге арыз беру жэне мемлекеттік тіркеу туралы



куэліктің дубликатын Интернет арқылы алу мүмкіндігі қарас- 
тырылуда. Министрлік адвокатура жэне нотариат институт- 
тарын мемлекеттік реттеуді жетілдіру жөнінде кешенді үсы- 
ныстар даярлайды. Адвокаттық жэне нотариалдық қызметті 
лицензиялау процедурасын халықаралық стандарттарға сай 
қайта даярлайды.

Әділет органдары зияткерлік меншік қықтарын сақтау 
жэне қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру са- 
ласында мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) зияткерлік меншік қүқықтарын сақтау жэне қорғау сала- 
сындағы заңнаманы жетілдіру жөнінде үсыныстар түжы- 
рымдау;

2) зияткерлік меншік объектілерін қүқықтық қорғау жэне 
пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу жүмыстары мен 
басқа да жүмыстарға қатысу;

3) зияткерлік меншік объектілерін қорғау жэне пайдалану 
мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастық;

4) уәкілетті органдар мен мүдделі үйымдардың зияткерлік 
меншікті сақтау жэне қорғау саласындағы өзара іс-қимыл- 
дарын үйлестіру;

5) уэкілетті органдар мен үйымдардың осы саладағы заңна- 
маны сақтауын жэне халықаралық шарттарды орындауын 
сақтауды қоса алғанда, олардың зияткерлік меншік қүқық- 
тарын сақтау жэне қорғау жөніндегі мемлекеттік саясатты 
іске асыруының мониторингі;

6) мүліктік күқықтарды үжымдық негізде басқаратын үйым- 
дардың, патенттік сенім білдірілгендердің қызметін бақы- 
лау жэне олармен өзара іс-қимыл жасау;

7) ресми тізілімдерде авторлық қүқықты тіркеу;
8) өнеркәсіптік меншік объектілеріне, селекциялық жетіс- 

тіктерге, интегралдық микросхемалар топологиялары- 
на қорғау қүжаттарын беруге түскен өтінімдерді тіркеуді 
қамтамасыз ету;

9) қорғау қүжаттарын беруге түскен отінімдерге сарап- 
тама жүргізуді үйымдастыру, өнеркэсіптік меншік 
объектілерінің, селекциялық жетістіктердің, интеграл- 
дық микросхемалар топологияларының мемлекеттік 
тізілімдерін жүргізу, қорғау қүжаттарын беру жэне оларды 
күшінде үстау жөніндегі шараларды жүзеге асыру;



10) патенттік іс саласындағы сараптаманы жүзеге асыратын 
мемлекеттік үйымдардың қызметін бақылау;

11) өнеркәсіптік меншік объектілерін, селекциялық жетіс- 
 ̂тіктерді, интегралдық микросхемалар топологияларын
пайдалануға лицензиялық шарттарды, ашық лицензия- 
ларды жэне қорғау қүжаттарын баскаға беру шарттарын 
тіркеуді қамтамасыз ету;

12) мүліктік қүқықтарды үжымдық негізде басқаратын үйым- 
дарды аккредиттеу.

Әділет органдары атқарушылық құжаттардың орын- 
далуын қамтамасыз ету саласында мынадай функцияларды:

1) атқарушылық қүжаттардың орындалуын қамтамасыз ету- 
ді (үйымдастырушылық, әдістемелік қамтамасыз ету, ба- 
қылау, атқарушылық іс жүргізу бойынша шағымдар мен 
өзге де өтініштерді қарау, борышкерлердің тыйым салын- 
ған мүлкімен жүмыс);

2) жеке сот орындаушылары мен олардың алқаларының қыз- 
метін үйымдастыруды (біліктілік, тэртіптік комиссияла- 
рының жүмысын үйымдастыру, конкурс өткізу, жеке сот 
орындаушыларының қызметін лицензиялау, олардың қыз- 
метін бақылау, жеке сот орындаушыларының эрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) шағымдар мен өзге де өтініштерді қарау);

3) шет мемлекеттердің атқарушылық іс жүргізу қызметтері- 
мен жэне халықаралық үйымдармен атқарушылық қүжат- 
тарды орындау саласындағы ынтымақтастықты жүзеге 
асыру.

Авторлық құқық пен сабақтас құқықтар, өнеркәсіптік 
меншік, селекциялық жетістіктер, интегралдық микросхемалар 
топологиясы объектілерінің пайдаланылуына мемлекеттік бақы- 
лау тексеру нысанында жэне өзге де нысандарда жүзеге асыры- 
лады. Тексеру «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақы- 
лау жэне қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік бақылаудың өзге де ны- 
сандары заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Әділет органдары басқада мынадай функцияларды жүзеге 
асырады:

1) адам мен азаматтың, үйымдар мен мемлекеттің қүқықга- 
рын, бостандықтарын және заңды мүдделерін сақтау жэне 
қорғау;



2) өздеріне басқа мемлекеттік органдар мен ұйымдар бер- 
ген, мемлекеттік кұпияларды құрайтын мэліметтердің, 
сондай-ақ олар құпияландырған мэліметтердің қорғалуын 
қамтамасыз ету;

3) әділет органдарының құзыретіне жататын мәселелер бо- 
йынша азаматтар мен заңды тұлғалардың өтініштерін қа- 
былдау, қарау жэне қабылданған шешімдер туралы өтініш 
жасаушыларға республика заңдарында белгіленген тэртіп 
пен мерзімде хабарлау;

4) өз қызметі саласында Қазақстан Республикасы заңдарын 
қолданылу практикасын талдау жэне қорыту жэне олар- 
ды жетілдіру, Қазақстан Республикасы заңдарының бұ- 
зылуына ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою 
жөнінде тиісті ұсыныстар енгізу;

5) оз құзыреті шегінде мемлекеттік органдарға ғылыми- 
әдістемелік жэне құқықтық көмек корсету;

6) зияткерлік меншік саласында Қазақстан Республикасы 
заңдарының сақталуы тұрғысында жеке жэне заңды тұл- 
ғаларды тексеруді жүзеге асыру;

7) нормативтік құқықтық актілердің мэтіндерін кейіннен 
ресми жариялау саласында республика заңнамасының 
сақталуы бойынша нормативтік құқықтық актілердің 
мәтіндерін кейіннен жариялауды жүзеге асыратын тұлға- 
лардың қызметін тексеруді жүзеге асыру;

8) уэкілетті органдардың нормативтік құқықтық актілерді 
құқықтық мониторингі жөніндегі қызметін үйлестіру;

9) заңдарға сэйкес әділет органдарының құзыретіне жатқы- 
зылған экімшілік құқық бұзушылықтар бойынша іс жүр- 
гізуді жүзеге асыру.

10) заңдарда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.
«Авторлық құқық жэне сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан

Республикасының Заңында козделген жағдайларда эділет орган- 
дары сыйақы мөлшері мен оны төлеу шарттарын белгілейді.

Әділет органдары жэне олардың лауазымды адамдары өз құ- 
зыреті шегінде:

1) орталық жэне жергілікті мемлекеттік органдар, ұйымдар, 
лауазымды адамдар мен азаматтар міндетті түрде орын- 
дауға тиісті нормативтік құқықтық актілер шығаруға;



2) өз кұзыретіне кіретін мэселелер бойынша ведомствоара- 
лық үйлестіру мен бақылауды жүзеге асыруға;

З^мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазым- 
'иы адамдарынан қағаз жэне (немесе) электрондық жеткіз- 
гіштердегі қажетті ақпаратты жэне материалдарды Қазақ- 
стан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен 
сүратуға жэне алуға;

4) орталық мемлекеттік органдарда, сондай-ақ мэслихаттар 
мен әкімдіктерде Қазақстан Республикасыньщ Ү кіметі ай- 
қындайтын тәртіппен мемлекетгік тіркеуге жататын нор- 
мативтік кұқықтық актілерді тексеруді жүзеге асыруға;

5) Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінде 
белгіленген тэртіппен азаматтардың құкықтарын, бостан- 
дыктарын жэне заңмен қорғалатын мүдцелерін, сондай- 
ақ қоғамдық немесе мемлекеттік мүдцелерді қорғау үшін 
сотқа талап қойып жүгінуге;

6) өздеріне берілген мүлікті басқаруды жүзеге асыруға;
7) лиңензиялауды жэне лицензиаттардың лиңензиялық та- 

лаптарды сақтауы жөніндегі қызметіне бақылауды жүзеге 
асыруға;

8) бағынысты ұйымцарцы кұру, қайта ұйымцастыру жэне та- 
рату мәселелері бойынша ұсыныстар енгізуге;

9) ақпараттанцыру туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық 
жүйелерці пайцалана отырып, электронцық кызметтер 
көрсетуге;

10) баспа қызметін жүзеге асыруға;
11) заңца белгіленген жағцайлар мен тэртіп бойынша экім- 

шілік кұқық бұзушылық туралы хаттамалар жасап, істерці 
карауға, өз құзыреті шегінце экімшілік жазалар қолдануға;

12) көзцелген өзге це өкілеттіктерці жүзеге асыруға қүқылы.

Бакылау сұрактары :
1. Әділет органдарының даму тарихында қандай кезендер болды?
2. Әділет органдарының лауазымды адамдарының құкыктары мен міндет- 

тері кай занда белгіленген?
3. Соттық сараптама қызметі туралы не білесің?



9-тарау ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫ

9.1. Прокуратураның даму кезеңдері жэне олардың 
кызметіиің приициитері

Қазақстан прокуратура органдары қалыптасу мен дамудың 
ұзақ жолдарынан өтті. Оның тарихы Ресей империясымен мен 
Кеңестер одағы прокуратурасының дамумен тығыз байланысты. 
Ресейде прокуратураның құрылуы Петр І-нің кезеңінде болды. 
Ол мемлекеттік басқаруды реформалау барысында заңдардың 
орындалуын қадағалайтын жэне қазына ұрлайтын, пара алатын 
шенеуніктермен кұресетін арнайы аппарат керек деген тұжырым- 
ға келді. Сол мақсатта Петр I өзінің 1722 жылғы 12 қаңтардағы 
Жарлығымен заңдардың орындалуын қадағалайтын бірыңғай, 
заңдылық пен кұқық тэртібінің тұтастығын сақтайтын жалпы 
мемлекеттік жэне қатаң орталыктадідырылған жұйе ретінде про- 
куратура қызметін құрды. Ол эртұрлі шенеуніктердің қызметін 
айрықша бақылайтын, жоғарғы билік пен мемлекет мұддесінің 
сақталуын қадағалайтын органға айналды.

Қазан революциясынан кейін кеңес өкіметі революцияға дейін- 
гі сот органдарын, адвокатураны, сот тергеушілері жэне прокурор- 
лық қадағалау институтын таратқан болатын. Бірақ бес жыл өткен- 
нен кейін өкімет зандылықты қамтамасыз ететін қадағалау органы- 
ның керек екенін түсінді. Прокуратура 1922 жылы қайта қалпына 
келтіріліп, оның барлык қадағалау функциялары заңмен бекітілді.

Қазақстан аумағындағы мемлекеттік прокуратура органдары
1922 жылы 13 маусымдагы Қазақ Орталық Атқару Комитетінің 
3-сессиясында құрылып, онда «Прокурорлық қадағалау туралы» 
Ережесі бекітілді. Жыл асқан сайын прокуратура құзыретін ке- 
ңейтіп, прокуратураны жалпы мемлекеттік деңгейде оны озінше 
дербес орган етіп қайта кұру қажеттігі туындады.

Қазақстан одақтық республика мәртебесін алғаннан кейін 
прокуратураның жаңа даму кезеңі басталды. 1936 жылы 11 қара-



шада Қазақ КСР-нің алғашқы прокуроры С.Есқараев Қазақстан- 
да ӘдіАт комиссариаты мен прокуратураны дербес құрылымдар 
етіп болёктеу туралы бұйрықка қол қойды.

Прокуратура туралы заңдар 70-жылдары қарқынды даму ал- 
ды. 1977 жылғы Конституция қабылданғаннан кейін 1979 жылы 
КСРО Прокуратурасы туралы заң қабылданды, ол КСРО тарап, 
бұрынғы одақтас республикалар прокуратура туралы өз заңда- 
рын қабылдағанға дейін күшінде болды.

Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жарияланған уақыт- 
тан бері прокуратура органдарының тарихында жаңа бет ашыл- 
ды, оның жүйесі қайта қүрылып, оған Әскери прокуратура кірді. 
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 1991 жылғы 6 желтоқсанда «Қазақ 
КСР-ның прокуратура органдарының бірыңғай жүйесін қүру жэ- 
не олардың дербестігі мен тэуелсіздігін қамтамасыз ету туралы» 
Қаулысымен прокуратура органдарының бірыңғай жүйесі қүрыл- 
ды, ол республиканың Бас прокурорына бағындырылды.

Бірінші кезеңде Қазақстан Республикасы Жоғарғы кеңесінің 
1992 жылгы 17 қаңтардагы қаулысымен «Қазақстан Республи- 
касының прокуратурасы туралы» Заң күшіне енгізілді, оған сәй- 
кес Жоғарғы Кеңеске есеп беретін прокуратура Заңдардың орын- 
далуын қадағалайтын жоғарғы орган деп жарияланды.

Бүл заң 1995 жылга 21 желтоқсанга дейін, яғни Қазақстан 
Республикасы Президентінің «Қазақстан Республикасының Про- 
куратурасы туралы» Заң күші бар Жарлығы күшіне енгенше қол- 
даныста болды. Бүл нормативтік қүқықтық актіні қабылдауға 
1995 жылғы республикалық референдумда қабылданған Консти- 
туция себеп болды, ол прокуратура органдары қызметінің қүқық- 
тық ауқымын біршама өзгертті. Кейін күшіндегі бұл нормативтік 
қүқықтық актінің аталуы заң күші бар Жарлықтан Заңға өзгерді. 
Сонымен, қазіргі прокуратураның үш ғасырға жуық тарихы бар, 
ол ұзақ эволюциялық даму жолынан өткен орган.

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының прокуратурасы 
мемлекет атынан республика аумағында заңдардың, Қазақстан 
Республикасы Президенті Жарлықтарының жэне өзге нормативтік 
құқықтық актілердің дэл жэне бірыңғай қолданылуына, жедел- 
іздестіру қызметінің, анықтама мен тергеудің, экімшілік жэне ат- 
қарушылық істер жүргізудің заңдылығына жоғары қадағалауды 
жүзеге асырады. Прокуратура кез келген зандылық бұзушылықты



анықтау жэне жою жөнінде шаралар қолданады, республиканың 
Конституциясы мен зандарына қайшы келетін зандар мен өзге де 
құқықтық актілерге наразылық жасайды, сотга мемлекеттің мүд- 
десін білдіреді, сондай-ақ занда белгіленген жағдайларда тэртіп 
пен шекте қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.

Конституцияға жэне «Прокуратура туралы» Заңға сәйкес про- 
курорлық қадағалау мемлекеттік қызметтің өзінше дербес жэне 
айрықша саласы болып саналады. Прокурорлық қадағалаудың 
мемлекеттік қызметі түріндегі дербестігін оның мазмүны анық- 
тайды, оның мәнісі заңдардың, Қазақстан Республикасы Прези- 
дентінің Жарлықтарының, басқа да нормативтік қүқықтық акті- 
лердің республика аумағында дәл жэне біркелкі қолданылуына 
жогаргы қадагалауды жүзеге асыруға жэне кез келген заң бүзу- 
шылықты айқындап, оны жою үшін шара қолдануға келіп тіре- 
леді. Бүл қызметті прокуратурадан басқа ешқандай мемлекеттік 
жэне басқа орган жүзеге асыра алмайды, себебі прокуратураға 
оларға қарағанда айрықша функция берілген.

Прокурорлық қадағалаудың ерекшелігі сонда, прокуратура 
биліктің ешқандай тармағына жатпайды, ол бірыңғай орталық- 
тандырылган жэне басқа органдарға, мемлекеттік органдардың 
лауазымды адамдарына тәуелді емес, тек Президент алдында 
есеп береді, төменгі түрған прокуңорлар жоғары түрғандарға жэ- 
не Бас прокурорға бағынады.

Прокуратура мемлекеттік корғау жүйесінің маңызды буыны, 
ол өзінің конституциялық қоргау функциясын пайдалана оты- 
рып, ең алдымен, Республика Президентінің өкілеттігін қамтама- 
сыз етеді жэне заң түрғысынан биліктің барлық тармағына ықпал 
етуге, олардың қызметін қадагалауға қүқылы. Бүл жерде проку- 
ратура биліктің өкілдік, атқарушы жэне сот органдарын алмас- 
тырмайды, өз өкілеттіктерін тиімді пайдалана отырып, оларды 
толықтырады.

Прокурордың басты міндеті -  заңның бүзылғандығын айқын- 
дау, оны жоюға қол жеткізу, кінәсіздерді қорғау, заң бүзушылар- 
дың жауапкершілігі туралы мәселе көтеру.

Прокуратура органдарын үйымдастыру жэне олардың қызме- 
ті бірлік, орталықтандыру, тәуелсіздік, заңдылық жэне жариялы- 
лық принциптеріне сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Рес- 
публикасының прокуратурасы органдар мен мекемелердің төмен-



гі тұрған прокурорларға жэне республиканың Бас прокурорына 
бағынатын бірыңғай орталықтандырылған жүйесін қүрайды. Ол 
өз кыз|іегін басқа мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар- 
ға, саяс̂ и партияларға жэне басқа қоғамдық үйымдарға тәуелсіз 
жүзеге асырады. Тэртіпте жэне негізде шығарылған прокурорлық 
қадағалау актілері барлық органдар, ұйымдар, лауазымды адам- 
дар мен азаматтар үшін міндетті болып табылады.

Қазақстан Республикасының прокуратурасы тэуелсіздік жыл- 
дары жалпы тиімді жұмыс істейтін прокуратура органдарына 
қалыптасты, ол елдің құқық қорғау жүйесінің жетекші буынына 
айналды, демократиялық жэне қүқықтық мемлекеттің талабын 
қанағаттандырды.

Прокуратура заңдылықты қадағалайтын бірден-бір орган, 
құқық қорғау жүйесінің маңызды буындарының бірі, себебі ол 
өз қызметімен өмірдің барлық саласын қамтитын елдегі жал- 
ғыз мекеме. Қазақстан Республикасының қүқықтық саясатының 
2010-2020 жылдарға арналған Тұжырымдамасында прокуратура 
органдары қызметінің іс жүргізу негіздерін эрі қарай жетілдіру 
қажеттігі көрсетілген. Осы жүмыстың шеңберінде прокурордың 
сотқа дейінгі іс жүргізудегі рөлі мен жауапкершілігін арттыру, 
оның қоғамға қауіпті қылмыстар туралы істерді тергеуге қаты- 
суы көзделген. Сонымен қатар, жаңа Тұжырымдамада прокура- 
тура органдарының құқык қорғау қызметіне қатысты үйлестіру 
функңиясының тиімділігін эрі қарай көтерудің маңыздылығына 
назар аударылған.

Прокуратура органдары қызметінің құқықтық кепілдіктері 
«Прокуратура туралы» Заңның 6-бабында бекімін тапқан, онда 
прокурордың өз өкілеттігін жүзеге асыруына кедергі жасау мақ- 
сатында немесе оның заңсыз шешім қабылдауы үшін оған қандай 
формада болмасын ықпал ету, сондай-ақ прокурорлардың қаулы- 
ларын, ұйғарымдарын, талаптарын орындамау заңда белгіленген 
жауапкершілікке алып келеді делінген.

Прокуратураның талабы бойынша тиісті органдар мен өкілет- 
ті адамдар: коммерңиялық, банк жэне басқа заңмен қорғалатын 
құпиялар бар мэліметтерді жария етуге қатысты Қазақстан Рес- 
публикасының заң актілерінде белгіленген талаптарды сақтап, 
қажетті материалдар мен мәліметтерді тегін беруге; тексеруге қа- 
тысып қорытынды беруі үшін мамандар бөлуге; прокурорлардың



қадағалау қызметін жэне олардың денсаулығын қамтамасыз ету 
үшін басқа қажетті шаралар қолдануға міндетті.

Прокурор өзінің жүргізуіндегі істер немесе материалдар жа- 
йында қандай да бір түсінік беруге, сондай-ақ заңда көзделген 
жағдайлардан басқа реттерде оларды танысуы үшін басқа біреуге 
беруге міндетті емес. Ол істер немесе материалдар аяқталғанға 
дейін прокурордың рұқсатынсыз оларды жария етуге ешкімнің 
қүқығы жоқ.

Прокурордың өз құзыреті шегінде берген тапсырмасы алдын 
ала анықтау жэне тергеу органдары үшін міндетті. Талап етілген 
ақпарат прокуратура органдарына заңда белгіленген формада жэ- 
не тәртіпте, сондай-ақ прокурор белгілеген мерзімде беріледі.

Прокурорлар өз құзыреті шегінде мемлекеттік органдардың, 
меншік формасына қарамай кез келген ұйымның ғимарат-жайла- 
рына тосқауылсыз кіруге, құжаттар мен материалдарды тексеруге 
жэне алу мәселесіне байланысты олардың басшылары мен лауа- 
зымды адамдарының кешікпей қабылдауында болуға, тікелей 
соттың жүргізуіндегі материалдардан басқа сот істерімен таны- 
суға жэне оларды соттан сұратып алуга құқылы.

9.2. Прокуратура органдарынын жүйесі және қүрылымы

Қазақстан Республикасының прокуратурасы органдарының 
біртүтас жүйесін Бас прокуратура, облыстардың прокурату- 
ралары, республикалық маңызы бар қалалар мен республика 
астанасының прокуратуралары, ауданаралық, аудандық, қалалық 
жэне соларға теңестірілген эскери жэне мамандандырылған про- 
куратуралар кұрайды.

Республиканың Бас Прокурорын Парламент Сенатының ке- 
лісімімен Республика Президенті бес жыл мерзімге қызметке та- 
ғайындайды. Ал оның бірінші орынбасары мен орынбасарларын 
Бас Прокурордың ұсынуы бойынша Республика Президенті қыз- 
метке тағайындайды жэне қызметтен босатады.

Бас прокуратура республика прокуратура органдарының іс- 
қимылдарын олардың қызметінің негізгі бағыттары бойынша үй- 
лестірілуі мен орайластырылуын қамтамасыз етеді. Республикада 
заңдардың орындалуын, заңдылықтың жай-күйін қадағалау прак- 
тикасына талдау жасайды, прокурорлық қадағалауды жетілдіру



жөнінде ұсыныстар әзірлейді жэне де республика прокуратура 
органдарының заңдардың орындалуын қадағалау жөніндегі жұ- 
мысың бақылайды.

Об^істардың прокуратураларына жэне оларға теңестірілген 
прокуратураларға Республика Президентінің келісімімен респуб- 
ликаның Бас Прокуроры бес жыл мерзімге тағайындайтын тиісті 
прокурорлар басшылық етеді. Облыстардың прокурорлары мен 
оларға теңестірілген прокурорлардың бірінші орынбасарлары 
мен орынбасарлары, аға көмекшілері мен көмекшілері болады. 
Облыстардың прокурорларының орынбасарлары облыстык про- 
куратуралардың тиісті басқармаларының бастықтары болып та- 
гайындалуы мүмкін.

Облыстардың прокуратураларында жэне оларга теңестірілген 
прокуратураларда басқармалар мен бөлімдер болады. Басқарма- 
лар мен бөлімдердің бастықтары тиісінше облыстар прокурорла- 
рының аға көмекшілері жэне көмекшілері болып табылады. Бас- 
қармалар мен бөлімдерде аға прокурорлар мен прокурорлардың 
лауазымдары белгіленеді.

Қалалық, аудандық жэне оларға теңестірілген прокуратура- 
ларға республиканың Бас Прокуроры бес жыл мерзімге тағайын- 
дайтын тиісті прокурорлар басшылық етеді. Қалалық, аудандық 
жэне оларға теңестірілген прокурорлар қалалық, аудандық жэне 
оларға теңестірілген өзге де прокуратуралардың прокурорлық қа- 
дағалауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметіне басшылық жасай- 
ды жэне бағынысындағы барлық қызметкерлер мен жұмыскерлер 
үшін міндетті бұйрықтар, өкімдер, нұсқаулар шығарады.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 22 
сәуірде «Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары- 
ның жүйесін эрі қарай реформалау жөніндегі шаралар туралы» 
Жарлығымен Ішкі істер министрлігі мен бұрынғы Мемлекеттік 
тергеу комитетінің статистикалық қызметтерінің негізінде Құ- 
қықтық статистика жэне ақпарат орталыгы құрылды. Кейін, Қа- 
зақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 28 наурыздағы 
Жарлығымен бұл Орталықтың негізінде Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құңыңтың статистика жэне арнайьі 
есеп жөніндегі Комитеті құрылды.

Комитет Бас прокуратураның құзыреті шегінде кұкықтық 
статистиканы қалыптастыру жэне арнайы есеп жүргізу, сондай-



ақ бұл салада қадағалау жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган- 
ның функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыратын ведомство 
болып табылады. Комитеттің ақпараттық қоры қылмыс жасаган 
адамдардың аты-жөні бойынша жэне дактилоскопиялық есебін, 
сыбайлас жемқорлық субъектілерінің, қасақана экімшілік қүқық 
бүзушылық жасаган адамдардың іздестіру есебін бірыңғай ақпа- 
раттық кешенге біріктірген арнайы есептерді қамтиды.

Әскери прокуратура Одақ кезінде прокуратура органдары- 
ның бірыңғай жэне орталықтандырылған жүйесінде Қарулы 
Күштердің негізгі қүқық қорғау органы болатын. Әскери про- 
куратура, Қазақстанның әскери әділет органдары жүйесіндегі 
негізгі қүқық қорғау органы болғандықтан, 1992 жылдан бастап 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі, басқа әскер- 
лер мен эскери қүрамалардағы заңдылыққа жоғары қадағалау 
жасайтын орган болды. Қазіргі кезде әскери прокуратура орган- 
дарының жүйесін Бас әскери прокуратура, округтердің, гарни- 
зондардың жэне әскерлердің эскери прокуратуралары қүрайды. 
Бас эскери прокуратурасын Бас әскери прокурор басқарады.

Көлік прокуратурасы облыстык прокуратураның қүқығында 
1980 жылы сол кездегі темір жолдар санына қарай (Алматы, Тың, 
Батыс Қазақстан) қүрылып, кейін ти^сінше Оңтүстік Шығыс, Ор- 
талық жэне Батыс аймақтық көлік прокуратуралары болып аталып, 
ол су, эуе жэне күбыр көлігінде қадағалау жүргізетін. Енді олар бі- 
ріктіріліп, Бас прокуратура жанынан Бас басқармаға айналды.

Көліктегі прокурорлық қадағалаудың негізгі міндеттеріне 
мыналар жатады:

-  мемлекеттің мүдделері мен үлттық қауіпсіздікті қорғау, 
оның ішінде лаңкестік, есірткі заттарын алып өту, заңсыз 
көші-қон фактілерін болдырмау жэне т.б.;

-  теміржол, су, әуе, қүбыр көлігіндегі жэне көлік инфрақү- 
рылымының объектілеріндегі қауіпсіздік;

-  табиғи ортаның көліктің барлық түрінің, оның ішінде қа- 
уіпті жүктерді тасу кезіндегі қызметінен экологиялық қор- 
ғалғандығы;

-  тасымалданатын стратегиялық маңызды жүктердің (ас- 
тық, мүнай, әсксри қүрал-жабдықтар жэне т.б.) сақталуы;

-  жолаушылардың жэне көліктегі басқа адамдардың қүқық- 
тарын қорғау.



Басқа да мамандандырылған прокуратураларға:
Упабигаттьі қоргау (Атырау, Ақмола, Алматы, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Орал);

-  түзеу мекемелеріндегі заңдыльщты қадагалау жөнінде- 
гі прокуратуралар (Алматы, Ақмола, Шығыс Қазақстан, 
Қарағанды) жатады;

-  айрықша маңызды объектілерде жэне айрықша режім- 
дік объектілерде қадағалау жүргізетін прокуратуралар 
(Қызылорда облысының Байқоңыр қаласы, Шығыс Қазақ- 
стан облысының Курчатов қаласы, Қарағанды облысының 
Приозерск қаласы, Оңтүстік Қазақстан облысының Тау- 
кент қаласы). Бүл прокуратураларда аудандық прокура- 
тураның мәртебесі бар, олар өз қүзыреті шегінде әрекет 
етеді.

Мамандандырылған прокуратуралар аумақтық прокуратура- 
ларды алмастырмайды, олардың қызметін толықтырып, бірлесіп 
прокурорлык қадағалаудың неғізгі бағыттары бойынша заңды- 
лықты қамтамасыз етеді.

Өздеріне жүктелген міндеттерді ойдағыдай орындаудың бас- 
ты шарттарының бірі -  кадрлармен жүмысты жақсарту, оларда 
тапсырылған іске деғен жауапкершілікті арттыру. Өз қызметін қай 
салада жүзеғе асырса да прокурор әркилы адамдармен жолығы- 
сады, жауапты шешім қабылдайды. Сондықтан да, прокуратура 
қызметкерлері сөзінде түратын, адал, қарапайым, сатылмайтын, 
әділетсіздікке төзбейтін адам болуға тиіс. Қызметтік міндеттерін 
атқару кезінде гана емес, оларға барлық уақытта да жоғары та- 
лап қойылады. Осы мақсатта Қаржы полиңиясы академиясы мен 
С. Есқараев атындағы Қазақстан Республикасының Бас проку- 
ратурасы жанындағы заңдылық, құқық тэртібі мэселелерін зерт- 
теу жэне прокуратура орғандары қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру институтының неғізінде Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 15 Жарлыгымен 
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындагы Қү- 
қық қоргау органдарьі академиясьі күрылған. Бүл жоғары оқу 
орнының қызметі қүқық қорғау орғандарының жүмысын бір- 
ыңғай ғылыми қамтамасыз етуге, сондай-ақ құқық қолдану қыз- 
метінде пайдалануға боларлық қолданбалы зерттеулер жүрғізуғе 
мүмкіндік береді. Осыған орай, түңғыш рет бір жоғары оқу 
орнында барлық кұқық қорғау орғандарының басшы кадрла-



рын даярлау жэне оеы саладагы ғылыми зерттеулер жүргізу 
шоғыр ланд ыры лған.

2015 жылы 29 қазанда № 374 санды «Қазақстан Республика- 
сының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау органдары- 
ның қызметін жэне құқық қорғау қызметін өткеру тэртібін 
жетілдіру бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
заңымен белгіленген кейбір өзгерістерді ескеру қажет.

9.3. Прокурорлық кадагалаудыц негізгі бағыттары

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары- 
ның үстемдігін қамтамасыз ету, адам мен азаматтың құқыктары 
мен бостандықтарын қорғау мақсатында прокуратура мемлекет 
атынан:

1) Конституңияның, заңдардың жэне Қазақстан Республи- 
касы Президентінің жарлықтары мен өзге де нормативтік 
құкықтық актілердің дәлме-дэл эрі біркелкі қолданылуын 
жоғары қадағалауды жүзеге асырады;

2) Конституцияны, заңдарды, Қазақстан Республикасы Пре- 
зидентінің жарлықтарын жэне өзге де нормативтік кұкық- 
тық актілерді бұзушылықтарды анықтайды жэне оларды 
жою шараларын қолданады;'

3) Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңда- 
рына қайшы келетін заңдарға жэне басқа да құқықтық 
актілерге наразылық жасайды;

4) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының, 
заңды тұлғалар мен мемлекеттің заңды мүдделерінің сақ- 
талуын қадағалауды жүзеге асырады;

5) жедел-іздестіру қызметінің заңцылығын қадағалауды жү- 
зеге асырады;

6) анықтау мен тергеудің заңдылығын қадағалауды жүзеге 
асырады;

7) экімшілік іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды жүзеге 
асырады;

8) атқарушылық іс жүргізудің заңдылығын қадағалауды жү- 
зеге асырады;

9) өз кұзыреті шегінде мемлекеттік органдардың норма шы-
ғармашылық қызметіне қатысады;

10) сотта мемлекет мүдцесін білдіреді;



11) заңца белгіленген тэртіппен жэне шектерде қылмыстық 
қу^алауды жүзеге асырады;

12) ста^истикалық көрсеткіштердің түтастығын, объектив- 
тілігін жэне жеткіліктілігін қамтамасыз ету мақсатында 
мемлекеттік қүқықтық статистиканы қалыптастырады, ар- 
найы есепке алуды жүргізеді, қүқықтық статистика және 
арнайы есепке алу саласында заңнаманың қолданылуын 
қадағалауды жүзеге асырады;

13) заңдылықты, қүкықтық тэртіпті жэне қылмысқа қарсы кү- 
ресті қамтамасыз ету жөніндегі кызметті үйлестіреді;

14) халықаралык қүкыктық ынтымактастық саласындағы заң- 
дардың қолданылуын қадагалауды жүзеге асырады;

15) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарын- 
да жэне Қазақстан Республикасы Президентінің актіле- 
рінде айқындалған өзге де функңияларды жүзеге асырады.

Оның ішіндемемлекеттік органдардың, ұйымдардың жэне 
кргамдық бірлестіктердің қызметіндегі заңдылықтьі қадага- 
лау прокуратура органдары жүмысындагы Конституцияның,, заң- 
дардың жэне өзге нормативтік қүқықтық актілердің үстемдігін, 
олардың ведомстволық жэне жергілікті жағдайларға тәуелсіз дэл 
жэне біркелкі колданылуын қамтамасыз ететін негізгі бағытта- 
рының бірі болып табылады. Бүл бағыттағы қадағалауға, бірінші 
кезекте, аталған органдардың қабылдайтын жэне қолданыстағы 
қүқыктық актілері жатады.

Өздерінің конституциялық қүқықтары мен бостандықтарын 
іске асыру барысында адам кейде эртүрлі деңгейдегі мемлекет- 
тік басқару органдарымен қақтығысады, олар тарапынан зор- 
лық-зомбылық көреді. Егер атқарушы билік органы немесе оның 
лауазымды адамы өз міндеттерін орындамаса жэне адамның қү- 
қықтары мен бостандығын бүзса, онда қүқығы бүзылған адам- 
ның заңсыз шешімдер мен әрекеттерге шағым келтіруге қүқығы 
бар. Көбіне, белгіленген мемлекеттік баж салығы мен сот проце- 
дурасының үзақтығынан ондай адамдар прокуратура органдары- 
на жүгінеді.

Қадағалаудың басқа түрлеріне қарағанда бүл сала күрделі де 
көп қырлы, ол қадағаланатын объектілердің коптігіне жэне эр- 
түрлілігіне байланысты. Прокурорлык қадағалау объектілеріне 
окілдік жэне атқарушы органдар, министрліктер мен ведомство- 
лар, комитеттер, өзге де мемлекеттік жэне шаруашылық басқару
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жэне бақылау органдары, меншіктің барлық формасындағы кәсі- 
порындар, мекемелер мен ұйымдар кіреді.

Прокурорлық қадағалау объектілерінің қатарына, сонымен қа- 
тар, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстардың, эртүрлі қоғамдық қор- 
лардың, діни бірлестіктердің жэне де азаматгардың қызметі жатады.

Жедел-іздестіру қызметі кұқык корғау қызметінің арнайы 
уәкілеттігі бар мемлекеттік органның құпия құқықтық құралдар- 
ды пайдаланып, жүзеге асыратын дербес түрі болып табылады. 
Қүқық қорғау органдарының жедел-іздестіру қызметінің заңды- 
лығын прокурорлық қадағалау 1994 жылы 15 қыркүйекте «Же- 
дел-іздестіру қызметі туралы» бірінші рет заң қабылданғаннан 
кейін ғана Қазақстанда алғаш заң жүзінде реттелді. Бүрындары 
құқық қорғау органдары, негізінен, ведомстволық бұйрықтар мен 
нұскаулықтарды басшылыққа алатын. Оның үстіне, 1960-1970 
жылдары КСРО Бас прокуроры басшылыққа алынатын бірқатар 
бұйрықтар шығарды, оларда бағынышты прокурорлардың тиіс- 
ті органдардың жедел-іздестіру қызметіне араласуына шектеулер 
жасалған еді.

Қадағалаудың бұл түрінің өзінше дербес болуының басты се- 
бебі -  қылмыстық қудалау органдары қылмыскерлікпен күресті 
жүзеге асырғанда азаматтардың Конституцияда жэне басқа заң- 
дарда кепілдік берілген құқықтары мен заңды мүдделерін едэуір 
шектейтін жедел-іздестіру іс-ша^аларын жүргізеді. Жедел-іздес- 
тіру қызметін жүзеге асырғанда кәсіби этиканы сақтау қажет, се- 
бебі оперативтік қызметкер көбіне жасырын әрекет етеді, адам- 
ның жеке өміріне басып кіреді, эртүрлі көптеген ақпарат жинай- 
ды. Сондықтан да жедел-іздестіру қызметінің кейбір құқықтық 
санасы төмен жэне кэсіби этикасы жок кейбір субъектілерінің өз 
мақсатына жетуі үшін заңда көзделмеген құралдар мен әдістерді 
пайдалану, тіптен қорқытып арандатуы, заңға құлықты азамат- 
тардың құқықтары мен бостандығына қысым жасауы мүмкін. 
Бұл қызметті жүзеге асыруда қазір прокурорға жеткілікті өкілдік 
берілген, бірақ ол жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуші орган- 
дардың оперативтік қызметіне араласуға, оларды өзі тікелей жүр- 
гізуге немесе оларға қатысуға тиіс емес.

Анықтау жэне алдын ала тергеу органдарының қызметін- 
дегі заңдылықты қадагалау прокуратураның бір киын саласы- 
ның бірі болып табылады. Қылмыстарды тергеу қылмыстық про-



цестің күрделі кезеңі болып табылады. Сотқа дейін іс жүргізудің 
бүл кезеңінде тергеу органдары дэлелдемелер ауқымын анық- 
тайды, қылмысты қүкықтық багалау, қылмыс жасаған адамдар- 
ды кьщмыстык жауапқа тарту мәселесін шешеді. Алдын ала тер- 
геуде анықталған шеңберде кейін сот талқысы өтеді. Сондықтан 
да прокурор өзінің қадағалау өкілеттігін жүзеге асырғанда қыл- 
мыстарды айқындаудың жэне тергеудің заңдылық бүзылмай жүр- 
гізілгендігін қатаң бақылайды. Прокуратураға кылмыскерлікпен
-  келеңсіз әлеуметтік-құқықтық қүбылыспен күресте батыл шара 
қолдануы үшін қүқық қорғау органдарына адамның қүқығы мен 
бостандығын белгілі бір шамада шектейтін өктем өкілеттік бе- 
рілген. Бүл ретте олар азаматтық қоғам мен адамды қылмыстық 
озбырлықтан қорғауды камтамасыз етіп, оған қатысы бар адам- 
дарды айқындап кана қоймайды, сонымен катар қылмыстық сот 
ісін жүргізудің белгіленген тәртібінің бүзылуына жол бермейді.

Тергеу органдарының қызметі қылмыстық-іс жүргізу заңда- 
рында нақты регламенттелген, онда қылмыстық істерді қозғау- 
дың, қылмыстарды уақтылы ашудың, оларды занда белгіленген 
мерзімдерде сапалы тергеудің жэне азаматтарды қылмыстық 
жауапқа тартудың дәлелділігін қамтамасыз етуге прокурорлық 
қадағалау жәрдемдесуге тиіс делінген. Қылмыстарды тергеуді 
прокурорлық қадағалау сотқа дейінгі іс жүргізудің барлық кезе- 
ңінде ұдайы болады. Қылмыстық істерді тергеуіне байланысты 
прокурор анықтау жэне алдын ала тергеу органдарына жазбаша 
нұсқау береді, ол бұл органдар үшін міндетті болып табылады. 
Анықтаудың зандылығын да, алдын ала тергеудің заңдылығын 
да прокурорлық қадағалау, олардың өзара айырмашылықтарына 
қарамастан бір құқықтық режімде жүзеге асырылады. Тергеу ап- 
паратының немесе анықтау органының ведомстволық тегіне қа- 
рамастан оның формалары өзгермейді.

Жеке бостандыққа конституциялық құқықты қорғаудың ма- 
ңызды шарасы -  тергеу және айыпталушыларды цамауда ұстау 
мерзімдерінің зандылығын қадағалау. Қамауда ұстау мерзімдері 
жэне оларды ұзарту тэртібін ҚПК-нің баптарымен реттеледі.

Азаматтың жэне қылмыстық істерді қарау кезінде занды- 
лықты қамтамасыз етудегі прокуратураның міндеті мен соттың 
міндеті бірдей, ол -  сот талқысының эділ болуы және заңдардың 
дұрыс қолданылуы. Ескеретін бір жағдай -  соттардың қызметіне 
прокурорлар қадағалау жасамайды, себебі соттар эділ қазылық



жүргізгенде тәуелсіз болады жэне тек заңға бағынады. Сонымен 
қатар, іс бойынша заңсыз сот актісі анықталған жағдайда проку- 
рор ондай актіге іс жүргізу заңдарының нормаларына сәйкес на- 
разылық келтіруге міндетті.

Қылмыстық істерді сотта карағанда прокурор, атқарып жүр- 
ген қызметіне қарамастан, заңда белгіленген мемлекеттік айып- 
таушы мәртебесін алады, сотта елеулі түлғаға айналады. Қазақ- 
стан Республикасының Қылмыстық процестік кодексіне сэйкес, 
жеке айыптау істерінен басқаларда, прокурордың мемлекеттік 
айыптаушы ретінде бас сот талқысына міндетті түрде қатысуы 
туралы заң нормасы 2000 жылдың қаңтарынан күшіне енді.

Сотта мемлекеттік айыптауды қолдау прокурорлық кызмет- 
тің маңызды түстарының бірі. Прокурор айыптауды жеткілікті 
дәлелдемелер болғанда ғана қолдайды жэне сотталушыны айып- 
тайтын да, оның пайдасына жарайтын да дәлелдемелерді сот- 
тың жан-жақты зерттеуіне көмектеседі, яғни прокурор сотта тек 
мемлекеттік айыптау өкілі ғана емес, құқық қорғау функңиясын 
орындаушы лауазымды адам да болуға тиіс.

Апелляциялық жүргізу дегеніміз -  сот кызметін жоғары түр- 
ған сот тарапынан бақьпаудың маңызды формаларының бірі, ол 
сот актілерінің заңдылығын жедел тексеріп, олар жіберген қате- 
ліктерді түзетуге мүмкіндік береді. Апелляциялық жүргізу кезе- 
ңіндегі прокурорлардың міндеті, бэрінен бүрын, азаматтық жэне 
қылмыстық іс материалдарын уақытында жэне толық тексеру, 
соттардың іс материалдарына сэйкес келмейтін жэне заңға қай- 
шы үкімдері мен каулыларына наразылық келтіру.

Заңды күшіне енген үкімдерді, қаулыларды жэне шешімдерді 
қайта қарау қадағалау ретінде іс жүргізу деп аталады, ол азамат- 
тық жэне қылмыстық процестің сот қазылыгын жүзеге асыруға 
кепілдік беретін бір кезеңі.

Қадағалау ретінде іс жүргізуге өзінің қүқықтық тегі жэне іс 
жүргізудегі маңыздылыгы жағынан жаңа ашылған мэн-жайлар 
бойынша істі қайта жаңғыртуға жақын түр. Заңдылықты сақтау 
жэне құкық қорғау қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында 
прокуратура мен сот өзара қарым-қатынастықта болады, өзара 
бақылау жасайды.

Прокурорлық актілерде көрініс тапқан құкықтық позицияда 
міндеттейтін жэне алдын ала белгіленген күш жоқ, тек жоғары



тұрған сот алдында соттардың заңсыз қаулыларын бұзу немесе 
өзгерту туралы мәселе қойылады. Сот пен прокуратура арасын- 
^ағы мұндай қатынас өзара әрекеттестіктің бір формасы болып 
т&былады, ол заңдылыкты қамтамасыз ету жэне азаматтардың 
құқықтарын қорғау үшін қажет.

Мемлекеттік органдардың экімшілік қызметі экімшілік іс 
жүргізу заңнамасымен регламенттелген, онда экімшілік құқық 
бұзушылық туралы іс қозғаудың тэртібі мен шарты; хаттама жа- 
сауға талаптар; бұл істерді қозгауға жэне қарауға уәкілетті адам- 
дар; құқық бұзушылық туралы материалдарды қарау мерзімдері 
жэне т.б. анықталған. Жыл сайын экімшілік проңеске құқықтары 
бұзылған мыңдаған азаматтар, заңды тұлғалар қатысады. Проку- 
рорлық қадағалаудың бұл бағыты кең ауқымды, себебі күшіндегі 
заңға сәйкес қырыққа жуық уәкілетті мемлекеттік органдар мен 
соттарға, олардың лауазымды адамдарына экімшілік құқық бұзу- 
шылық туралы іс қозғауға жэне экімшілік жаза қолдануға құқық 
берілген.

Қадағалауды жүзеге асырғанда прокуратура органдары аза- 
маттар мен лауазымды адамдарды жауапқа тартудың заңдылығын 
тексеруге, оларға экімшілік жаза заңсыз қолданылған жағдайда 
оған шара қабылдауға міндетті.

Азаматтарды экімшілік жолмен ұстаудың және қамауга алу- 
дың заңдылығын қадағалаудың да маңыздылығы бар. Полиция 
органдарында адамды экімшілік жолмен ұстаудың заңдылығын 
прокурор тэуліктің кез келген уақытында тексере алады. Проку- 
рордың экімшілік жолмен қамауға алу жөніндегі сот қаулысы- 
на келтірген наразылығы оны келтірген кезден бастап бір тэулік 
ішінде қаралуға жатады.

Атқарушылық жүргізудің заңдылыгын қадағалау екі түрге 
бөлінеді: біріншісі, сот тағайындаған жазаны немесе басқадай 
мәжбүрлеу сипатындағы шараларды орындағанда; бас бостанды- 
ғынан айырумен байланысты емес жазаны орындағанда адамның 
бас бостандығынан айыру орындарында болуының заңдылығын 
қадағалау, екіншісі, азаматтық жэне басқа істер бойынша сот ше- 
шімдерін орындаудың заңдылығын қадағалау.

Қылмыстық жазаларды орындау тэртібі заң актілерінің жиын- 
тығымен регламенттелген, олардың ең негізгісі -  қылмыстық-ат- 
қару кодексі.



Қылмыстық жазаны орындау саласында прокуратура заң бұ- 
зушылықты айқындау жэне тыюға, бұзылған зандылықты қалпы- 
на келтіру үшін шара қолдануға жеткілікті функциялары, өкілет- 
тіктері жэне кұқықтық құралы бар бірден-бір орган. Атқарушы- 
лық іс жүргізгенде заңдылықтың сақталуын қадағалауды жүзеге 
асыратын прокурор: азаматтардың қүқықтары мен мүдделерін 
қорғау туралы істер бойынша, сондай-ақ прокурордың талапта- 
ры мен арыздары бойынша атқарушылық іс жүргізуді тексеруге; 
сот тағайындаған жазалар немесе басқадай мэжбүрлеу шаралары 
орындалатын бас бостандығынан айыру орындары мен өзге ме- 
кемелерді тексеру мақсатында кез келген уақытта кіріп шығуға; 
ұсталғандардан, қамауға алынғандардан, сотталғандардан жэне 
мәжбүрлеу сипатындағы шара қолданылған адамдардан жауап 
алуға; бұл адамдарды ұстауға, қамауға жэне олардың жаза өте- 
уіне негіз болған қүжаттарды сұратып алуға құқылы.

Өзі қадағалау жүргізетін мекемелердегі адамдармен кез кел- 
ген уақытта жолығуға жэне оларға қатысты барлық кұжаттармен 
танысуға прокурордың құқы бар жэне ол соттың заңға қайшы ак- 
тілеріне наразылық келтіруге міндетті.

Прокуратура «Прокуратура туралы» Заңда жэне қылмыстык- 
іс жүргізу заңдарында белгіленген шектерде қылмыстық қуда- 
лауды жүзеге асыра алады. Жасалған қылмыс үшін прокурату- 
раның қылмыстық қудалау жүргізуі қадағалау органының дербес 
функциясы болып табылады, ол «Прокуратура туралы» Заңның 
өзінше тарауында қарастырылған.

Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру кезінде прокурор оқи- 
ға орнын қарауға қатыса алады, ол сараптама тағайындауға жэне 
қылмыстық іс қозғау туралы мэселені шешу үшін қажетті басқа 
да деректерді жүзеге асыруға құқылы.

Тергеудің толық еместігі жэне эділ еместігі туралы фактілер 
анықталса, іс күрделі жэне маңызды болса, кейбір жағдайларда 
Бас прокурор тергеу тобын құрады. Қазіргі кезде қылмыстық іс- 
тер бойынша алдын ала тергеуді прокурорлар да жүргізе алады. 
Құкықтык саясаттың 2010-2020 жылдарға арналған Тұжырымда- 
масында прокурордың сотқа дейінгі іс жүргізудегі рөлі мен жа- 
уапкершілігін арттыру керектігі көрсетілген.

Прокурордың заң бұзушылықты жою, кұқық бұзушылықтың 
жолын кесу, заңдылықты қалпына келтіру, Заңның бұзылу сал- 
дарынан болған зардаптарды қалпына келтіру жөніндегі өкілет-



тіктерін іске асыруының формасына прокурорлық шара қолдану 
актілері жатады. Олар: наразылық, қаулы, үйгарым, өтініш, 
санкция, щсқау, ұсыныс, үндеу, алдын ала ескерту, заңга 
түсцндірме. Прокурорлык кадағалаудың қай актісін қолдану заң 
бұзуіііылықтың сипатына, оның себептеріне, қаншалықты тарал- 
ғандығына, зиянды салдарларына, құқық бұзғанның қаншалықты 
кінэлі екендігіне байланысты.

Прокурордың қаулылары мен ұйғарымдарын өз еркімен орын- 
дамаған жағдайда, ол мүлкінен мэжбүрлеп айыруды көздейт- 
індерін қоспағанда, прокурордың талаптарын мәжбүрлеп орын- 
дату туралы қаулы шығаруға жэне оны орындау үшін уәкілетті 
мемлекеттік органдарға жіберуғе құкылы. Лауазымды адамдар, 
азаматтар жауап беру үшін прокуратура органдарына келуден бас 
тартса, онда прокурор ондай адамдарды прокуратура органдары- 
на алып келу туралы каулы шығарады, оны ішкі істер органдары 
жиырма төрт сағатта орындауға міндетті.

Бақылау сұрактары :
1. Қазакстан прокуратура органдары қалыптасу мен даму туралы не біле- 

сің?
2. Занда прокуратура органдары кызметіне қандай кұқықтык кепілдіктер 

белгіленген?
3. Прокурорлық қадағалаудың негізгі бағыттары қандай?



1П т п п п у  ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ
н у ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ОРГАНДАР

10.1. Ұлттық қауіпсіздіктің жалпы сипаттамасы

¥лттық қауіпсһдікті қамтамасыз ету Қазақстан Республи- 
касының тэуелсіз егемен мемлекет ретінде дамуының басты шар- 
ты. Қазақстан Республикасының ұлттык кауіпсіздігі туралы 2012 
жылгы 6 қаңтардағы заңы ұлттык қауіпсіздігі саласындағы құ- 
қықтық қатынастарды реттейді жэне адамның, азаматтың, қоғам 
мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мазмұны мен 
қағидаттарын, Қазақстан Республикасының ұпттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жүйесін, мақсаттары мен бағыттарын айқын- 
дайды.

Әр елдің өзінің ұлттық, мемлекеттік мүддесі бар. Қазақстан 
Республикасыньщ ұлттьщ мүдделері -  іске асырылуынан мемле- 
кеттің адам мен азаматтың құқықтарын, қазақстандық қоғамның 
кұндылықтарын жэне конституңиялық құрылыс негіздерін қор- 
ғауды қамтамасыз ету қабілетіне байланысты болатын, Қазақстан 
Республикасының заңнамалық тұрУыдан танылған саяси, эконо- 
микалық, элеуметтік жэне басқа да қажеттіліктерінің жиынтығы.

Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне мыналар 
жатады:

1) адамның жэне азаматтың қүкықтары мен бостандықта- 
рын қамтамасыз ету;

2) заңдардың дәлме-дәл эрі біркелкі орындалуы жэне құқық- 
тық тэртіпті сақтау;

3) елде қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты сақтау;
4) қазақстандық отаншылдық жэне Қазақстан халқының 

бірлігі;
5) қазақстандық қоғамның материалдық жэне рухани-иман- 

дылық қүндылықтарын сақтау мен еселей түсу;
6) денсаулық сақтау жэне әлеуметтік қамсыздандыру 

жүйесінің азаматтар мен қоғамның эл-ауқатын жақсар-



ту қажеттіліктеріне лайықты деңгейі мен сапасына қол 
жеткізу жэне оны сақтап тұру;

7) елдің білім жэне ғылым әлеуетінің қоғам мен азаматтар- 
^дың әлеуметтік-экономикалық, инновациялық жэне зият-
^серлік даму қажеттіліктеріне лайықты деңгейі мен сапа- 
сына қол жеткізу жэне оны сақтап гұру;

8) Қазақстан Республикасы конституциялық құрылысының, 
оның ішінде елдің тәуелсіздігінің, біртұтастығы мен пре- 
зиденттік басқару нысанының, тұтастығының, мемле- 
кеттік шекарасына қол сұғылмаушылығының жэне аума- 
ғының бөлінбестігінің мызғымастығы;

9) мемлекеттік институттардың тұрақты жұмыс істеуі, олар- 
дың қызметінің тиімділігін арттыру;

10) Қазақстан халқының игілігі үшін экономикалық даму;
11) экономикалық қауіпсіздікті толык көлемде қамтамасыз 

ететін агроөнеркэсіптік, отын-энергетика кешендері, көлік 
жэне ондірістік салалар, қаржы жүйесі субъектілерінің тұ- 
рақты жұмыс істеуі;

12) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әс- 
керлері мен эскери кұрылымдарының жауынгерлік жэне 
жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету;

13) Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін толық 
көлемде қамтамасыз ететін қару-жарақпен жэне әскери 
техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету жэне қорға- 
ныс өнеркәсібі кешенінің отандық субъектілерін дамыту;

14) бэсекеге қабілетті жэне қорғалған ұлттық ақпараттық 
кеңістікті қолдау жэне дамыту;

15) қоршаған ортаның жай-күйін сақтау жэне жақсарту, таби- 
ғи ресурстарды ұтымды пайдалану;

16) Қазақстан Республикасының даму басымдықтарына сай 
келетін халықаралык ынтымактастықтың жай-күйі;

17) халықаралық деңгейде Қазақстан Республикасының жа- 
ғымды имиджі мен беделін нығайтуға бағытталған саяси 
бастамаларды ілгерілету;

18) Қазақстан халқы мен аумағын төтенше жағдайлар мен әс- 
кери қақтығыстар кезінде немесе осы қақтығыстардың 
салдарынан туындайтын қауіп-қатерлерден бейбіт уақыт- 
та жэне соғыс уақытында қорғау болып табылады.



¥лттық саясаттың басты ұстанымы -  ұлттық құндылықтар 
негізінде Қазақ елінің экономикалық, саяси, рухани тэуелсіздігін, 
ел қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жэне жердің біртұтастығын 
мэңгі сақтауға, жер мен жер қойнауы байлыгын (ұлттық байлы- 
ғын) тек халық игілігіне жұмсап, жұртының элеуметтік жағдайын 
үнемі жақсартып отыруға мемлекетті міндеттеу. Әркімнің азамат- 
тық қүқығының мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз етпейінше, заң 
алдындағы бэріне бірдей жауаптылық болмайынша, ел ішінде дұ- 
рыс түсіністік болмайды.

Қазақстан Республикасы жалпыға бірдей ортақ террито- 
рия, бір ғана азаматтық, жалпыға бірдей жоғары билік, жалпыға 
бірдей құқық жүйесі мен жалпыға бірдей бір ғана мемлекеттік тіл 
негізінде дамуы кажет.

Заңда ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету қагидаттары бы- 
лай белгіленген. Олар:

1) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыру кезінде заңдылықты сақтау;

2) адамның жэне азаматтың құкыктары мен бостандықтары- 
ның басымдығы;

3) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштерінің жедел өза- 
ра хабардар етілуі жэне іс-қимылдарының үйлесімділігі;

4) үлттық қауіпсіздіктің барлық түрлерінің бірлігі, өзара бай- 
ланысы жэне теңдестірілімдігі, ахуалдың дамуына байла- 
нысты олардың басымдығының жедел өзгеруі;

5) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезінде алдын алу- 
профилактикалық шараларының басымдығы;

6) ұлттық қауіпсіздікке келтірілген және/немесе ықтимал 
нұқсанның ауқымы мен сипатына ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету шараларының уақтылы жэне лайықты бо- 
луы;

7) адамның жэне азаматтың, қоғам мен мемлекет мүдде- 
лерінің теңгерімін сақтау, олардың өзара жауапкершілігі;

8) ұлттық қауіпсіздікті қорғау жөніндегі іс-қимылдардың 
барлық жиынтығын іске асырудың бақылауда болуы;

9) ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесінің халықара- 
лық қауіпсіздік жүйелерімен ықпалдастығы;

10) мемлекеттік органдар өкілеттіктерінің аражігін нақты 
ажырату болып табылады.



Қазақстанньщ ұлттық қауіпсіздігінің басты шарты -  оның 
аумагының бүтіндігі. Мемлекет өз аумағының бүтіндігін, қол 
сүғылмайтындығын жэне бөлініп берілмейтіндігін қамтамасыз 
ету үшін экономикалық, саяси, эскери, қүқықтық жэне үйымдық 
сипаттағы кешенді шараларды жүзеге асыруы тиіс.

Қазақстан Республикасымың үлттық қауіпсіздігі дегеніміз
-  бүл адамның жэне азаматтың, қоғам мен мемлекеттің серпінді 
дамуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы үлттық мүд- 
делерінің нақты жэне ықтимал қауіп-қатерлерден қорғалуының 
жай-күйі. Ол туралы заңдарда мынадай негізгі үғымдар пайдала- 
нылған:

1) қогамдың қауіпсіздік -  қоғамның түтастығы мен оның тү- 
рақтылығы қамтамасыз етілетін азаматтар өмірінің, ден- 
саулығының жэне амандығының, қазақстандық қоғамның 
рухани-имандылық қүндылықтарының жэне әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесінің нақты эрі ықтимал қауіп-қатер- 
лерден қорғалуының жай-күйі;

2) эскери қауіпсіздік -  әскери күштерді қолданумен неме- 
се оны қолдану ниетімен байланысты сыртқы жэне ішкі 
қауіп-қатерлерден адамның жэне азаматтың, қоғам мен 
мемлекеттің өмірлік маңызы бар мүдделері корғалуының 
жай-күйі;

3) саяси қауіпсіздік -  азаматтардың, әлеуметтік топтардың 
қүқықтары мен бостандықтарының сақталуы жэне олар- 
дың мүдделерінің теңгерімі, мемлекеттің түрақтылығы, 
түтастығы жэне қолайлы халықаралық жағдайы қамтама- 
сыз етілетін конституңиялык күрылыс негіздерінің, мем- 
лекеттік органдар жүйесі қызметінің жэне мемлекеттік 
басқару тэртібінің нақты жэне ықтимал қауіп-қатерлерден 
қорғалуының жай-күйі;

4) экономикалық қауіпсіздік -  экономиканың орныкты да- 
муы жэне оның тәуелді болмауы қамтамасыз етілетін, Қа- 
зақстан Республикасы үлттық экономикасының нақты жэ- 
не ықтимал қауіп-қатерлерден корғалуының жай-күйі;

5) ақпараттық қауіпсіздік -  елдің орнықты дамуы жэне 
ақпараттық тэуелсіздігі қамтамасыз етілетін, ақпарат са- 
ласындағы нақты жэне ықтимал қауіп-қатерлерден Қа- 
зақстан Республикасы ақпараттық кеңістігінің, сондай-ак



адамның жэне азаматтың құқықтары мен мүдделерінің, 
қоғам мен мемлекеттің қорғалуының жай-күйі;

6) экологиялық қауіпсіздік -  қоршаған ортаға антропогендік 
жэне табиғи әсерлер салдарынан туындайтын қауіп-қатер- 
лерден адамның жэне азаматтың өмірлік маңызы бар мүд- 
делері мен қүқықтарының, қоғам мен мемлекеттің қор- 
ғалуының жай-күйі болып табылады.

¥лттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесін бір-бірімен 
өзара іс-қимыл жасайтын оны камтамасыз ету күштері, адамның 
жэне азаматтың, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге бағытталған саяси, қүқықтық, үйымдастырушылық, эконо- 
микалық, эскери жэне озге де сипаттағы шараларды жүзеге асы- 
ратын өзге де мемлекеттік органдар мен уйымдар қүрайды.

Қазақстан Республикасының Президенті үлттық қауіп- 
сіздікті камтамасыз ету мэселелері жөнінде актілер шығарады; 
Қауіпсіздік Кеңесін қүрады, оның міндеті мен өкілеттігін анық- 
тайды, ¥лттық қауіпсіздік Түжырымдамасын бекітеді; үлттық 
қауіпсіздікке нақты жэне потенциалдық қауіпті анықтайды жэне 
Қауіпсіздік Кеңесінің пікірін ескере отырып барлық азаматтар- 
дың, мемлекеттің жэне қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
қажетті шаралар қабылдайды; өзіне берілген басқа да өкілеттік- 
терді жүзеге асырады. ,

Қазақстан Республикасының Үкіметі үлттық қауіпсіздік 
саласындағы заң жобаларын Парламент Мәжілісінің қарауына 
үсынады жэне ол заңдардың орындалуын қамтамасыз етеді; 
¥лттық қауіпсіздік Түжырымдамасын жасауды үйымдастыра- 
ды; орталык жэне жергілікті атқару органдарының үлттық қа- 
уіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметіне басшылық жа- 
сайды; жарғылық капиталға берілген жэне (немесе) үлттық хол- 
дингтердің жэне (немесе) үлттық компаниялардың не олардың 
аффилирленген түлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысқан 
өзге заңды түлғалардың меншігіндегі стратегиялық объектілер- 
дің жэне де мемлекетпен аффилирленбеген заңды тұлғалардың 
жэне жеке тұлғалардың меншігіндегі стратегиялық объектілер- 
дің тізбесін жасайды.

Облыстардың (республикалық дэрежедегі қалалардың, аста- 
наның), меншік түріне қарамастан барлық ұйымдардың жергі- 
лікті окілдік және атқару органдары өз құзыреті шегінде тиісті



экімшілік-аумақтық бөліністерде ұлттық қауіпсіздікті қамтама- 
сыз етуге қатысты шаралар қабылдайды, жұмыстар жүргізеді; 
Үкімет.белгілеген моблизациялық қуаттар мен мобилизациялық 
резервтердің (ресурстардың) сақталуын қамтамасыз етеді.

Республика озінің ұлттық қауіпсіздігін қолында бар барлық 
құралдармен жэне әдістермен, оның ішінде экономикалық, саяси, 
эскери, құқықтық, арнайы (барлау, контрбарлау) құрал-әдістерді 
біржақты немесе халықаралық шарттарға сэйкес қолданып қам- 
тамасыз етеді. Ұлттық қауіпсіздік ұлттық мүдденің қорғалғандық 
деңгейіне қол жеткізу арқылы қамтамасыз етіледі.

10.2. Қазақстан Республикасы Президентініц 
мемлекеттік күзет қызметі.
«Сырбар» сыртқы барлау қызметі

Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі Қазақ- 
стан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 
күштерге жататын жэне күзетуіндегі адамдар мен объектілердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын заңда белгіленген құзы- 
реті шегінде жүзеге асыратын арнайы мемлекеттік орган болып 
табылады.

Күзететін адамдар, олар -  Қазақстан Республикасы Прези- 
дентінің Күзет қызметінің Конституцияға, конституциялық заң- 
дарға 1995 жылғы 3 қазанда «Қазақстан Республикасы Президен- 
тінің Күзет қызметі туралы» Заңда белгіленген.

2014 жылы 21 сәуірде Қазақстан Президенті Н. Назарбаев 
президенттің күзет қызметі мен Республикалық ұланды қосып, 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзет қызметі етіп 
қайта кұру туралы жарлық шығарды.

Занда мемлекеттік күзет қызметіне төмендегідей міндеттер 
жүктелген:

-  Қазақстан Республикасы Түңғыш Президенті -  Елбасы- 
ның қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

-  күзетілетін адамдардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету;

-  Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің -  Елба- 
сының, басқа да күзетілетін адамдардың өміріне, денсау- 
лығына, кұқығына, бостандығына, қадір-қасиетіне жэне



меншігіне қарсы бағытгалған құқық бұзушылықты анық- 
тау, алдын алу жэне жолын кесу;

-  күзетілетін объектілерде жэне күзетілетін адамдар бола- 
тын басқа да жерлерде олардың меншігін күзету, қоғам- 
дық тэртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

-  өз өкілеттігі шегінде терроризмге қарсы іс-қимылды жү- 
зеге асыру;

- күзетілетін адамдар мен объектілерге қатерлерді болжау 
жэне анықтау, олардың алдын алу жэне бейтараптандыру 
жөніндегі жедел шаралар кешенін жүзеге асыру;

-  рэсімдік жэне хаттамалық іс-шараларды жүзеге асыруға 
қатысу, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының 
жэне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасы- 
ның эталондарын күзету;

-  Қазақстан Республикасының заңдарымен жэне Президент 
актілерімен айқындалатын өзге де міндеттер болып табы- 
лады.

Мемлекеттік күзет қызметінің функциялары Қазақстан Рес- 
публикасы Президентінің 2014 жылғы 4 мамырдағы №814 Жар- 
лығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет 
қызметі туралы Ережеде көрстілген.

Қазақстан Республикасыны^ 2007-2012 жылдарға арнал- 
ған ¥лттық қауіпсіздік стратегиясының негізгі ережелерін іске 
асыру, ұлттық қауіпсіздікті нығайту жэне арнайы қызмет құ- 
рылымдарын ретке келтіру мақсатында Қазақстан Республика- 
сы Президентінің.2009 жылғы 17 ақпанда «Қазақстан Респуб- 
ликасының ұлттық қауіпсіздігін нығайту жэне барлау қызметін 
эрі қарай жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» №739 Жарлы- 
ғымен «Сырбар» сыртңы барлау қызметі құрылған болатын. 
Бұл қызмет мемлекеттік органға жатады, Президент алдында 
есеп береді, сыртқы барлау саласындағы уэкілетті органның 
функциясын жүзеге асырады (бұл ¥ҚК-нің бұрынғы «Барлау» 
қызметі).

«Сырбар» қызметінің негізгі міндеті -  Қазақстан Республи- 
касының Президентін, заң шығарушы жэне атқарушы биліктің 
жоғарғы органдарын саяси, экономикалық, эскери, ғылыми-тех- 
никалық, гуманитарлық салаларда шешімдер қабылдауға қажет- 
ті, сондай-ақ ұлттық мүдделерге қандай да бір зиян келтіруі жэне



мемлекеттің қауіпсіздігіне ықпал етуі мүмкін әлемдегі жасырын 
процйстср туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз ету. Бүл Қызмет 
сырткы кауіпті айқындауға, оның болуы мүмкін зардаптарының 
алдын алуга баса назар аударады.

Халықаралық лаңкестікпен, трансүлттық үйымдасқан қыл- 
мыскерліктен, діни экстремизмнен, наркотрафиктен, жасырын 
көші-қоннан, сондай-ақ жаппай қырып-жоятын қарудың компо- 
ненттерінің жэне кос мақсатты технологиялардың заңсыз тасы- 
малынан келетін сырткы кауіптер туралы ертерек ақпарат алу ка- 
зіргі кезде сыртқы барлау Қызметі үшін аса маңызды болып түр.

Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сэйкес Коми- 
теттің барлау қызметінің алдында ондай кауіптерді ерте бастан 
айқындап, оларды болдырмау міндеті түр. Ғаламдастыру дэуі- 
рінде Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемасы 
да бой көтерді. Соған байланысты қазақстандык барлау қызметін 
үлттық мүдделерге қаржы, энергетика, азық-түлік, индустрия- 
лық-инновациялық, коммуникациялық, ақпараттық жэне эколо- 
гиялық салалардағы аса ықтимал қауіптерді уақытында айқындау 
міндеті жүктелді.

«Сырбар» қызметіне, сонымен қатар, қолайлы конъюнктура- 
лық-коммерциялық жағдайлар тудыру арқылы Қазақстанның мик- 
рошаруашылық байланыстар жүйесіне кіру процесін нығайтуға, 
өнеркәсібі дамыған елдермен карым-қатынасының ауқымын ке- 
ңейтуге, үлттық экономикаға шетелдік инвестициялар тартуға, 
сыртқы экономикалық қызметтен валюталық түсімді көбейтуге ай- 
рықша қүралдармен көмек көрсету міндеті де жүктелген.

Шетелдік капиталдың ел экономикасын дамытуға көптеп 
тартылуы жағдайында «Сырбар» қызметінің алдында инвести- 
циялық жобаларға қатысудан сырттан біржақты пайда көруге тал- 
пынысты айқындау, қандай да бір экономикалық операциялардың 
шынайы мақсаты мен қозғаушы күштерін айқындау, Қазақстанды 
дамыған елдердің таза шикізат қорына, сапасыз тауарларды өткі- 
зетін жэне өзі арзан, бірақ едәуір білікті жүмысшы күшін алатын 
рынокқа айналдыру қаупінің алдын алу жөнінде міндет түр.

Қазақстан барлауының бүл саладағы тағы бір маңызды мін- 
деті озық технологияның дамуын ақпаратпен қамтамасыз ету, 
ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерінің экономикалық да- 
мумен кері байланысын күруға жағдай тудыру. Қазақстан Респуб-



ликасының шет елдердегі дипломатиялық мекемелері мен аза- 
маттарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, яғни шетелдік арнайы 
қызметтердің, лаңкестік жэне экстремистік ұйымдардың шет 
елдердегі қазақстандық мекемелер мен азаматтардың қызметіне 
қауіп төндіретін эрекеттерін айқындау, олардың алдын алу жэне 
жолын кесу де «Сырбар» қызметінің функциясына кіреді. Ақпа- 
раттық жұмыстың сапасына барған сайын баса көңіл аударылуда. 
Оперативтік жағдайдың дамуын ұзбей ақпараттық талдау, ұлттық 
қауіпсіздікке сыртқы жэне ішкі қатерді болжау жэне сол негізде 
сыртқы ортаның өзгеруіне парапар ақпараттық басымдылықтар- 
ды анықтау жүйесін кұруға қатысты шаралар қабылданды.

10.3. ¥лттық қауіпсіздік органдарының құқықтары мен 
міндеттері

Қазақстан Республикасының ¥лттық қауіпсіздік органда- 
ры -  Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылатын жэне өздеріне 
берілген окілеттіктер шегінде жеке адамның жэне қоғамның 
қауіпсіздігін, елдің конституциялық қүрылысын, мемлекеттік 
егемендігін, аумақтық түтастығын, экономикалық, ғылыми-тех- 
никалық жэне қорғаныс әлеуетін қорғауды қамтамасыз етуге ар- 
налған Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағы- 
натын жэне есеп беретін арнаулы мемлекеттік органдар.

1992 жылы Президент жарлығымен Мемлекеттік қауіпсіздік 
комитеті ¥лттық қауіпсіздік комитеті болып қайта құрылды. ¥лт- 
тық қауіпсіздік комитетін ұйымдастыру туралы Жарлыққа Рес- 
публика Президенті 1992 жылы 13 маусымда қол қойды. ¥лттық 
қауіпсіздік органдарының қызметі 1995 жылғы 21 желтоқсандағы 
«Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдары ту- 
ралы» заңмен белгіленген.

¥лттық қауіпсіздік комитетінің төрағасын Республика Парла- 
менті Сенатының келісімі бойынша Республиканың Президенті 
қызметке тағайындайды. ¥лттық қауіпсіздік комитетінің ведомс- 
тволарын Қазақстан Республикасының ¥лттық қауіпсіздік коми- 
теті төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті құрады, таратады жэне қайта ұйымдастырады. Оны 
директорлар басқарады. Оларды Қазақстан Республикасының 
Үлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының ұсынуы бойынша Қа-



зақстан Республикасының Президенті қызметке тағайындайды 
жэне қызметтен босатады.

¥лттық қауіпсіздік органдарының негізгі міндеттері:
1)' ркеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамта- 

масыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты эзірлеу мен 
іске асыруға қатысу;

2) Қазақстан Республикасының мүддесі үшін барлау ақпара- 
тын іздеп табу;

3) шетел мемлекеттері арнайы қызметтері мен үйымдары- 
ның, сондай-ақ жекелеген адамдардың Қазақстан Респуб- 
ликасының қауіпсіздігіне нүқсан келтіруге бағытталған 
барлау жэне өзге де қызметін анықтау, алдын алу жэне 
тыю;

4) Қазақстан Республикасының Конституңиялық қүрылысын 
күшпен өзгертуге, түтастығын бүзуға жэне қауіпсіздігін 
әлсіретуге бағытталған терроризм жэне өзге де қызметті 
анықтау, алдын алу жэне тыю;

5) заңмен ¥лттық қауіпсіздік комитеті органдарының жүр- 
гізуіне жатқызылған қылмыстарды анықтау, тыю, ашу жэ- 
не тергеу;

6) Қазақстан Республикасының Президентін, мемлекеттік 
органдарын, Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен 
эскери қүрамаларын бейбіт кезде жэне соғыс уақытында 
үкіметтік байланыспен қамтамасыз ету;

7) мемлекеттік органдарда, үйымдарда, Қарулы Күштерде, 
басқа да эскерлер мен әскери қүрамаларда шифрлау жү- 
мысын ұйымдастыру;

8) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын кү- 
зетуді жэне қорғауды қамтамасыз ету болып табылады.

¥лттық қауіпсіздік органдарының қызметі заңдылық, дара 
басшылық, баршаның заң алдындағы теңдігі, адамның жэне аза- 
маттың кұқықтары мен бостандықтарын құрметтеу жэне сақтау, 
саяси партиялар мен өзге де бірлестіктер қызметінен тэуелсіздік 
принциптерінде құрылады.

Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарының 
бірыңғай жүйесін Қазақстан Республикасының ¥лттық қауіпсіздік 
комитеті, оның ведомстволары, ұлттық қауіпсіздіктің аумақтық 
жэне өзге де органдары, ¥лттық қауіпсіздік комитетінің әскерлері,



арнаулы мақсаттағы бөлімшелер, оқу орындары, ғылыми-зерттеу 
мекемелері жэне басқа да ведомстволық бағыныстағы ұйымдар 
күрайды. Ұлттык қауіпсіздік комитетін Республика Президенті кұ- 
рады жэне ол республиканың орталық атқарушы органдарының 
жүйесіне кірмейді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстары, 
республикалық маңызы бар қала жэне республика астанасы бо- 
йынша аумақтық орғандары мен оларға бағынышты қалалық жэне 
аудандық басқармалары (бөлімдері, бөлімшелері) тиісті аумақтар- 
да ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген міндеттерді іске асы- 
ру үшін құрылады.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстар, республикалық 
маңызы бар қала мен республика астанасы бойынша аумақтық 
органдары заңды тұлғалар болып табылады, олардың нақтылы 
жэне шартты атаулары, мөрлері мен мөртабандары, шоттары, не- 
гізгі қорлары, әлеуметтік-мәдени жэне медициналык мақсатта- 
ғы объектілері болады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық 
органдары оперативтік қызметтік жұмысында жергілікті өкілді 
жэне атқарушы органдар мен олардың лауазымды адамдарынан 
тәуелсіз болады. Әскери қарсы барлау органдары: Қазақстан Рес- 
публикасының Қарулы Күштерінде, басқа да эскерлерінде жэне 
әскери құрамаларында ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктел- 
ген міндеттерді шешу үшін қүрылады жэне жедел-іздестіру қыз- 
метінде Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да 
әскерлерінде жэне эскери құрамаларының қолбасшылығынан 
тәуелсіз болады.

Ұлттық қауіпсіздік органдары өз өкілеттіктерінің шегінде.
1) Қазақстан Республикасының Президентін, Қазақстан Рес- 

публикасының Парламентін, Қазақстан Республикасының 
Үкіметін елдің қауіпсіздігіне төнген қауіп туралы хабар- 
дар етуге;

2) Қазақстан Республикасының мүддесі үшін барлау қыз- 
метін жүзеге асыруға;

3) Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне нүқсан кел- 
тіруге бағытталған шет мемлекеттер арнаулы қызмет- 
терінің, ұйымдарының, сондай-ақ жекелеген адамдардың 
барлау жэне өзге де қызметін анықтау, алдын алу, тыю 
жөнінде қарсы барлау жұмысын жүзеге асыруға;



4) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылы- 
£ын күшпен өзгертуге, аумақтық түтастыгын, бүзуға жэне 
кйуіпсіздігін элсіретуге бағытталған терроризм мен өзге 
де қызметті анықтауға, алдын алуға жэне тыюға;

5) заңмен үлттық қауіпсіздік органдарының жүргізуіне жат- 
қызылған қылмыстарды анықтауға, тыюға, ашуға;

6) Қазақстан Республикасының аумағында заңсыз әскери- 
лендірілген қүрамалардың, басқа мемлекеттердің саяси 
партиялары мен кәсіптік одақтарының, діни негіздегі пар- 
тиялардың қызметіне, сондай-ақ шет ел заңды түлғалары 
мен азаматтарының, шет мемлекеттер мен халықаралық 
үйымдардың саяси партияларды, кәсіптік одақтарды қар- 
жыландыруына жол бермеуге жэне тыюда мемлекеттік ор- 
гандарға жәрдем корсетуге;

7) мемлекеггік органдарда, эскери қүрамалар, бөлімдер 
мен үйымдарда мемлекеттік қүпия болып табылатын 
мәліметтерді қарсы барлаулық қорғау жөнінде шаралар 
әзірлеп, жүзеге асыруға, сондай-ақ олардың қызметін 
аталған салада бақылауға. Мемлекеттік жэне әскери қү- 
пия болып табылатын ақпаратқа рүксат алуды ресімдейтін 
(кайта ресімдейтін) Қазақстан Республикасының азамат- 
тарына арнайы тексеріс жүргізуге;

8) тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейт- 
ін қорғаныс кешені, атом энергетикасы, көлік пен бай- 
ланыс объектілерінің, аймақтардың түрмыс-тіршілігін 
қамтамасыз ету өбъектілерінің жэне өзге де стратегиялық 
объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шара- 
лар әзірлеп, жүзеге асыруға қатысуға;

9) Қазақстан Республикасының шетелдердегі диплома- 
тиялық өкілдіктері мен өзге де мемлекеттік үйымдарының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шаралар жүргізуге;

10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан 
Республикасының азаматтығына қабылдау мен Қазақ- 
стан Республикасының азаматтығынан шығуға, Қазақстан 
Республикасы азаматтарының шетелге баруына, шетел 
азаматтары мен азаматтығы жок адамдардың Қазақстан 
Республикасының аумагына келуіне жэне оның аумағы- 
нан тыс жерлерге кетуіне, сондай-ақ олардың республи-



ка аумағында болу режіміне қатысты мәселелерді шешуге 
қатысуға;

11) шет мемлекеттер өкілдіктері мен халықаралық ұйымдар- 
дың Қазақстан Республикасының аумағында қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөнінде басқа кұзыретті органдармен 
бірлесе отырып шаралар қолдануға;

12) Қазақстан Республикасы Президентінің нұсқауы бойынша 
басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп шетел мемлекет- 
тері, ұкіметтері басшыларының жэне халықаралық ұйым- 
дар басшыларының Қазақстан Республикасында болған 
кезеңінде олардың, сондай-ақ елдің аумағында өткізілетін 
аса маңызды қоғамдық саяси шаралардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге қатысуға;

13) Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын кү- 
зетуді жэне қорғауды қамтамасыз етуге;

14) ұлттық қауіпсіздік органдарына жүктелген міндеттерді 
іске асыру мақсатында ақпараттық-талдау жүмысын 
жүргізуге;

15) жұмысы Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне қатер 
төндіретін радиоэлектронды құралдармен берілетін ради- 
осэулелерді анықтауға;

16) шифрлау жэне шифрды ашу жұмысын ұйымдастыру- 
ға, арнаулы байланыс түрлерінің үкіметтік жэне өзге де 
жүйелерін пайдалануға, дамытуға, олардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге;

17) оз қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі, соның ішінде 
мемлекеттік қызметтік құпиялар болып табылатын ұлт- 
тық қауіпсіздік органдарының мәліметтеріне техникалық 
жолмен кіруге жол бермеу жөніндегі шараларды жүзеге 
асыруға;

18) ұлттық қауіпсіздік органдарының жұмылу дайындығын 
қамтамасыз етуге;

19) ұлттық қауіпсіздік органдары үшін кадрлар даярлауды, 
оларды қайта даярлауды жэне біліктілігін арттыруды жү- 
зеге асыруға міндетті;

20) мемлекеттік қызметке кіретін жэне мемлекеттік қызмет- 
те тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарына Қазак-



<̂ тан Республикасының заңдарында белгіленген шекте жэ- 
н^ тэртіппен міндетті арнайы тексеру жүргізуге;

21) өздерінің қадағалау функңияларын жүзеге асыруына бай- 
ланысты прокурордың жазбаша талаптарын орындауға 
міндетті.

¥лттық қауіпсіздік органдары өздеріне жүктелген міндет- 
терді орындау үшін Қазақстан Республикасының 1995 жылғы
21 желтоқсандағы N 2710 Қазақстан Республикасының үлттық 
қауіпсіздік органдары туралы заңының 13-бабында олардың қү- 
қықтары белгіленген.

¥лттық қауіпсіздік комитетінің ведомстволары үлттық қа- 
уіпсіздік органдарына жекелеген бағыттар бойынша міндеттерді 
орындау үшін қүрылған. Оның ішінде ¥лттық қауіпсіздік коми- 
тетінің Терроризмге қарсы орталыгы Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2003 жылғы 29 желтоксандағы № 435 өкіміне сэй- 
кес құрылды. Орталық туралы Ереже мен оның қүрылымы ¥ҚК, 
Ішкі істер министрлігі, Қорғаныс министрлігі, Президенттің кү- 
зет қызметі жэне Төтенше жағдайлар министрлігінің бірлескен 
бүйрығымен 2004 жылғы қаңтарда бекітілді. Оның негізгі мін- 
деттері:

терроризммен күресті тікелей іске асыратын мемлекеттік 
органдардың, сондай-ақ террористік жэне өзге де экстре- 
мистік белгілерге қарсы іс-эрекет ету саласындағы мүдде- 
лі министрліктер мен ведомстволардың қызметін үйлесті-
ру;
террориетік жэне өзге де экстремистік қауіп-қатерлер жэ- 
не белгілер туралы ақпаратты жинау, реттеу, талдау жэне 
сараптау;

- терроризмге қарсы қызметтің конңептуалды ережеле- 
рі мен бағдарламаларын, террористік жэне өзге де экстре- 
мистік акңиялардың алдын алу жэне жолын кесу жоспар- 
ларын эзірлеу;

-  арнаулы терроризмге қарсы бөлімшелердің жеке қүрамын 
кәсіби даярлауды үйлестіру жэне әдістемелік қамтамасыз 
ету;

-  терроризммен күрес мәселелерімен айналысатын халы- 
қаралық орталықтармен жэне үйымдармен жүмыс байла- 
ныстарын орнату жэне үстану;



-  командалық-штабтық жэне жедел-тактикалық оқу-жатты- 
ғуларды дайындау жэне өткізу кезінде үйлестіру;

-  терроризммен жэне экстремизмнің өзге де белгілерімен 
күрес мэселелерін қозғайтын нормативтік қүқықтық акті- 
лер жобаларын дайындауға қатысу;

-  Қазақстан Республикасы СІМ бірлесіп республиканың 
мемлекеттік органдарының терроризммен күрес саласын- 
дағы халықаралық міндеттемелерді орындауын үйлестіру.

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тағы бір ведомствосы -  Ше- 
кара ңызметі, ол Қазақстан Республикасының шекара саясатын 
мемлекеттік шекарада жүзеге асырады. Мемлекеттің негізгі бел- 
гісі -  оның шекарасы айқын белгіленген аумағының болуы. Оның 
қауіпсіздігі мен бүтіндігін қамтамасыз етуде Шекара қызметіне 
айрықша міндет жүктелген.

Алғашында КСРО-ның Шекара әскерлерінің мемлекеттік 
шекараның кеңес-қытай жэне кеңес-ауған учаскелерін күзететін 
Шығыс шекара округының базасында үлттық шекара әскерлері 
қүрылды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 жылғы 18-та- 
мыздағы №862 жарлығы негізінде қүрылған Шекара әскерле- 
рі Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
қүрамына енгізілді. «Қазақстан Р^спубликасының Мемлекеттік 
шекарасы туралы» жэне «Қазақстан Республикасының Шекара 
эскерлері туралы» зандарына сәйкес 1993 жылдың сәуірінде Қа- 
зақстан Республикасы Шекара әскерлерінің Әскери кеңесі өтіп, 
онда Мемлекеттік шекараны қорғау концепциясы қаралып, қа- 
былданды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 17-қара- 
шадағы жарлығына сәйкес Шекара эскерлері Қазақстан Респуб- 
ликасы Қорғаныс министрлігінің Мемлекеттік шекараны қорғау 
күштеріне айналды.

Қазақстан Республикасының шекарасы дегеніміз Қазақстан 
аумағының шегін -  қүрлығын, суын, жер қойнауын жэне эуе ке- 
ңістігі айқындайтын сызық жэне осы сызық бойынша тігінен 
өтетін жазықтық. Қазіргі кезде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Шекара қызметі мемлекеттік шекараны күзетуге жэне қорғауға, 
Қазакстан Республикасының егемендігі мен аумақтық бүтіндігі- 
не қүрлықта, теңізде, көлдерде, өзендерде жэне басқа жерлерде



жэне де экономикалық мүдделерге мемлекеттік шекарада қол сұ- 
ғудың алдын алуға жэне жолын кесуге арналған арнайы қызмет. 
Қазаксжан Республикасының Мемлекеттік шекарасын ұлттық 
қауіпсізйікті қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйенің қүрамдас 
бөлігі ретінде қорғау мемлекеттік органдардың өз өкілеттіктері 
шегінде саяси, эскери, жедел-іздестіру, дипломатиялық, кедендік, 
экономикалық, экологиялық жэне өзге де шараларды қабылдау 
жөніндегі келісілген іс-қимылынан түрады.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын Қазақ- 
стан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғаудың қү- 
рамдас бөлігі ретінде күзету үлттық мүддені іске асыруға кедергі 
келтіретін немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ше- 
карасында оларға қауіп төндіретін жағдайларды, проңестер мен 
факторларды ашу жэне олардың алдын алу жөніндегі түрақты си- 
паттағы қүқықтық, үйымдық, эскери, жедел-іздестіру, кедендік, 
техникалық, ақпараттық шараларды жүзеге асырудан түрады.

¥лттық қауіпсіздік органдарының кадрларьт эскери қызмет- 
шілер, жүмысшылар мен қызметкерлер қүрайды. Өзінің іскерлік 
жэне моральдық қасиеті, жасы, білімі жэне денсаулығы жағынан 
өзіне жүктелген міндетті орындай алатын, үлттық қауіпсіздік ор- 
гандарында қызмет агқаруға өзі тілек білдірген Қазақстан Рес- 
публикасының азаматы үлттық қауіпсіздік органдарының эскери 
қызметкері бола алады.

¥лттық қауіпсіздік органдарының әскери қызметшілерінің 
занды талаптарын азаматтар мен лауазымды адамдар орындауға 
міндетті. Бүл әскери кызметшілер партияларда, кэсіби одақтарда 
болмайды, қайсыбір саяси партияны қолдамайды.

¥лттық қауіпсіздік органдарының эскери қызметшілеріне та- 
бельдік қаруды, арнайы қүралдарды сақтауға жэне өзімен бірге 
алып жүруге рүқсат етілген.

Бақылау сұрақтары:
1. Қазақстан Республикасының ұлітык қауіпсіздігі дегеніміз не?
2. Мемлекеттік күзет қызметі мен «Сырбар» сыртқы барлау қызметінің 

міндеттері қандай?
3. ¥лттық қауіпсіздік органдарының өкілетгіктері қай заңда белгіленген?



11 ТПОПУ ҚАЗАҚСТАН респүбликасы ны ң  
Р У ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ

11.1. Ішкі істер органдарының негізгі кұрылымы мен 
міндеттері

Тэртіпті жэне адам, қогам, мемлекет қауіпсіздігін қорғауда Іш- 
кі істер органдары құқық қорғау органдарының арасында басты 
рөл атқарады, олар қылмысты айқындаумен, оның алдын алумен 
жэне жолын кесумен байланысты ұлан-ғайыр жұмыс атқарады.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары адамның 
жэне азаматтың өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандық- 
тарын, қоғамның жэне мемлекеттің мұдделерін құқыққа қарсы 
қолсұғушылықтан қорғауға, қоғамдық тэртіпті сақтауға жэне қо- 
ғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған құқық қорғау ор- 
ганы болып табылады.

Ішкі істер органдары атқарушы биліктің Қазақстан Респуб- 
ликасының заңдарына сэйкес агіықтауды, алдын ала тергеуді 
жэне жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын арнайы мемле- 
кеттік органдары болып табылады, олар, сонымен қатар, қоғам- 
дық тэртіпті қорғау, қогамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам 
мен азаматтың құқығы мен бостандығын, қоғам мен мемлекеттің 
мүдделеріне қастандық эрекеттердің алдын алу жэне жолын ке- 
су функцияларын да атқарады. Құқық тэртібін қорғау жэне қыл- 
мыскерлікпен күрес қандай мемлекеттің болмасын өз билігін ны- 
ғайтудағы басты міндеті.

Ішкі істер органдары қызметінің құқықтық негізін Қазақстан 
Республикасының Конституңиясы, «Қазақстан Республикасы- 
ның ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сәуірде қабыл- 
данган Заң жэне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілері құрайды. Егер Қазақстан Республикасы рати- 
фикациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылатын қағи- 
далардан өзге қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың 
қағидалары қолданылады. Ішкі істер органдарының қызметі Қа-



зақстан Республикасындагы мемлекеттік қызмет қағидаттарына 
жэне ^ұқык қорғау қызметінің арнаулы кағидаттарына сэйкес жү- 
зеге асырылады.

Ішкі істер министрлігі ішкі істер органдарының біртүтас 
жүйесін басқаратын Қазақстан Республикасының орталық атқа- 
рушы органы болып табылады. Оны Қазақстан Республикасы- 
ның Президенті лауазымға тағайындайтын жэне лауазымнан бо- 
сататын Ішкі істер министрі басқарады.

Министр Қазақстан Республикасының Президенті алдында 
Ішкі істер органдарының қызметі туралы есеп береді, өз мини- 
стрлігінің атынан Ішкі істер органдарының орындауы үшін мін- 
детті қүқықтық актілер, өз қүзыреті шегінде өзге де мемлекеттік 
органдардың, жеке жэне заңды түлғалардың орындауы үшін мін- 
детті нормативтік қүқықтық актілер шығарады. Ол өзінің орынба- 
сарларына, Ішкі істер министрлігі қүрылымдық бөлімшелерінің, 
ведомстволардың, аумақтық органдар мен ведомстволық бағы- 
нысты үйымдардың басшыларына өкілеттіктер береді жэне мем- 
лекеттік органдар мен халықаралық үйымдарда Ішкі істер мини- 
стрлігі атынан өкілдік етеді, халықаралық шарттарға қол қояды.

Ішкі істер органдарының біртүтас жүйесін полиция, қыл- 
мыстық-атқару жүйесі, эскери-тергеу органдары, Ішкі эскерлер 
қүрайды. Полицияны криминалдық полиция, экімшілік поли- 
циясы, тергеу, анықтау бөлімшелері жэне өзге де бөлімшелер қү- 
райды. Ішкі істер органдары Қазақстан Республикасының Ішкі 
істер министрлігінен, ведомстволардан, аумақтық орғандардан, 
сондай-ақ Ішкі істер министрлігіне ведомстволық бағынысты 
үйымдардан тұрады. Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың жэне астананың, көліктегі Ішкі істер департаментте- 
рі, қалалық, аудандық, қалалардағы аудандық, желілік Ішкі істер 
органдары, әскери-тергеу органдары аумақтық органдар болып 
табылады.

Криминалдық полиция үйымдасқан қылмысқа, экстреми- 
змге, есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз 
айналымына карсы күрес жөніндегі бөлімшелерден, жедел-іздес- 
тіру қызметін жүзеге асыратын өзге де бөлімшелерден түрады.

Әкімшілік полициясы полицияның учаскелік инспекторла- 
ры, кэмелетке толмағандар істері, эйелдерді зорлық-зомбылық- 
тан қорғау, азаматтық жэне қызметтік қару айналымы саласында-



ғы бақылау жөніндегі бөлімшелерден, жол-патрульдік, көші-қон, 
табиғатты қорғау полициясынан, арнаулы мекемелерден, қоғам- 
дық тэртіпті сақтауды жүзеғе асыратын озғе де бөлімшелерден 
түрады.

Әкімшілік полиция қоғамдық тэртіпті қорғау, мемлекеттік 
объектілердің қауіпсіздігі, коші-қон заңдарының сақталуы, ар- 
найы мекемелерде отырған адамдардың қүқықтары мен заңды 
мүдделерінің сақталуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекет- 
тік саясаттың іске асырылуын Ішкі істер министрлігінің қүзыреті 
шегінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ол:
-  қоғамдық тэртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті коргау, қылмыс- 

керлікпен күрес, айрықша күзетілетін жэне режімдік объекті- 
лердің қауіпсіздігі, көші-қон зандарының сақталуы, республика 
азаматтығымен байланысты мэселелерді қарау, күзет қызметін 
жүзеге асыру, арнайы мекемелерде отырған адамдардың қүқық- 
тары мен заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз ету саласын- 
дағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз етеді;

-  қоғамдық тэртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті қорғауға, қү- 
қық бүзушылық пен қылмыстардан сақтандыруға бағыт- 
талған шаралар белгілейді;

-  экологиялық қүқық бүзушіілыктарды айқындауға, олар- 
дың алдын алуға жэне жолын кесуге бағытталған іс-шара- 
лардың жүзеге асырылуын үйымдастырады;

-  заңдарға сэйкес заңсыз көші-қонға қарсы шаралар белгі- 
лейді;
заңсыз көші-қон бойынша арнайы бөлімшелердің қызме- 
тін үйымдастырады;

-  азаматтыққа қабылдау жэне одан шығару жөніндегі мате- 
риалдарды қарайды;

-  азаматтардың түрғылықты түру үшін шет елге кетуін жэ- 
не шет ел азаматтарына виза беруді өз өкілеттігі шегінде 
ресімдейді;

-  қылмыс жасады деп күдік тудырып немесе айыпталып үс- 
талған немесе қамалғандарды, түрақты мекені жоқ, қүжа- 
ты жоқ адамдарды Ішкі істер органдарының арнайы меке- 
мелерінде үстауды, күдіктілерді жэне айыпталушыларды 
конвоймен алып жүруді, қылмыстық (экімшілік) процесс



жүргізуші органдардың оларға қатысты қаулыларының, 
үйғарымдары мен үкімдерінің орындалуын, сондай-ақ кэ- 
^елетке толмағандарды уакытша оқшаулау, бейімдеу жэне 
ақтау орталығында үстауды үйымдастырады; 
режімдік, айрықша күзетілетін объектілердің жэне мемле- 
кет күзетіндегі объектілердің күзетін үйымдастырады; 
Қазақстан Республикасында түрғылықты түратын адам- 
дардың, сондай-ақ шет елдерде түрғылықты түрып жат- 
қан Қазақстан азаматтарының азаматтық тиістілігінің 
өзгергендігі туралы, Қазақстан халқын тіркеу жэне қү- 
жаттау жайында ақпарат алмасып түру үшін Әділет ми- 
нистрлігінің Тіркеу қызметінің комитетімен өзара эре- 
кеттеседі;

-  қоғамдық тэртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті жэне Ішкі іс- 
тер органдарындағы қылмыскерлікпен күрес саласында 
мемлекеттік қүпияларды қорғау жэне қүпиялық режімінің 
сақталуын бақылау жөнінде шаралар қабылдайды;
Ішкі істер органдарында есепте түрған адамдардың жүріс- 
түрысына бақылау үйымдастырады жэне ережеде көздел- 
ген басқа да функцияларды жүзеге асырады.

Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің негізгі міндеті 
қылмыстық жазаны орындау саласындағы мемлекеттік саясатты 
жүзеге асыру, қылмыстық жазаны орындайтын органдар мен ме- 
кемелерде қүқық тэртібі мен заңдылықты қамтамасыз ету, сот- 
талғандардың түзелуін үйымдастыру, сезіктілердің, айыпталу- 
шылардың жэне сотталғандардың, сондай-ақ қылмыстық-атқару 
жүйесі мекемелеріндегі азаматтардың қүқықтары мен заңды мүд- 
делерін қамтамасыз ету болып табылады.

Іиікі әскерлер комитеті Ішкі істер министрлігінің бейбітші- 
лік жэне соғыс кездері ішкі әскерлерді эскери басқару органы бо- 
лып табылады. Комитеттің негізгі міндеттері адамның, қоғамның 
жэне мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адам мен азамат- 
тың күқықтары мен бостандығын қылмыстық жэне басқа заңға 
қайшы озбырлықтан қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асырады.

2014 жылдың 21 сәуірінде Мемлекет басшысының Жарлы- 
ғымен Ішкі істер министрлігінің Ішкі эскерлері Қазақстан Рес- 
публикасының ¥лттық үланы болды. Ол ішкі істер органда-



рының бірыңғай жүйесіне кіреді жэне жеке бастың, қоғам мен 
мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, адамның жэне аза- 
маттың қүқықтары мен бостандықтарын қылмыстық жэне өз- 
ғе де қүқыққа қарсы қолсүғушылықтардан қорғауға арналған. 
«Қазақстан Республикасының ¥лттық үланы туралы» 2015 жыл- 

ғы 10 қаңтардағы Заңы бойынша ¥лттық үланға мынадай мін- 
деттер жүктелген:

1) маңызды мемлекеттік объектілерді жэне арнайы жүктерді 
күзету;

2) ішкі істер органдарымен бірлесіп қоғамдык тэртіпті қор- 
ғауға, жаппай тәртіпсіздіктердің жолын кесуге, қоғамдық 
қауіпсіздікті жэне төтенше жағдай мен соғыс жағдайы- 
ның, терроризмге қарсы операцияның қүқықтық режімде- 
рін қамтамасыз етуге қатысу, осы операцияға, сондай-ак 
табиғи, техногендік жэне әлеумеггік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарларын жою жөніндегі іс-шараларға 
қатысу;

3) сотталған әйелдердің, кэмелетке толмағандардың жазасын 
өтеуіне арналған қылмыстық-атқару жүйесінің мекемеле- 
рін, түрмелерді жэне тергеу изоляторларын қоспағанда, 
қылмыстық-атқару жүйесінщ орташа қауіпсіз, қауіпсіздігі 
барынша жоғары, төтенше қауіпсіз, қауіпсіздігі аралас ме- 
кемелерін күзету;

4) сотталған әйелдердің, кэмелетке толмағандардың жазасын
өтеуіне арналған қылмыстық-атқару жүйесінің мекемеле- 
рін, түрмелерді жэне тергеу изоляторларын қоспағанда, 
қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз, қауіпсіздігі 
барынша жоғары, төтенше қауіпсіз, қауіпсіздігі аралас ме- 
кемелерінде үсталатын адамдардың, сондай-ақ олардың 
аумағындағы азаматтардың мінез-қүлқын бақылау мен қа- 
дағалауды жүзеге асыру;

5) сотталғандарды жэне күзетпен үсталатын адамдарды ай- 
дауылмен алып жүру;

6) соғыс уақытында Қазақстан Республикасының аумақтық 
қорғаныс жүйесінде жекелеген міндеттерді орындау;

7) Қазақстан Республикасының аумағында қарулы қылмыс- 
керлерді залалсыздандыру, заңсыз эскерилендірілген не- 
месе қаруланған қүралымдар (топтар), үйымдасқан қыл-



мыстық топтар (коғамдастықтар) әрекетін тоқтату жөнін- 
йегі арнайы операцияларға қатысу;

8) ауыр жэне аса ауыр қылмыстардың, диверсиялардың, тер- 
роризм актілерінің, қарулы қақтығыстардың жолын кесу- 
ге қатысу жэне тайталасушы тараптарды ажырату;

9) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық 
шарттарға сәйкес міндеттерді орындау. ¥лттық ұланға өз- 
ге де міндеттер Қазақстан Республикасының заңдарымен 
жэне Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен 
жүктеледі.

Есірткі бизнесімен күрес жэне есірткі айналымын ба- 
қылау жөніндегі комитет Ішкі істер министрлігінің құзыреті 
шегінде арнайы атқару жэне бақылау-қадағалау функцияларын, 
есірткі заттардың, жүйкеге әсер ететін заттардың, прекурсорлар- 
дың айналымын мемлекеттік реттеу жэне олардың заңсыз айна- 
лымына, оларды қолдануға қарсы әрекет ету саласын үйлестіруді 
жүзеге асырады.

Тергеу департаменті қылмыстық сот ісін жүргізу саласын- 
дағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін құрылған. Комитеттің 
негізгі міндеттері қылмыстардың алдын алу, оларды айқындау 
жэне ашу, сондай-ак ішкі істер органдары үшін заңда белгіленген 
өкілеттік шегінде алдын ала анықтау мен тергеуді жүзеге асыру. 
Ол заңца белгіленген тэртіпте:

-  қылмыстардың алдын алу, оларды айқындау жэне ашу са- 
ласындағы мемлекеттік саясаттың іске асырылуын жэне 
өз қүзыреті шегінде алдын ала тергеудің жэне анықтаудың 
жүзеге асырылуын үйымдастырады;

-  Ішкі істер органдарының құзыретіне жатқызылған қыл- 
мыстар бойынша алдын ала тергеу мен анықтауды, әскери 
қылмыстар мен әскери қызметшілер жасаған қылмыстар 
бойынша жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырады;
Ішкі істер органдары жүргізетін аймақаралық жэне мем- 
лекетаралық қылмыстарды тергеуді ұйымдастырады, қа- 
жеттілігіне қарай аймақаралық тергеу топтарын құрады;

-  ұйымдасқан қылмыстық топ жасаған ауыр жэне аса ауыр 
қылмыстар, облысаралық жэне мемлекетаралық қылмыс- 
тар бойынша тергеу жүргізеді;
Қазакстан Республикасының халықаралық шарттарына 
сәйкес шет мемлекеттердің құзыретті органдарының қыл-



мыстық істер бойынша құқықтық көмек көрсету жөнінде- 
гі сұраныстарын орындауды ұйымдастырады;

-  өз кұзыреті шегінде азаматтардың ұсыныстарын, арызда- 
ры мен шағымдарын, лауазымды адамдардың жүгінісін 
қарайды, олар бойынша заңға сәйкес шешім қабылдайды;

-  Ішкі істер министрлігінің оқу орындарымен жэне басқа 
мекемелерімен бірлесіп алдын ала тергеу мен анықтама- 
ны жетілдіру проблемаларын зерттеуді жүзеге асырады;

-  алдын ала тергеу жэне анықтау бөлімшелерінің, эскери- 
тергеу органдарының оперативтік қызметінің тергеу прак- 
тикасын талдайды, олардың сапасын көтеру жөнінде ша- 
ралар белгілейді, ғылым мен техниканың жетістіктерін, 
оң тәжірибені практикаға енгізеді;
эскери-тергеу органдарының қызметіне бақылау жүргізе-
ді;

-  қылмыстық проңеске қатысушылардың жэне өзге адам- 
дардың өмірінің, денсаулығының, ар-намысының, қадір- 
қасиетінің жэне мүлкінің қорғалуын бақылайды.

11.2. Ішкі істер органдары қызметкерлерінін қүқықтық 
жагдайы

Ішкі істер органдары Қазақстан халқына қызмет етуге тиісті 
Ішкі істер органдары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақ- 
сатында мынадай міндеттерді жүзеге асырады:

1) кұқық бұзушылықтар профилактикасы;
2) қоғамдық тэртіпті сақтау;
3) қылмыстылықпен күрес;
4) қылмыстық жазаларды жэне экімшілік жазалауды орын- 

дау.
Қазақстан Республикасының заңдарымен жэне Қазақстан 

Республикасы Президентінің актілерімен Ішкі істер органдарына 
өзге де міндеттер жүктелуі мүмкін.

Ішкі істер органдары Қазақстан Республикасының заңнама- 
сына сәйкес өздеріне жүктелген міндеттер шегінде:

1) құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды анықтауға, зерделеуге, жоюға бағытталған 
шаралар кешенін жүзеге асырады;



2) қоғамдық тэртіпті сақтау жөніндегі шаралар кешенін жү- 
зеге асырады;

3) жол жүрісіне жэне оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
^емлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

4) а^аматтық жэне қызметтік қару мен оның патрондарының 
айналымына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады;

5) күзет қызметі саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге 
асырады;

6) мемлекеттік күзетілуге жататын жеке түлғалар мен объек- 
тілерді күзетуді жүзеге асырады;

7) террористік түрғыдан осал объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалуының жай-күйін бақылайды;

8) азаматтық, халықтың көші-қоны жэне босқындар сала- 
сындағы мемлекеттік саясатты іске асырады;

9) жеке басты куэландыратын кұжаттарды дайындауды, сон- 
дай-ақ Жеке сәйкестендіру нөмірлерінің үлттық тізілімін 
жүргізуді жүзеге асырады;

10) лиңензия жэне рүқсат беру қызметін жүзеге асырады;
11) экімшілік құқық бүзушылықтар туралы істер бойынша іс 

жүргізуді жүзеге асырады;
12) қылмыстык құқық бұзушылықтарды ашуды жэне тексеру- 

ді жүзеге асырады;
13) жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырады;
14) зерттеулерді жүзеге асырады;
15) іздестіруді жүзеге асырады;
16) есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы са- 

ласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жэне олар- 
дың заңсыз айналымына жэне оларды теріс пайдалануға 
қарсы іс-қимылды жүзеге асырады;

17) қылмыстық проңеске қатысушы адамдарды мемлекеттік 
қорғауды жүзеге асырады;

18) қылмыстық-атқару қызметі саласындағы мемлекеттік сая- 
сатты іске асырады, адамдарды Ішкі істер органдарының 
арнаулы мекемелерінде ұстауды жүзеге асырады;

19) мемлекеттік қызметтер корсетеді;
20) халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
21) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Рес- 

публикасы Президентінің жэне Қазақстан Республикасы



Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

Ішкі істер органдарының өкілеттіктері Қазақстан Республи- 
касының Ішкі істер органдары туралы 2014 жылғы 23 сәуірде қа- 
былданған заңының 6-бабында бекітілген.

Ішкі істер органдары өздеріне жүктелген міндеттерді орын- 
дау кезінде басқа мемлекеттік органдармен, жеке жэне заңды 
түлғалармен өзара іс-қимылды жүзеғе асырады. Мемлекеттік ор- 
гандар, жеке жэне заңды түлғалар Ішкі істер органдарына көмек 
көрсетуге қүқылы.

Жекелеген азаматтар өздерінің келісімі бойынша Қазақстан 
Республикасының заңдарына сэйкес Ішкі істер органдарымен жа- 
сырын негізде ынтымақтастыққа тартылуы мүмкін. Мәжбүрлеп 
ынтымақтастыққа тартуға жол берілмейді. Ішкі істер органдары- 
ның шет мемлекеттердің тиісті мемлекеттік органдарымен жэне 
халықаралық үйымдармен өзара іс-қимылы Қазақстан Республи- 
касы ратификациялаған халықаралық шарттарға сэйкес жүзеге 
асырылады.

Ішкі істер органдарының кадрларын қызметкерлер, эскери 
қызметшілер жэне жүмыскерлер қүрайды. Ішкі істер органда- 
ры үшін кадрлар даярлауды Ішкі істер министрлігінің білім беру 
үйымдары жэне өзге де білім беру үйымдары жүзеге асырады. 
Ішкі істер органдарының кадр қүрамын бастапқы арнайы оқыту, 
кәсіптік қайта даярлау жэне олардың біліктілігін арттыру Ішкі іс- 
тер министрлігінің білім беру ұйымдарында, сондай-ақ басқа да 
білім беру үйымдарында жэне мекемелерінде жүзеге асырылады.

Қызметкерлер, әскери қызметшілер жэне жұмыскерлер Қа- 
зақстан Республикасынан тыс жерлерде жоғары, жоғары оқу ор- 
нынан кейінгі жэне қосымша кәсіптік білім ала алады.

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің еңбек қатынастары 
«Қүқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының За- 
ңында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Рес- 
публикасының Еңбек кодексімен реттеледі.

Ішкі істер органдарында қызмет өткеру тэртібі мен шарттары 
«Қүқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының За- 
ңымен айқындалады.

Соғыс жағдайы немесе төтенше жағдай қолданылған, тер- 
роризмге қарсы операция жүргізілген кезенде, қарулы қақтығыс



жағдайында, төтенше жағдайлардың зардаптарын жою кезінде 
Ішкі істер органдарының қызметкерін тұракты орналасқан пунк- 
тінен ^ыс жерде оған жүктелген міндеттерді орындауға тартуға: 
қызметТік уақыт режімін өзгертуге, оған қосымша міндеттер жүк- 
теуге, басқа жерге іссапармен жіберуге, кызмет сипатын озгерт- 
пей, басқа бөлімшеге уақытша ауыстыруға, сондай-ақ қызметкер- 
дің келісімінсіз өзге де ерекше жағдайлар мен қосымша шектеу- 
лер белгілеуге жол беріледі. Мүндай жағдайларда Ішкі істер ор- 
гандары қызметкерінің қызмет мерзімінің бір күні үш күн болып 
есептеледі және үш есе мөлшерде ақшалай қамтылым толенеді.

Ішкі істер органдарының қызметкерлері Қазақстан Респуб- 
ликасының бүкіл аумағында, атқаратын лауазымына, уақытқа 
карамастан, оларға қылмыстық немесе экімшілік күқық бүзушы- 
лық туралы арыз немесе хабар берілген жағдайда не ол тікелей 
анықталған жағдайда қүқыққа қарсы іс-әрекеттердің жолын кесу, 
жәрдемге мүқтаждарға көмек көрсету, оқиға болған орынды күзе- 
ту, сондай-ақ жақын жердегі Ішкі істер органдарын хабардар ету 
жөнінде шаралар қолдануға міндетті. Ішкі істер министрлігінің 
жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қүрылымдық 
бөлімшесінің басшысы лауазымы бойынша Жол жүрісі қауіпсіз- 
дігін қамтамасыз ету жөніндегі бас мемлекеттік инспектор болып 
табылады.

Ішкі істер органдары қызметкерлерінің жеке адамдардың 
қүқықтарын уақытша шектейтін эрекеттері «Заң атымен» деген 
сөздерді айта отырып жасалады. Әрбір адам мүндай жағдайда 
белсенді эрекетін тоқтатып, Ішкі істер органдары қызметкерінің 
талаптарына мүлтіксіз бағынуға жэне оның қызметтік міндетте- 
рін атқарумен байланысты нүсқауларын орындауға міндетті. Ішкі 
істер органдары қызметкерлерінің арнаулы қүралдарды, атыс қар- 
уын жэне өзге де қаруды алып жүруге, сақтауға жэне қолдануға, 
дене күшін, оның ішінде жауынгерлік күрес тәсілдерін қолдануға 
қүқығы бар. Арнаулы құралдарды, атыс қаруы мен өзге де қаруды 
жэне дене күшін қолдану тэртібі «Қүқық корғау қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының заңында айқындалады.

Қызметкерлер Ішкі істер органдарының өкілеттіктерін іске 
асыру кезінде:

1) жеке адамдармен қарым-қатынас кезінде өзін таныстыруға 
жэне қызметтік куэлігін көрсетуге;



2) ұсталғаннан кейін адамға оны ұстау негіздерін хабарлау- 
ға, оның өзіне жэне жақын туыстарына қарсы куәгер бол- 
мауға құқығы, бір рет телефон соғуға жэне қорғаушы алу- 
ға кұқығы бар екенін түсіндіруге;

3) жеке адамның үсталғаны туралы оның жақын туыстарына 
хабарлауға;

4) жеке түлғалардың қүқығы мен заңды мүдделерін сақтауға, 
азаптауды, зорлық-зомбылықты, қатыгез, адамгершілікке 
жатпайтын, қадір-қасиетін қорлайтын жаза қолданбауға, 
қасақана тэн зардабын жэне жан азабын тарттырмауға 
міндетті. Қылмыстық немесе экімшілік қүқық бүзушы- 
лықты жасауға айғақ беруге жэне өзін кінэлімін деп мо- 
йындауға мәжбүрлеуге тыйым салынады.

Ішкі істер органдарының қызметкерлері нысанды киіммен те- 
гін қамтамасыз етіледі. Тізбесін Ішкі істер министрі айқындайт- 
ын бөлімшелердегі лауазымдарда қызмет өткеретін ішкі істер ор- 
гандарының қызметкерлеріне нысанды киімнің орнына ақшалай 
өтемақы төленеді. Ішкі істер органдарындағы қызметте он бес 
жэне одан да көп жыл еңбек сіңірген, жасына, денсаулық жағ- 
дайына немесе штаттың қысқаруына байланысты Ішкі істер ор- 
гандарынан зейнеткерлікке шығарылған, қызметтік міндеттерін 
орындау кезінде жарақат алған ж^не қызметке жарамсыз деп та- 
нылған қызметкерлердің салтанатқа жэне салтанатқа шығуға ар- 
налған нысанды киім киіп жүруге қүқығы бар.

Заңда белгіленген ішкі істер органдарында қызмет атқарудың 
ерекше сипаты мен қызметкерлердің жауапкершілігі қосымша 
элеуметтік қүқықтармен жэне жеңілдіктермен өтеледі.

Ішкі істер органдары қызметкерінің бір елді мекеннен елу ки- 
лометрден асатын қашықтықтағы екінші елді мекенге көшуіне 
байланысты қызметі ауысқан жэне жоғарылаған кезде оған қыз- 
меткердің өзіне екі айлық ақшалай қамтылым мөлшерінде жэне 
онымен бірге көшкен эрбір отбасы мүшесіне жарты айлық ақша- 
лай қамтылым мөлшерінде көтерме жэрдемақы төленеді. Ішкі іс- 
тер органдары қызметкерінің қызметі ауысқан жэне жоғарылаған 
кезде оған он тоннаға дейінгі жеке мүлкінің тасымалы үшін, сон- 
дай-ақ онымен бірге көшкен отбасы мүшелерін қоса алғанда, те- 
міржол, су, автомобиль көлігінің жолақысы үшін шығындардың 
мемлекет есебінен орны толтырылады.



Акшалай ризықты, жэрдемақыларды жэне өзге де төлемақы- 
ларды төлеу тэртібін Ішкі істер министрі белгілейді. Қызметін 
ауысть^эған жэне жоғарылаған кезде көтерме жэрдемақыға, кө- 
ліктің л|опақысы үшін жэне жеке мүлкін тасымалдағаны үшін 
шығындардың орнын толтыруға қүқығы бар Ішкі істер органда- 
ры қызметкерлерінің тізбесін Қазақстан Республикасының Үкі- 
меті айқындайды.

Ішкі істер органдарында қызмет өткеру кезеңінде мемлекет- 
тік наградалармен -  ордендермен марапатталған Ішкі істер ор- 
гандарының қызметкерлеріне қызметтен шығарылған кездегі бір- 
жолғы жэрдемақы мөлшері ақшалай қамтылымының екі айлықа- 
қысына арттырылады. Жергілікті өкілді жэне атқарушы органдар 
Ішкі істер органдарының қызметкерлеріне осы Заңда көзделме- 
ген қосымша әлеуметтік қорғау кепілдіктерін белгілеуге қүқылы.

11.3. Қазақстан Республикасы ІІМ министрлігінің 
Қылмыстық-атқару жүйесі

Қазақстан Республикасы ІІМ министрлігінің қылмыстық- 
атқару жүйесіне соттар тағайындаған қылмыстық жазалардың 
орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі атқарушылық жэне өкім- 
дік функцияларды жүзеге асыратын органдар мен мекемелердің 
жэне де солардың жүмыс істеуін қамтамасыз ететін үйымдардың 
жүйесі жатады.

Үкім заңды күшіне енген бойда, мемлекет қылмыстық жазаны 
орындайтын тиісті мекемелер мен органдар арқылы, сотгалганға 
белгілі бір жазаға тэн қүқық шектеулер жиынтығын жэне түзету 
ықпалы бар шаралар қолдануға құқық алады. Бүл кұкық шектеу- 
лер көлемі сотталғанның жынысына, азаматгығына, жасына, жаза 
түріне, бүрын сотталған-сотталмағанына байланысты. Айта кету 
керек, сотталғандардың қүқығы мен бостандығы сот үкімі бойын- 
ша жэне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ша- 
мада ғана шектеледі. Мемлекет сотгалғандардың жэне олар қандай 
да бір занды қатынастармен байланысты туыстарының, жақында- 
рының жэне басқа жеке жэне занды тұлғалардың күқықтары мен 
занды мүдцелерін сақтауға жэне корғауға кепілдік беруге тиіс.

Сотталған шет ел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар 
Қазақстан Республикасының шет ел азаматтары мен азаматтығы



жоқ адамдардың құқықтық жағдайы туралы халықаралық шарт- 
тарында белгіленген құқықтарды пайдаланады жэне міндеттерді 
көтереді, республика заңдарында көзделген шектеулерге ұшы- 
райды.

Мемлекеттің қылмыскерлікпен күрес жүргізуші барлық қү- 
қық қорғау органдарының қызметі өзара байланысты. Бұл өзара 
байланыстылық ортақ міндетке -  елдегі қылмыскерлікпен күрес- 
ке негізделген. Атқару мекемелері жэне жаза орындаушы өзге ор- 
гандар, алдыға қойылған міндетті ойдағыдай орындау үшін Ішкі 
істер органдарымен, тергеу, прокуратура органдарымен жэне сот- 
пен тығыз қарым-қатынаста болуға тиіс.

Сот тағайындаған жазаның ойдағыдай орындалуы үшін мем- 
лекет арнайы мекемелер мен органдар құрды. Қазақстанның 
тәуелсіздігі кезіндегі маңызды өзгеріс -  пенитенциарлық жүйе- 
нің түгелдей Ішкі істер министрлігінің қарамағынан Әділет ми- 
нистрлігіне беріп, соңынан ол кейін қайтарылған.

Республика бойынша сотталғандар мен тергеу барысында қа- 
мауға алынғандар саны кешегі жылдары 50 мыңға жуық адам бо- 
латын. Бірақ соңғы жылдары бас бостандығынан айыруға балама 
жазалар кеңінен қолдануы арқасында, мерзімінен бүрын босату 
жэне жазаны ауыстыру институттарының тиімділігін арттыру нэ- 
тижесінде биылғы жылдың басынан бері сотталғандардың саны 
6 мың адамға, 48 мыңнан 42 мыңға дейін азайды.

Қылмыстық-атқару жүйесі Комитетінің қүрылымына 15 ау- 
мақтық басқарма, 73 түзеу мекемесі, 20 тергеу изоляторы, 218 
қылмыстық-атқару инспекңиясы, 3 республикалық мемлекеттік 
кәсіпорын, бас бостандығынан айыру орындарынан босанған 
адамдар үшін 2 республикалық бейімдеу орталығы, Комитеттің 
Академиясы жэне Павлодар заң колледжі кіреді.

Бас бостандығынан айырылған барлық адамдардың өздері- 
не адамгершілік қатынасты талап етуіне құқығы, сондықтан да 
Қазақстан Республикасы пенитенңиарлық жүйені халықаралық 
нормалар мен стандарттарға жақындату шараларын қарастыру- 
да. Соңғы он жылдықта қылмыстық-атқару жүйесін жетілдіру 
тұрғысынан Қазақстанда бірқатар бағдарламалар іске асырылды. 
Мысалы, сотталғандар қүқығы едәуір кеңейді, олардың элеумет- 
тік жэне құқықтық қорғалуы біршама дұрысталды, жаза өтеудің 
прогрессивтік жүйесі заңда бекімін тапты, түзеу мекемелері мен



тергеу изоляторларының материалдық-техникалық базасы ны- 
ғаюда, түрмеде отырғандардың тығыздығы сиреді. Пенитенциар- 
лық жүйЗДе негізсіз шектеулер мен тыйымдар алынып тасталуда. 
Камералардың терезелері кеңейтіліп, күндізгі жарық түсіп, таза 
ауа кіру үшін эртүрлі жағдайлар жасалынуда. Қылмыстық-атқару 
жүйесінің мекемелерінде отырған адамдарға олардың қүқықтары 
мен міндеттері туралы ылғи айтылады.

Қоғамдық бақылауды жүзеге асыру мақсатында республика- 
ның 15 облысында қоғамдық бақылау комиссиялары қүрылды. 
Олар оз қызметін адам қүқығын сақгау мәселесіне қатысты эр- 
түрлі іс-шаралар, семинарлар өткізу арқылы жэне қылмыстық-ат- 
қару жүйесінің бөлімшелерімен тығыз байланыста жүзеге асы- 
рады. Мүндай қоғамдық бақылау қылмыстық-атқару жүйесінің 
мекемелеріне ауық-ауық барып түруды жэне тиісті үсыныстар 
енгізуді керек етеді.

Бүгінгі пенитенциарлық жүйедегі жағдай мемлекеттік бақы- 
лау органдарының отырыстарында жиі қаралуда. 2015 жылы 28 
қыркүйекте Бас прокуратураның алқа мэжілісінде қылмыстық 
атқару жүйесі комитетінің жэне оның аумақтық бөлімшелері- 
нің қызметінде сотталғандарды материалдық-түрмыстық жэ- 
не элеуметтік қамтамасыз ету мэселелерін реттейтін заңнаманы 
қолданудағы заңдылықтың жай-күйі қаралған болатын. Жиында 
пенитенциарлық жүйенің тиімділігін арттыру жолдары, түзету 
мекемелерінің шығындарын оңтайландырудың өзекті мэселеле- 
рі талқыланды, сотталғандардың коммуналдық-түрмыстық жэне 
түрғын-үй жағдайларын жақсарту, мемлекеттің элеуметтік кепіл- 
діктерін қамтамасыз ету жолдары қаралды.

Алқада мемлекет сотталғандардың түрмыстық жағдайын 
жақсарту бойынша дәйекті шаралар қабылданып, өткен жылда- 
ры қылмыстық атқару жүйесін қаржыландыру айтарлықтай өсіп, 
сотталғандар үшін бөлінетін шығындар көлемі артқаны атап кор- 
сетілді. Бірақ та қабылданған шараларға қарамастан, бүл сала- 
да айтарлықтай сапалы өзгерістер болмаған. Тексеріс барысында 
сотталғандардың түрмыс жағдайларына, азық-түліктей жэне зат- 
тай үлестерін алу қүқықтарының бүзылуына қатысты орын алған 
біршама жүйелі келеңсіздіктер анықталды. Тексеріс барысында 
1700-ден астам заңдылықтың бүзылуы есепке алынып, 86 ықпал 
ету актілері енгізілді. 117 лауазымды түлға жауапкершілікке тар-



тылды. Мемлекетке келтірілген шығын өндіріліп, 3,5 миллион- 
нан астам теңгенің негізсіз жұмсалуына жол берілмеді. Бюджет- 
тің негізсіз жұмсалған қаражатының жалпы сомасы 400 миллион- 
нан астам теңгені құрады.

Бас Прокурор уэкілетті мемлекеттік органдардың басшыла- 
рына орын алған олқылықтарды жоюға, бюджеттің қысқаруы 
жағдайында сотталғандар үшін жұмсалатын шығындарды оңтай- 
ландыруға, сотталғандардың құқықтарын қамтамасыз етуге жэне 
қажетті тұрғын-үй жэне коммуналдық-тұрмыстық жағдайларды 
жасауға бағытталған бірқатар кезек күттірмес міндеттерді қойды. 
Сонымен қатар, өңірлік прокурорларға сотталғандардың матери- 
алдық-түрмыстық жэне әлеуметтік қажеттеріне бөлінген шығын- 
дарды жұмсау мәселелеріндегі заңдылықтың сақталуын жүйелі 
түрде тексеріп, талдау жасауды, олардың тұрмыстық жағдайын 
нашарлату арқылы режімдік тэртіптің тұрақсыздануына жол 
бермеуді тапсырды. Тексеріс қорытындысы бойынша Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне заңдылықтың бұзылуына кері әсер 
ететін себептер мен жағдайлардың алдын алу жоніндегі тиісті 
шараларды қамтамасыз ету туралы ұсыныс берілді. Сондай-ақ 
«Еңбек» республикалық мемлекеттік кәсіпорнын таратып, оның 
окілеттіктерін түзеу мекемелерінің өздеріне беру қажеттілігі ту- 
ралы мәселе қойылды17. Қазір пенитенциарлық инфрақұрылым- 
дарды жаңғырту -  институционалдық реформаларды жүзеге асы- 
рудың маңызды қадамдарының бірі ретінде анықталып отыр.

Қылмыстық-атқару жүйесінің қүрылымын уәкілетті ор- 
ган; қылмыстық-атқару жүйесінің аумақтық органдары; қылмыс- 
тық жаза орындайтын мекемелер мен органдар: қылмыстық-ат- 
қару инспекциялары; түзеу мекемелері; тергеу изоляторлары; 
ғылыми-зерттеу, емдеу-профилактика ұйымдары жэне білім бе- 
ру ұйымдары; қылмыстық-атқару жүйесі саласындағы ондірістік 
кызметті жүзеге асыруға жэне сотталғандарды еңбекке тартуға 
тиісті мекемелер, олардың құрылымдық бөлімшелері құрайды.

Қылмыстық атқару жүйесі органдарының қызметкерлері оз 
құзыреті шегінде:

1) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде отырған 
адамдардың жэне оның аумағында, оған жақын жатқан ау-

17 Бас прокуратура сайтынан. 2015 жыл. 29 қыркүйек.



мақта жүрген адамдардың жүріс-түрысын бақылауға жэне 
қадағалауға;

2) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде отырған 
адамдардан олардың заңдар және сот үкімі өздеріне жүк- 
теген міндеттерді орындауын талап етуге;

3) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде отырған 
адамдарды тіркеуге алуға, дактилоскопия жасауға, сурет- 
ке түсіруге, бейне көрінісін жэне дыбысын жазып алуға;

4) сотталғандарды тэрбиелік іс-шараларға міндетті түрде қа- 
тыстыруға;

5) ішімдіктер, уытты, жүйкеге әсер ететін жэне есірткі заттар 
пайдалану фактісін айқындау мақсатында қылмыстық-ат- 
қару жүйесінің мекемелерінде отырған адамдарды Қазақ- 
стан Республикасының заңнамасына сэйкес куэлендіруге;

6) экімшілік немесе қылмыстық заңдарда көзделген эрекет- 
терді жасаған адамдарды қылмыстық-атқару жүйесінің 
мекемелеріне жақын жерлерде үстауға, тінтіп қарауға жэ- 
не ішкі істер органдарына жеткізуге;

7) жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыруға;
8) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде орын алған 

төтенше жағдайларға қызметтік тергеу жүргізуге, олар- 
дың себептерін анықтауға жэне талдауға, ондай жағдай- 
лардың болмауына шара қолдануға;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген 
тэртіпте алдын ала анықтау жүргізуге міндетті.

Қылмыстық-атқару жүйесіне қызметке Қазақстан Республи- 
касының он сегіз жасқа толған, өзінің моральдық, іскерлік, кэсіби 
қасиеті жэне денсаулық ахуалы жағынан өзіне жүктелген міндет- 
терді орындай алатын азаматтары қабылданады. Қылмыстық-ат- 
қару жүйесіне қызметке түсу үшін азаматтар міндетті түрде ар- 
найы тексеруден өтеді.

Бақылау сдоақтары:
1. Ішкі істер органдарының біртұтас жүйесін не құрайды, ол қандай заңда 

бекітілген?
2. Қоғамдык қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Ішкі істер органда- 

рына кандай міндеттер жүктелген?
3. Қылмыстық-аткару жүйесінің қүрылымы қалай, оның жүмысы кандай 

заңдарда белгіленген?



12-тарау ҚЫЛМЫСТАРДЫ АЙҚЫНДАУ ЖӘНЕ 
ТЕРГЕУ ОРГАНДАРЫ

12.1. Тергеу органдары институтының қалыптасуы

Әр мемлекет өмірдің барлық қоғамдық салаларында, адамдар 
арасындағы өзара қарым-қатынастарда қатаң тэртіп пен сақтық- 
ты орнатуға мүдделі. Онсыз қоғамның бірқалапты дамуы, эконо- 
миканың, мәдениеттің котерілуі жэне халықтың қауіпсіздігінің 
артуы мүмкін емес. Сондықтан мемлекет азаматтардың, олардың 
бірлестіктерінің, шаруашылық үйымдарының, мемлекеттік ор- 
гандарының, олардың лауазымды адамдарының қүқыктары мен 
міндеттерін, жауапкершілігін белгілейді, оның үстіне өзі қабыл- 
даған заңдарды барлық адамдардың катаң сақтауын, заңдардың 
талаптарын бүзушылардың заңмен жауапқа тартылуын эрдайым 
қадағалап отырады. Мемлекет мүндай қызметті, яғни заңдар та- 
лаптарынан ауытқуларға жол бермеу үшін қылмыстарды ай- 
қындайтын және тергейтін органдарды белгілеген.

Патшалық Ресейде сот реформасына дейін тергеу жүргізетін 
адамдар мен органдар ауқымы кең болды. 1864 жылғы сот ре- 
формасынан кейін төрт заң шықты: «Сот тағайындауларын қү- 
ру», «Қылмыстық сот ісін жүргізу жарғысы», «Азаматтық сот 
ісін жүргізу жарғысы» жэне «Бітім соттары тағайындаған жаза- 
лар туралы Жарғы». Алдын ала тергеуге сот қызметінің сипатын 
беру сот реформасын жүргізудегі негізгі ережелердің бірі болды. 
Тергеушілер сот ведомствосының қүрамына, округтік соттардың 
қарамағына берілді. Қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеу 
жүргізу жергілікті судьялардың өздеріне жүктелді. Революция- 
лық трибуналдардың соттауына жататын істер бойынша алдын 
ала тергеу жүргізу үшін айрықша тергеу комиссиялары қүрылды.

Жалпы соттар қарайтын істер бойынша алғашқы анықтау по- 
лицияға қалдырылды, олар прокурорлардың қадағалауында бол- 
ды. Анықтаудың іс жүргізу қүжаттарында дәлелдемелік қуат бол- 
мады, олар заңға сәйкес полиция шендері тергеушіні алмастыр-



ған жағдайлардан басқа кездері қосалқы материалдар ғана болып 
қалды.

Кеңестік жэне одан кейінғі кезеңдерде тергеу органдарының 
институты өз дамуында негізгі үш кезеңнен өтті.

Біріниіі кезең -  Қазақстанда үзақ уақыт, 1923 жылдан 1960 
жылға дейін РСФСР Қылмыстық іс-жүргізу кодексі қолданылған 
кезең, алғаш Қазақстанның кылмыстық-іс жүргізу заңдары күші- 
не кірді. Бірінші кезеңде қылмыстық-іс жүргізу заңнамасы мен ол 
реттейтін тергеу практикасы КСРО мен РСФСР-дің тиісті қыл- 
мыстық-іс жүргізу заңдарының тікелей ықпалымен дамыды.

Екінші кезең -  ол 1960-1991 жылдарды, яғни тәуелсіздік ал- 
ғанға дейінгі кезді камтиды. ҚІЖК мазмүны жағынан сол қалпы 
қалғанмен, заң шығарушы оның тергеу қызметін регламенттейтін 
кейбір институттары мен нормаларын өзгертуге мүмкіндік алды. 
Бүл жылдары Қазақстанның Қылмыстық іс-жүргізу кодексіне 60- 
тан аса өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

Үшінші кезең -  1991 жылдан бергі уақытты камтиды. Бүл ке- 
зенде тергеу органдарының институты Қазақстанның егемендігі 
жағдайында дамыды.

Қазан революңиясы жеңгеннен кейінгі бірінші кезеңде 1917 
жылғы 22 қарашадағы № 1 Сот туралы Декретпен қылмыстық іс- 
тер бойынша алдын ала тергеу жүргізу жергілікті судьялардың 
жеке өздеріне жүктелді. Революңиялық трибунал соттайтын іс- 
тер бойынша алдын ала тергеу жүргізу үшін кеңестердің жаны- 
нан айрықша тергеу комиссиялары қүрылды. Алдын ала тергеу 
органдарының қызметін регламенттеу мақсатында 1917 жылы 16 
желтоқсанда Әділет Халық Комиссариаты «Түтқындауды жэне 
басқа тергеу эрекеттерін тергеу жэне сот мекемелерінің ордерле- 
рі бойынша ғана жүргізу туралы» қаулы қабылдады. Кейін Тергеу 
комиссиясының көптеген функңиясы 1917 жылы 20 желтоқсанда 
қүрылған Бүкілресейлік Төтенше Комиссияға (БТК) өтті.

Бүкілресейлік Орталык Атқару Комитеті (БОАК) өзінің 1918 
жылғы 7 наурыздағы №2 Сот туралы декретімен алдын ала тер- 
геуді сайланбалы тергеушінің жүргізуі туралы ереже қабылдады, 
ол бойынша округтік соттың тапсыруымен оның бір мүшесі алқа- 
лық тергеумен қатар өзі жеке дара тергеу жүргізді.

Қазақстан аумағында 1917 жылы 28 желтоқсанда алғаш рет 
Ақмола революциялық трибуналы жэне оған берілген істі алдын



ала тергеуі үшін тергеу комиссиясы күрылды. Қылмыстық істер 
бойынша алдын ала тергеу жүргізу жергілікті судьяларга жүктел- 
ді, олар бүл міндетті жеке дара атқарды. Міндеттерді жэне прин- 
циптерді анықтағанда Қазақстанның алдын ала тергеу аппараты 
РСФСР Әділет Халық Комиссариаты 1920 жылы қазанда шы- 
ғарған «Алдын ала тергеу жүргізетін халық тергеушілерінің нүс- 
қаулығын» басшылыққа алды. Кейін тергеу органдарының қыз- 
меті 1923 жылғы Қылмыстық-іс жүргізу кодексімен жэне 1923 
жылғы РСФСР-дегі сот қүрылысы туралы Ережемен реттелді. 
Ішкі істер органдарының қүрамында тергеу бөлімшелері алғаш 
1939 жылы қүрыла бастады, қылмыстық іздестіру бөлімдерінің 
жэне СМҰК (БХСС) қүрамына тергеу топтары кіргізілді.

1960 жылы 1 қаңтардан күшіне енген Қылмыстық-іс жүргізу 
Кодексі алдын ала тергеу жүргізу қүқығын прокуратура органда- 
ры мен мемлекеттік қауіпсіздік органдарына берді. Ішкі істер ор- 
гандарында өзінше бөлек тергеу аппаратын қүру КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Төралқасының 1963 жылгы 6 сэуірде «Алдын ала тергеу 
жүргізу қүқығын қоғамдық тэртіпті қорғау органдарына беру ту- 
ралы» Жарлығынан бастау алды.

Қылмысты тергеу дегеніміз -  оған уәкілетті органдардың 
қылмысты ашу, оны жасаған адамдарды қылмыстық жауапкерші- 
лікке тарту, материалдық зиянның ^рнын толтыру мақсатында дэ- 
лелдемелерді жинақтау, тексеру жэне бағалау жөніндегі қызмет. 
Қылмыстарды айқындау жэне олардың жолын кесу -  жедел-із- 
дестіру шараларын, анықтау, алдын ала тергеу, басқа да қызмет- 
тер жүргізу барысында жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы тэуелсіздік алғаннан бастап тергеу 
органдары институтының дамуында біраз елеулі реформа жүргі- 
зілді. Мемлекет басшысының 1995 жылғы 6 қазанында «Қазақ- 
стан Республикасының анықтау мен тергеуді жүзеге асыратын 
арнайы мемлекеттік органдары туралы» жэне «Қазақстан Рес- 
публикасының Мемлекеттік тергеу комитетін қүру туралы» заң 
күші бар Жарлықтарымен жаңа, ведомстводан тыс кұқық корғау 
органы (МТК) қүрылды, ол өзіне прокуратура мен Ішкі істер ор- 
гандарының алдын ала тергеу функцияларын алды.

Бірақ Мемлекеттік тергеу комитеті тергейтін істердің аса көп- 
тігі, күрделі емес жэне қоғамға қауіптілігі шамалы істерді тергеуге 
күштің бөлінуі жэне Ішкі істер органдарымен өзара эрекеттестік-



тің болмауы, тіптен кейбір жағдайлардағы бақталастық болуы бұл 
жаңа органның қызметінің тиімділігіне теріс әсер етті. Соған бай- 
ланысті}, құқық қорғау органдарының жүйесін эрі қарай жетілді- 
ру жэне қылмыскерлікпен жэне сыбайлас жемқорлықпен күрестің 
тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Президенті 1997 жылы
22 сәуірде «Қазақстан Республикасының қүкық қорғау органда- 
рының жүйесін эрі қарай реформалау жөніндегі шаралар туралы» 
Жарлық шығарды, онда құқық қорғау органдарын, Мемлекеттік 
тергеу комитетін, оның жергілікті органдарын ұйымдастыру жэне 
олардың өкілеттіктері жөнінде едәуір озгерістер енгізді.

Бұл Жарлыққа сэйкес, ІІМ меншікке, адамға қарсы қылмыс- 
тардың жэне басқа да көп таралған қылмыстардың алдын ала 
тергеуін жүргізу құқығына ие болды. Ал, МТК органдарына эко- 
номикалық, лауазымдық, әскери қылмыстармен, сондай-ақ ұйым- 
дасқан қылмыскерлік, сыбайлас жемқорлық сияқты аса қауіпті 
қылмыстармен күресу жүктелді. Сол мақсатта МТК-ның жергі- 
лікті жэне басқа кейбір органдары (аудандық, қалалық бөлімдер) 
ІІМ-нің қарамағына берілді. Бірақ, МТК органдарын прокурор- 
дың келісімімен басқа құқық қорғау органдары жүргізуге тиісті 
қылмыстық істерді өздеріне алу құқығы берілді.

Сонымен, бұл реформаның нәтижесінде елде жедел-іздесті- 
ру жэне анықтама қызметтері бар үш тергеу аппараты (МТКДІМ 
жэне ¥ҚК) жэне де жаңа анықтау органдары (салық полиңиясы, 
эскери полиңия, кеден органдары) жұмыс істеді.

Бірақ кейін, Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 
жылғы 5 қарашадағы «¥лттық қауіпсіздікті нығайту, үйымдас- 
қан қылмыскерлікпен жэне сыбайлас жемқорлықпен күресті эрі 
қарай күшейту жөніндегі шаралар туралы» Жарлығымен Мем- 
лекеттік тергеу комитеті таратылды. Оның жауапты мемлекеттік 
қызмет атқаратын адамдармен, әскери қызметшілермен, құқық 
қорғау органдары қызметкерлерімен, судьялармен байланысты 
ұйымдасқан қылмыскерлікпен жэне де қылмыстық ұйымдар жү- 
зеге асыратын контрабандамен жэне есірткі бизнесімен күресу 
жөніндегі өкілеттігі ¥лттық қауіпсіздік комитетіне отті. Ал, жал- 
пы қылмыстық ұйымдасқан жэне экономикалық қылмыскерлікті 
тергеу -  Ішкі істер органдарына қайтарылды.

Қазіргі кезде ІІМ-нің тергеу аппараты құқық қорғау органда- 
рының жүйесіндегі ең ірі саласы. Соңғы жылдары қылмыстық-



іс жүргізу кодексіне қылмыстық процесті оңайлату жэне оның 
тиімділігін көтеру мақсатында елеулі түзетулер енгізілді. Тер- 
геудің негізгі формасы алдын ала тергеу, ол қылмыстық істердің 
көбісінде жүргізіледі. Қылмыстық қудалау жеке тэртіпте жэне 
анықтау формасында болатын қылмыстық істерден басқа бар- 
лық қылмыстық істер бойынша алдын ала тергеу міндетгі түрде 
жүргізіледі. Алдын ала тергеу кәмелетке толмагандар жэне өзінің 
физикалық немесе психикалық кемістігіне байланысты өз қүқы- 
ғын қорғай алмайтын адамдар жасаған қылмыстарда да жүргізі- 
леді. Қылмыстық іс бойынша жүргізілетін тергеудің алдын алу 
деп аталатын себебі -  бас сот талқысындағы сот тергеуінен кейін 
ғана сот адамды айыпты деп тауып, оған жаза тағайындай алады.

Үкімнің азаматтық талапқа, басқа да мүліктік өндірулерге 
немесе мүліктің тәркіленуі мүмкін екендігіне қатысты бөлігінің 
орындалуын қамтамасыз ету мақсатында, тергеуші күдіктінің, 
айыпталушының немесе заң бойынша олардың әрекеті үшін ма- 
териалдық жауапкершілік көтеретін адамдардың мүлкін анықтау- 
ға шара қолданады.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстар туралы қылмыстық істер 
бойынша алдын ала тергеу жүргізгенде тергеуші қылмыстық жол- 
мен табылған мүлікті жэне қылмыстық жолмен табылып, басқа 
адамның меншігіне өткен мүлікті анықтауға да шара қолдануға 
тиіс. Алдын ала тергеу жүргізу міндетті істерде, тергеуші анық- 
тау органдарының шүғыл тергеу эрекеттерін орындауын күтпес- 
тен, ол істерді кез келген уақытта өзіне алып жүргізе алады.

Алдын ала тергеу формаларының бірі -  аньщтау. Анықтау 
органдары қылмыстық қудалау органдарына жатады, олар қара- 
пайым тергеу әрекеттерін жүргізумен қатар жедел-іздестіру қыз- 
метін де жүзеге асырады, қылмыстарды жэне оларды жасаған 
адамдарды табуға шара қолданады.

Қылмыстық қүқық бүзушылықтың сипатына карай анықтау 
органдарына:

1) заңда белгіленген қүзыретіне сәйкес қылмыстық қүқық 
бүзушылық белгілері мен оларды жасаған адамдарды та- 
бу, қылмыстық қүқық бұзушылықтардың алдын алу жэ- 
не жолын кесу мақсатында қажетті қылмыстық-процестік 
жэне іздестіру іс-шараларын қолдану;

2) алдын ала тергеу жүргізілетін істер бойынша Кодекстің



196-бабында көзделген тэртіппен қылмыстық-процестік 
және іздестіру іс-шараларын орындау;

3) алдын ала тергеу жүргізу міндетті емес істер бойынша 
қЬіЛм ы с т ы қ - іс жүргізу кодексінің 191-бабында көзделген 
тәртіппен анықтау;

4) қылмыстық-іс жүргізу кодексінің 190-бабында белгілен- 
ген сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеруді жүзеге 
асыру;

5) қылмыстық теріс қылық бойынша сотқа дейінгі тергеп- 
тексеруді хаттамалық нысанда жүзеге асыру;

6) қылмыстық-іс жүргізу кодексінің 189-бабының үшінші 
жэне бесінші бөліктерінде көзделген жағдайларда алдын 
ала тергеу ісін жүргізу жүктеледі.

Анықтау органдары болып мыналар табылады:
1) ішкі істер органдары;
2) ұлттық қауіпсіздік органдары;
3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет;
4) экономикалық тергеу қызметі;
5) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде эскери 

полиция органдары;
6) Қазақстан Республикасының шекаралық қызмет органда- 

ры;
7) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде эскери 

полиция органы болмаған жағдайда эскери бөлімдердің, 
қүрамалардың командирлері, эскери мекемелер мен гар- 
низондардың бастықтары;

8) өздерінің қызметкерлері болу елдерінде жасаған қылмыс- 
тық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша -  Қазақ- 
стан Республикасы дипломатиялық өкілдіктерінің, кон- 
сулдық мекемелерінің жэне өкілетті өкілдіктерінің бас- 
шылары;

9) күзетілетін іс-шаралар өткізілетін аймақта жасалған жэ- 
не тізбесі заңца белгіленген күзетілетін адамдарға тікелей 
қарсы багытталған қылмыстық құқык бұзушылықтар ту- 
ралы істер бойынша -  Қазақстан Республикасының Мем- 
лекеттік күзет қызметі.

Көлік қатынасы болмаған кезеңде -  анықтау органының бар- 
лық қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша



сотқа дейінгі іс жүргізу жэне кезек күттірмейтін тергеу әрекет- 
терін орындау жөніндегі қүқықтары мен міндеттері алысқа жү- 
зу сапарындағы теңіз кемелерінің капитандарына, геологиялық- 
барлау партияларының, осы баптың екінші бөлігінде тізбеленген 
анықтау органдарынан алыстағы басқа мемлекеттік үйымдар мен 
олардың бөлімшелерінің басшыларына да жүктеледі.

12.2. Тергеу жэне анықтау органдарынын күқықтары 
мен міндеттері

Тергеуші - қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеп-тек- 
серуді өз қүзыреті шегінде жүзеге асыруға уэкілетті лауазымды 
адам: Ішкі істер органдарының тергеушісі, ¥лттық қауіпсіздік 
органдарының тергеушісі жэне Қаржы полициясы органдарының 
тергеушісі, сондай-ак кылмыстық-іс жүргізу кодексінде көздел- 
ген жағдайларда -  прокурор. Тергеуші өз қаулысымен істі өзінің 
іс жүргізуіне қабылдап, ол бойынша алдын ала тергеуді жүзеге 
асыруға жэне осы Кодексте көзделген барлық тергеу әрекеттерін 
орындауға қүқылы.

Тергеуші істің мэн-жайларын жан-жақты, толық жэне объек- 
тивті зерттеу үшін барлык шараларды қолдануға, адамның қыл- 
мыстық қүқық бүзушылық жасағанын көрсететін оған қатысты 
жеткілікті дәлелдер жиналған аДамды күдіктінің іс-эрекетін са- 
ралау, осы Кодекске сәйкес оған бүлтартпау шараларын тандау, 
қылмыстық күқық бүзушылықтың мэн-жайлары баяндалған, жи- 
нақталған дәлелдер сипатталған айыптау актісін жасау арқылы 
кылмыстық қудалауды жүзеге асыруға міндетті. Қылмыстық-іс 
жүргізу кодексте козделген жағдайларда прокурорды процестік 
келісімді жасасуға мүмкіндік беретін мэн-жайлардың анықталға- 
ны туралы хабардар етеді.

Үкімнің азаматтық талап қою, басқа да мүліктік өндіріп алу- 
лар немесе мүлікті ықтимал тэркілеу бөлігінде орындалуын қам- 
тамасыз ету мақсатында тергеуші күдіктінің немесе оның эре- 
кеттері үшін заң бойынша материалдық жауаптылықта болатын 
түлғалардың мүлкін анықтау үшін шаралар қолдануға міндетті.

Қылмыстық істер бойынша тергеп-тексеру жүргізген кезде 
тергеуші қылмыстық жолмен табылған не қылмыстық жолмен 
табылған қаражатқа сатып алынған, басқа түлғалардың меншігі-



не берілген мүлікті анықтау үшін де шаралар қолдануға міндетті. 
Тергеуші занда прокурордың, соттың санкңиясын немесе соттың 
шешімін алу көзделген жағдайларды қоспағанда, сотқа дейінгі 
тергеп-іексеру жүргізу кезінде барлық шешімді дербес қабыл- 
дайды жЬне олардың заңды жэне уақтылы орындалуы үшін то- 
лық жауапты болады. Тергеушінің қызметіне заңсыз араласу қыл- 
мыстық жауаптылыққа экеп соқтырады.

Қылмыстық іс бойынша тергеуші өз өкілеттіктері шегінде 
шығарған қаулы, сондай-ақ қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру барысындағы тапсырмалар мен нүсқаулар барлық 
үйымдардың, лауазымды адамдардың жэне азаматтардың орын- 
дауы үшін міндетті. Тергеуші тергеудегі іс бойынша прокурор- 
дың нұсқауларымен келіспеген жағдайда, олар жөнінде жоғары 
түрған прокурорға шағым жасауға құқылы.

Тергеушінің өзі тергеп-тексеретін істер бойынша анықтау ор- 
гандарының тергеп-тексеріліп жатқан іске қатысты жедел есепке 
алу істерімен жэне жасырын тергеу эрекеттерінің материалдары- 
мен танысуға, оларды занда белгіленген тэртіппен осы іске қо- 
сып тігу үшін талап етіп алдыруға, анықтау органдарына орындау 
үшін міндетті, іздестіру, тергеу жэне жасырын тергеу әрекеттерін 
жүргізу туралы тапсырмалар мен нұскаулар беруге жэне олардан 
тергеу эрекеттерін жүргізуге жәрдемдесуді талап етуге құқығы 
бар.

Тергеу бөлімінің бастыгы -  сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
жүзеге асыратын органның тергеу бөлімшесінің бастығы жэне 
оның өз құзыреті шегінде әрекет ететін орынбасарлары.

Тергеу бөлімінің бастығы:
1) тергеу жүргізуді немесе сотқа дейінгі жеделдетілген тер- 

геп-тексеруді тергеушіге тапсыруға;
2) тергеушінің өз іс жүргізуіндегі істер бойынша тергеу эре- 

кеттерін орындауының уақтылығына, тергеушінің тергеп- 
тексеру жэне күзетпен ұстау мерзімдерін сақтауына, про- 
курор нұсқауларының, басқа да тергеушілер тапсырмала- 
рының орындалуына бақылау жасауды жүзеге асыруға;

3) тергеп-тексеру жүргізуді бірнеше тергеушіге тапсыруға;
4) тергеушіні іс бойынша іс жүргізуден шеттетуге;
5) қылмыстық істерді зерделеуге жэне олар бойынша нүс- 

қаулар беруге;



6) өз кұзыреті шегінде өзіне бағынысты, алдын ала тергеуді 
жүзеге асыратын органның бір тергеу бөлімшесінен кыл- 
мыстық істі алуға жэне алдын ала тергеуді жүзеге асыра- 
тын, өзіне бағынысты осы не өзге органның басқа тергеу 
бөлімшесіне беруге;

7) қылмыстық істерді айыптау актісімен бірге прокурорға 
жіберуге;

8) тергеушінің негізсіз проңестік шешімінің күшін жою ту- 
ралы өтінішхатпен прокурорға өтініш жасауға;

9) өз қүзыреті шегінде анықтау органдарына орындау үшін 
міндетті тапсырмалар мен нұсқаулар беруге уәкілет- 
ті. Тергеу бөлімінің бастығы өз қаулысымен істі өзінің 
іс жүргізуіне қабылдауға жэне бұл ретте тергеушінің 
өкілеттіктерін пайдалана отырып, тергеп-тексеруді жеке 
өзі жүргізуге құқылы.

Аныңтаушы -  іс бойынша өз құзыретінің шегінде сотқа 
дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыруға уәкілетті лауазымды 
адам. Анықтаушы істі анықтау органының бастығы бекіткен өз 
қаулысымен өзінің іс жүргізуіне қабылдап алуға жэне занда ай- 
қындалған нысандарда сотка дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыруға, занда оларды анықтау органы бастығының бекітуі не ке- 
лісуі не прокурордың, соттың, тергеу судьясының санкциялары 
немесе соттың шешімі көзделген жағдайларды коспағанда, тер- 
геу әрекеттері мен басқа да прбцестік әрекеттерді жүргізу туралы 
шешімді дербес қабылдауға қүқылы.

Анықтаушы, алдын ала тергеу жүргізілетін істер бойынша 
анықтау органы бастығының тапсырмасы бойынша кезек күттір- 
мейтін тергеу эрекеттерін жүргізуге уәкілетті, ол туралы жиырма 
торт сағаттан кешіктірмей прокурор мен алдын ала тергеу орга- 
нын хабардар етуге міндетті. Анықтаушы соттың, прокурордың, 
алдын ала тергеу органының жэне анықтау органының жекелеген 
тергеу эрекеттерін жүргізу туралы, қылмыстық процеске қатыса- 
тын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қолда- 
ну туралы тапсырмаларын орындауға міндетті. Үкімнің азамат- 
тық талап қою, басқа да мүліктік өндіріп алулар немесе мүлікті 
ықтимал тәркілеу бөлігінде орындалуын қамтамасыз ету мақса- 
тында анықтаушы күдіктінің немесе олардың әрекеттері үшін заң



бойынша материалдық жауаптылықта болатын тұлғалардың мүл- 
кін анықтауға шаралар қолдануға міндетті.

Аныңтау органының бастыгы қылмыстың белғілері мен 
оны жасаған адамдарды табу, қылмыстың алдын алу жэне жо- 
лын^.кесу мақсатында қылмыстық-іс жүргі зу және жедел-іздес- 
тіру ^нараларын қабылдауды үйымдастырады. Ол негізгі іс жүр- 
гізу әрекеттеріне кірісу туралы қаулыны, қылмыс жасады деп 
күдік тудырушы адамды үстау туралы хаттаманы жэне айыптау 
хаттамасын бекітеді. Анықтау органы бастығының нүсқаулары 
анықтаушы үшін міндетті. Анықтау органы бастығының қыл- 
мыстық істер жөніндегі нүсқауларына прокурорға шағым жа- 
салуы мүмкін. Нүсқауларға шағым жасалуы, күдіктінің іс-әре- 
кетін саралау жэне күдік көлемі, істі айыптау актісімен бірге 
прокурорға жіберу немесе қылмыстық істі тоқтату туралы нүс- 
қауларды қоспағанда, олардың орындалуын тоқтата түрмайды. 
Заңда көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер 
бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында анықтау орга- 
ны бастығының өкілеттіктеріне өз құзыреті шегінде Бас анық- 
тау органы басқармасының (департаментінің), анықтау органы 
басқармасының, бөлімінің бастығы жэне олардың орынбасарла- 
ры ие болады.

Анықтау органының бастығы қылмыстық құқық бұзушылық 
белгілерін жэне оларды жасаған адамдарды анықтау, қылмыстық 
құқық бүзушылықтардың алдын алу жэне жолын кесу мақсатын- 
да қажетті жедел-іздестіру, кылмыстық-процестік, оның ішінде 
жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуді ұйымдастырады. Сотқа 
дейінгі тергеп-тексеру органына жедел-іздестіру іс-шаралары- 
ның, жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін занда белгілен- 
ген тәртіппен ұсынады.

Анықтау органының бастығы алдын ала тергеу органдары- 
ның тергеулігіне жататын қылмыстық құқық бұзушылықтар ту- 
ралы істер бойынша:

1) кезек күттірмейтін тергеу эрекеттерін жүргізуді қамтама- 
сыз етеді;

2) прокурордың, тергеу болімі бастығының, тергеушінің тап- 
сырмаларын, оның ішінде жекелеген тергеу ісін жэне өзге 
де әрекеттер жүргізу жэне жәбірленушілерді, куэларды, 
қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысатын басқа да адам-



дарды қорғау шараларын қолдану туралы тапсырмаларын 
орындауды ұйымдастырады;

3) соттың тапсырмаларын орындауды ұйымдастырады.
Сотқа дейінгі тергеп-тексерілуін анықгау органдары жүзеге асы- 

ратын қылмыстық құқық бұзушылыктар туралы істер бо- 
йынша анықгау органының бастығы анықтаушылардың әре- 
кеттерінің уақгьшығын жэне заңдылығын бақылайды жэне:

1) олардың іс жүргізуіндегі істерді тексеруге;
2) жекелеген тергеу жэне өзге де проңестік эрекеттерді 

жүргізу, күдіктінің іс-әрекетін саралау, істерді, материал- 
дарды бір анықтаушыдан екіншісіне беру туралы нұсқау 
беруге;

3) анықтауды бірнеше анықтаушыға тапсыруға;
4) сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға жэне бұл ретте 

істі өзінің іс жүргізуіне қабылдап не жекелеген проңестік 
әрекеттерді орындай отырып, анықтауды жеке өзі жүргізу- 
ге құқылы. Анықтау органының бастығы мүлікке тыйым 
салу туралы өтінішхатты қозғау, халықаралық іздестіру 
жариялау, күзетпен ұсталмайтын күдіктіні, айыпталушы- 
ны стаңионарлық сот-медиңиналық немесе сот-психи- 
атриялық сараптама жүргізу үшін медиңиналық ұйымға 
жіберу, күдіктіге, айыпталушыга қатысты күзетпен ұс- 
тау түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау, күзетпен ұс- 
тау мерзімін ұзарту; күзетцен ұстау түріндегі бұлтартпау 
шарасын өзгерту немесе оның күшін жою; тінту жүргізу; 
күдіктіні, айыпталушыны лауазымынан шеттету; жақын- 
дауға тыйым салу; күдіктіні, айыпталушыны этаппен апа- 
ру, күдіктіге, айыпталушыга іздестіру жариялау туралы 
қаулыларды келіседі; айыптау актісін, қылмыстық теріс 
қылық туралы хаттаманы келіседі; қылмыстық құқық бұ- 
зушылық жасауға күдік келтірілген адамдарды ұстап алу 
туралы хаттаманы бекітеді; қылмыстық істі келісілген 
айыптау актісімен немесе қылмыстық теріс қылық туралы 
хаттамамен бірге прокурорға жібереді; қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасауга ықпал ететін мэн-жайларды жою 
жөнінде шаралар қолдануды қамтамасыз етеді.

Анықтау органы бастығының іс бойынша нұсқаулары жазба- 
ша нысанда береді жэне олардың орындалуы міндетті.



Жедел-іздестіру қызметі барлық елдерде жүзеге асырылады, 
ол тергеу эрекеттерінің дэстүрлі жиынтығы, қылмысты ашу үшін 
жеткілі^сіз болған кезде керек эрекет. Бүл қызмет үзақ жылдар 
бойы ещқандай заңмен реттелмей, тек аса қүпия ведомстволық 
қүжаттар негізінде жүргізіліп келді. Дәлелдеуде оның нәтижеле- 
рін пайдаланудың ешқандай ресми ережесі де болмады.

1994 жылы 15 қыркүйекте «Жедел-іздестіру кызметі туралы» 
заң қабылданғаннан кейін ғана жедел-іздестіру қызметі біздің ел- 
де заңдық регламентаңия алды.

Жедел-іздестіру қызметі -  жедел-іздестіру, үйымдық жэне 
басқарушылық жария жэне жария емес іс-шаралардың ғылыми 
негізделген жүйесі, оны арнайы уәкілеттік берілген мемлекеттік 
орган, оз қүзыреті шегінде, азаматтардың өмірін, денсаулығын, 
қүқығын, бостандығы мен занды мүдцелерін, меншікті, қоғам 
мен мемлекеттің қауіпсіздігін қылмыстық қол сүғушылықтан, 
сондай-ақ шет мемлекеттердің жэне халықаралық үйымдардың 
арнайы қызметтерінің қастандық эрекеттерінен қорғау мақсатын- 
да жүргізеді.

Жедел-іздестіру қызметінің негізгі міндеті қылмысты дер 
кезінде тауып, оның толық жэне тез ашылуын қамтамасыз ету, 
анықтау органдарынан, тергеуден жэне соттан бой тасалап жүр- 
ген, қылмыстық жазадан жалтарушы адамдарды, хабар-ошарсыз 
кеткен азаматтарды іздестіру. Сонымен қатар, шет мемлекеттер- 
дің арнайы қызметтерінің қастандық эрекеттерінің жолын кесу, 
мемлекеттік шекараның күзетін қамтамасыз ету, мемлекеттік жэ- 
не заңмен қорғалатын озге қүпияларды қүрайтын мэліметтердің 
сақталуын қамтамасыз ету жэне бас бостандығынан айыру орын- 
дарында қылмыстық-атқару заңы белгіленген режімді үстап түру 
да бүл қызметтің негізгі міндеттеріне жатады.

Жедел-іздестіру қызметі заңдылық, адамның күқықтары мен 
бостандығын сақтау, қадір-қасиетін құрметтеу, азаматтардың 
барлығының заң алдында бірдейлігі принңипіне сэйкес, жасы- 
рындық, жария жэне жария емес эдістердің үйлесімі, кэсіби эти- 
ка негізінде жүзеге асырылады.

Жедел-іздестіру іс-шараларын, сондай-ақ алынған ақпаратты 
заңда козделмеген мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін 
жүзеге асыруға жол берілмейді. Жедел-іздестіру іс-шаралары ба-



рысында алынған, адамның жеке өміріне, ар-намысына жэне қа- 
дір-қасиетіне қатысы бар мәліметтер, егер оларда заңда тыйым 
салынған әрекеттердің жасалғандығы туралы ақпарат болмаса, 
сақталуға жатпайды, олар жойылады.

Қылмысты дайындауға немесе жасауға кінэлі екендігі заңда 
белгіленген тэртіпте дәлелденген адам жедел-іздестіру қызметін 
жүзеге асырған органнан өзін терсеруге негіз болған мәліметтер- 
ді, мемлекеттік жэне заңмен қорғалатын өзге қүпияны жария бол- 
майтын шекте сұратып алуға қүқылы.

Қазақстан Республикасының аумағында:
-  Ішкі істер органдары;
-  Ұлттық қауіпсіздік органдары;
-  Сыртқы барлаудағы өкілетті орган;
-  Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдары;
-  Коррупцияға қарсы күрес органдары;
-  ҚР Президентінің Күзет кызметі.
-  Экономикалық қылмысты тергеу органдары жедел-іздес- 

тіру қызметін жүзеге асырады.
Бүл қызметті жүзеге асыру кезінде оған уәкілетті органдар:
-  өз қүзыреті шегінде жария жэне жария емес жедел-іздес- 

тіру іс-шараларын жүргізуге;
-  жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдарға жа- 

сырын көмек көрсетуге келісімін берген адамдармен тегін 
немесе ақылы қарым-қатырас орнатуға; 
жедел-іздестіру қызметінің жүзеге асырылуын қамтама- 
сыз ететін оперативтік есептер мен ақпараттық жүйелер 
қүрып, оларды пайдалануға;

-  қажетті ғылыми-техникалық немесе өзге де арнайы та- 
нымы бар лауазымды адамдар мен мамандардың көмегін 
пайдалануға;

-  басқа министрліктердің, ведомстволардың меншік форма- 
ларына қарамастан кәсіпорындардың, үйымдар мен меке- 
мелердің жедел-іздестіру қызметінің қажетіне жарайтын 
ақпаратын тегін алып пайдалануға;

-  Қазақстан Республикасының аумағында жедел-іздестіру 
қызметін жүзеге асыруға құқы бар басқа органдармен ке- 
лісіп, кейбір іс-шараларды жүргізу үшін сол органдардың 
күші мен қүралын тартуға;

-  тэуліктің кез келген уакытында кәсіпорындардың, меке-



мелердің, ұйымдардың (меншік формасына қарамастан) 
аумағына жэне үй-жайларына кедергісіз кіруге, заңда көз- 
делген басқа да әрекеттер жүргізуге ңщылы

Же^ел-іздестіру қызметін орындау кезінде оған уәкілетті ор- 
гандар: ^

а) жеке жэне заңды түлғалардың қүқықтарын, бостандығы 
мен мүдделерін қорғау үшін қүзыретіне сәйкес қажетті 
шаралар қабылдауға;

б) жедел-іздестіру іс-шараларын жүзеге асыру, оның нәти- 
желерін қылмыстық процесте пайдалану үшін бекіту ар- 
қылы қылмыстарды айқындауды, ашуды, олардың алдын 
алуды, жолын кесуді қамтамасыз етуге;

в) Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік жэне бас- 
қару органдарын қоғам мен мемлекетке қауіп төндіретін, 
өздеріне мэлім фактілер мен деректер жайында тез хабар- 
дар етуге;

г) қүқықтық көмек туралы шарттар (келісімдер) негізін- 
де тиісті халықаралық құқық қорғау үйымдары мен шет 
мемлекеттердің құқық қорғау органдарының сұратуларын 
орындауға;

д) жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізгенде жэне де сол 
іс-шаралардың нәтижесін көрсететін материалдарды қыл- 
мыстық проңесте пайдалану үшін бергенде жасырындық- 
ты қамтамасыз ету жэне ақпарат көздерінің жария болуы- 
на жол бермеу жөнінде қажетті шаралар қабылдауға мін- 
детті.

Азаматтардың конституциялық кұқығын шектейтін біршама 
жасырын тергеу әрекеттері жаңадан қабылданған қылмыстық-іс 
жүргізу кодексіне енгізілген. 2015 жылдың басынан күшіне еніп 
231-бапта қылмыстық процестің жасырын тергеу эрекеттерінің 
түрлері томендегідей болып, тіркелген:

1) адамды немесе орынды жасырын аудио жэне (немесе) 
бейнебақылау;

2) электр (телекоммуникация) байланыс желілері арқылы 
берілетін ақпаратты жасырын бақылау, үстап қалу жэне 
түсіріп алу;

3) абоненттер жэне (немесе) абоненттік құрылғылар ара- 
сындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу;

4) компьютерлерден, серверлерден жэне ақпаратты жи-



науға, өндеуғе, жинақтауға жэне сақтауға арналған басқа 
да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу;

5) пошта жөнелтілімдерін жэне өзге де жөнелтілімдерді жа- 
сырын бақылау;

6) орынға жасырын кіру жэне (немесе) оны тексеру;
7) адамды немесе орынды жасырын байқауға алу;
8) жасырын бақыланатын жеткізілім;
9) жасырын бақыланатын сатып алу;
10) жасырын ендіру жэне (немесе) қылмыстық эрекетті ими- 

тациялау жүзеге асырылады.
Егер қылмыстық іс бойынша дәлелденуге жататын мэн-жай- 

ларды, қылмыстық процеске тартылған түлғалардың мүдделерін 
қозғайтын фактілер туралы мэліметтерді оларға хабарламай алу 
қажет болғанда, осы тарауда көзделген жасырын тергеу эрекет- 
тері жүргізіледі. Жасырын тергеу эрекеттері қылмыс жасағаны 
үшін санкциясы бір жылдан бастап жэне одан да жоғары мерзім- 
ге бас бостандығынан айыру жазасын көздейтін істер бойынша, 
болмаса қылмыстық топ дайындайтын жэне жасайтын қылмыс- 
тар бойынша жүргізіледі.

Жекелеген адамдардың өміріне, денсаулығына, меншігіне қа- 
тер төнген жағдайда, олардың арызы бойынша немесе жазбаша 
келісуімен, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының қаулысы не- 
гізінде, қаулы шығарылған кезде^ бастап жиырма төрт сағаттың 
ішінде прокурорды міндетті түрде хабардар ете отырып заңда 
көзделген жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуге рұксат етіледі. 
Жасырын тергеу эрекетін жүргізу тапсырылған органның уэкі- 
летті лауазымды адамы Кодекстің 198-бабында белгіленген та- 
лаптарға сәйкес келуге тиіс қаулы шығарады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру органының қаулысы бойынша 
жасырын тергеу эрекеттерін жүргізуге санкцияны Қазақстан Рес- 
публикасының Бас Прокуроры жэне оның орынбасарлары, об- 
лыстардың прокурорлары жэне оған теңестірілген прокурорлар 
береді. Санкция Кодексте белгіленген тэртіппен тіркелген, қыл- 
мыстар туралы хабарлар мен арыздар бойынша ғана беріледі. Жа- 
сырын тергеу әрекетін жүргізу туралы қаулы ол шығарылғаннан 
кейін көрсетілген тергеу эрекетін жүргізудің негізділігін растайт- 
ын материалдармен бірге жиырма төрт сағаттың ішінде уәкілетті 
прокурорға ұсынылады.

Санкциялануға жататын жасырын тергеу эрекеті отыз тэуліктен



аспайтын мерзімде жүргізіледі. Жасырын тергеу әрекеттерін жүр- 
гізуді жалгастыру қажет болған кезде оларды жүргізуге бастамашы 
болған орган мерзім біткенге дейін үш тэулік бүрын оны белгілі 
бір меріімге үзарту қажеттігі туралы уэжді қаулы шығарады жэ- 
не санкцііялау туралы мәселені шешу үшін прокурорға жібереді. 
Қаулы прокурордың санкциясы алынғаннан кейін жасырын тер- 
геу әрекеттерін жүзеге асыратын уәкілетгі органға орындау үшін 
жіберіледі. Прокурор бүл ретте қаулыда көрсетілгеннен аз мерзім 
белгілей отырып, жасырын тергеу әрекеттерін жүргізуді үзартуды 
санкциялауы мүмкін. Прокурор жасырын тергеу эрекеттерін жүр- 
гізуді жалғастыруға қажетгілік болмаған кезде оны санкциялаудан 
бас тартады жэне жасырын тергеу әрекеті тоқтатылады.

Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізудің жалпы жүргізу мер- 
зімін облыс прокуроры немесе оған теңестірілген прокурор алты 
айға дейін үзартуы мүмкін. Жасырын тергеу эрекеттерін жүргізу 
мерзімдерін одан эрі үзартуды Қазақстан Республикасының Бас 
Прокуроры немесе оның орынбасарлары жүзеге асырады. Жасы- 
рын тергеу әрекеті тэуліктің кез келген уақытында жэне оның бү- 
кіл жүргізілу мерзімі ішінде үздіксіз жүзеге асырылуы мүмкін.

Жасырын тергеу әрекетгерін жүргізу аяқталғаннан кейін оны 
жүргізу барысында алынған, іс үшін маңызы бар барлық матери- 
алдар қүпиялық сақгала отырып, ілеспе хатпен сотқа дейінгі тер- 
геп-тексеру органына беріледі. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру орга- 
ны кез келген уақытта қүқық қорғау органының немесе арнаулы 
мемлекеттік органның уәкілетгі бөлімшесінен олар жүргізіп жат- 
қан іс-шараның нәтижелерін зертгеу, бағалау жэне тергеп-тексеру 
материалдарына қосып тігу үшін талап етіп алдыруға күқылы.

Жасырын тергеу әрекетінің нэтижелерін зерттеуді сотқа де- 
йінгі тергеп-тексеру органы заңның талаптарын сақтай отырып, 
қажет болған кезде маманды жэне анықтау органының тиісті қыз- 
меткерін тарта отырып жүргізеді. Тергеуге қатысы бар нақты де- 
ректер хаттамаға қосып тігіледі.

Бақылау сұрактары:
1. Тергеу органдары өз дамуында кандай негізгі кезендерден өтгі?
2. Аныктау жэне тергеу органдарының кұкықтарында қандай айырмашы- 

лық бар?
3. Жедел-іздестіру қызметінің қылмыстың бетін ашудагы рөлі неде, оның 

қылмыстық-іс жүргізу кодексі бойынша қандай іс-эрекеттері белгілен- 
ген?



13-тарау

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ 
ҚЫЛМЫСТАРЫ МЕН ҚҰҚЫҚ 
БҰЗҮШЫЛЫҚТАРҒА ҚАРСЫ КҮРЕС 
ОРГАНДАРЫ

13.1. Экономикалық, қаржылық қылмыстар мен 
құқық бүзушылықтарга қарсы күрес 
органдарының қалыптасуы мен дамуы

Қазақстан Республикасының экономикалық жэне қаржы қыз- 
меті саласында кұқық бүзушылықтарға, сыбайлас жемқорлықпен 
қарсы күрес органдары зақда белгіленген өз өкілеттіктері шегін- 
де жедел-іздестіру қызметін, алдын ала тергеу жэне анықтама іс 
жүргізу арқылы адам мен азаматтың қүқығына, қоғам мен мемле- 
кеттің мүдделеріне қарсы жасалған осындай қылмыстарды, басқа 
да қастаидық әрекеттерді айқындауға, ашуға, олардың алдын алу- 
ға, жолын кесуге жэне оларды тергеуге бағытталған құқық қорғау 
қызметін жүзеге асырушы арнайы мемлекеттік органдар болып 
табылады.

Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастардың қалып- 
тасуы қоғам өмірін мүлде өзгертгі, соған байланысты басында 
салық заңдарын бұзушылармен күресетін арнайы құқық қорғау 
органын құру қажетгігі туындады. Көлеңкелі жэне криминалдық 
кэсіпкерліктің кең етек алуы, олардың салықты жэне бюджетке тү- 
сетін басқа да төлемдерді төлеуден жалтаруы ел қауіпсіздігін қам- 
тамасыз ететін күштердің бірі ретінде салық милициясын (поли- 
циясын) құруға мэжбүр етті. Салық қызметі органдарының қаржы 
санкцияларын қолдану арқылы салық заңдарын бұзушылармен 
күресу эдісі ойдағьщай нәтиже бермеді. Сондықтан салық қыл- 
мыстары үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу керек болды, бұл 
жағдай салық милициясының (полициясының) құрылуын тездетті.

Қаржы полициясы құрылғанға дейін салық қылмыстарымен 
күрес жөніндегі орган болды, ол алғаш Қазақстан Республика-



сы Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 6 маусымдағы қаулы- 
сымен, ҚР Президентінің 1994 жылғы 11 ақпандағы «Қылмыс- 
керлікпен күресті күшейту туралы» Қаулысына сәйкес қүрылды. 
Қаржы министрлігінің салық қызметінің қүрамында Салық ми- 
лициясь^ның басқармасы күрылды. Салық орғандары, қазіргі қар- 
жы полициясы тура сол кезден бастап жүмыс істеп келеді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 24 сәуір- 
дегі «Салықтар және бюджетке түсетін басқа міндетті төлемдер 
туралы» заң күші бар Жарлығымен салық полициясы орган- 
дарының қүқықтық мәртебесі мен қүрылымы анықталды. Бұл 
Жарлыққа сәйкес салық полициясы органдары жедел-іздестіру 
қызметін жэне анықтауды жүргізумен қатар салық төлемеумен 
байланысты қылмыстар туралы істер бойынша алдын ала тергеу 
жүргізу қүқына ие болды.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1994 жылғы 16 сәуірде- 
гі қаулысымен «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
салық қызметінің салық полициясы органдарында қызмет атқару 
туралы Ереже» бекітілді, онда салық полициясы органдарының 
қүқықтық мэртебесі жэне бөлімшелерін үйымдастыру жүйесі, 
оның қызметкерлерінің қүқықтары мен міндеттері анықталды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылы 14 тамыз- 
дағы Жарлығымен салық қызметі Қаржы министрлігінің қүрамы- 
нан алынып, өзінше Мемлекеттік салық комитеті болып қүрыл- 
ды, салыц полициясы оның қүрамына берілді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылы 4 наурыз- 
да «Мемлекеттік органдарды реформалау бойынша кезекті шара- 
лар туралы» Жарлығына сәйкес салық қызметі Салық полициясы 
департаменті түрінде қайтадан Қаржы министрлігінің қүрамына 
кірді, ал салық полициясына алғаш рет алдын ала тергеу функ- 
циясы берілді.

Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 6 мамыр 
«Экономикалық қылмыскерлікпен күрестің тиімділігін арттыру 
жөніндегі шаралар туралы» Жарлығымен Қаржы министрлігінің 
Салық полициясы департаменті мен Ішкі істер министрлігінің 
Экономикалық полиция департаментінің негізінде Салық поли- 
циясы Комитеті қүрылды. Сонымен, экономикалық жэне сыбай- 
лас жемқорлық қылмыстармен күресу функциялары бір органға 
біріктірілді.



2001 жылы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы Президенті- 
нің «Қазақстан Республикасында құқық қорғау қызметін жетілді- 
ру жөніндегі шаралар туралы» Жарлығымен Қаржы полициясы 
агенттігі кұрылды, ол Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқа- 
рушы орган деп саналды, оған Мемлекеттік кіріс министрлігінің 
таратылған Салық полициясы комитеті мен Салық полициясы 
академиясының мүлкі мен істерін басқару функциясы берілді. Ал 
2002 жылы 4 маусымда «Қазақстан Республикасының қаржы по- 
лициясы органдары туралы» Зацның қабылдануы ведомство қыз- 
метінің жаңа кезеңі болды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылы 25 ақпан- 
дағы Жарлығымен Қазақстан Республикасының экономикалық 
жэне сыбайлас жемқорлық қылмыскерлікпен күрес жөніндегі 
агенттігі (қаржы полициясы) Президентке тікелей бағынатын жэ- 
не есеп беретін мемлекеттік орган болды.

Сонымен, қаржы полициясы институтының пайда болуында 
объективті, тарихи қалыптасқан, қоғамдық катынастардың дам- 
уын тездеткен алғышарт бар еді. Қаржы полициясы өз өкілетті- 
гі шегінде елдің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
азаматтардың ғана емес, барлық коғамның заңды құқықтары мен 
мүдделерін сыбайлас жемқорлықтан қорғауды жүзеге асыруға 
тиісті күшке айналды. Конституция, 2002 жылғы 4 маусымдағы 
«Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары тура- 
лы» заң, өзге де нормативтік құқықтық актілер, сондай-ақ Қазақ- 
стан Республикасының халықаралық заңдары қаржы полициясы 
органдарының қызметіне құқықтық негіз болады.

«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жа- 
ңа саяси бағыты» сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке 
тікелей қауіп-қатер қатарына қояды жэне мемлекет пен қоғамды 
осы келеңсіз құбылыспен күресте күш-жігерді біріктіруге бағыт- 
тайды.

Сыбайлас жемқорлық мемлекеттік басқарудың тиімділігін, 
елдің инвестициялық тартымдылығын төмендететіні, әлеуметтік- 
экономикалық қарыштап дамуды тежейтіні баршаға мэлім. Со- 
нымен бірге экономиканың одан эрі өсуі, халықтың эл-ауқатын 
арттыру, әлемнің неғұрлым дамыған бәсекеге қабілетті отыз елі- 
нің қатарына кіру жөніндегі өршіл міндетті жүзеге асыру бойын- 
ша стратегиялық міндеттерді шешу мемлекеттің сыбайлас жем-



қорлыққа қарсы саясатын жаңғыртуға негізделген жаңа жүйелі 
шаралар қабылдауды жэне оны іске асырудағы азаматтық қоғам 
институттарының рөлін арттыруды талап етеді, бүп сыбайлас 
жемқор^ірік көріністерін барынша азайту қажет.

Елдің тәуелсіз егемен мемлекет ретінде дамуының басты 
шарттарының бірі -  оның экономикалық қауіпсіздігін қамтама- 
сыз ету. Экономикалық кауіпсіздік дегеніміз үлттық экономика- 
ның, оның дамуына қауіп төндіретін сыртқы жэне ішкі проңестер 
мен факторлардан, жағдайлардан қорғалғандық күйі. Нарықтық 
қатынастарды енгізу нәтижесінде, басқа посткеңестік елдерде- 
гі сияқты Қазақстанда да экономикалық, оның ішінде сыбайлас 
жемқорлық кең етек алды.

Сыбайлас жемқорлық ғаламдық қауіпсіздік пен түраксыздық- 
қа, ашық рыноктар мен еркін саудаға, экономикалық даму мен 
қүқық тэртібін қамтамасыз етуге қауіп төндіреді, шетелдік инвес- 
тициялардың жолын бөгейді. Сыбайлас жемқорлық үйымдасқан 
қылмыскерлік пен лаңкестіктің етек алуына жағдай тудырады, 
қоғамның үкіметке сенімін азаптады. Қолданыстағы заң сыбай- 
лас жемқорлықпен күресуді барлық мемлекеттік органдар мен 
лауазымды адамдарға жүктеп отыр. Дегенмен, сыбайлас жемкор- 
лықпен күресуде негізгі жауапкершілік экономикалық, қаржылық 
қылмыстар мен кұқық бүзушылықтарға қарсы күрес органдары- 
на, прокуратура органдарына, үлттық қауіпсіздік, Ішкі істер жэне 
де басқа кұқық қорғау органдарына жүктелген.

Осы мақсатта Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 
жылғы 6 тамыздағы № 883 «Қазақстан Республикасының мем- 
лекеттік басқару жүйесін одан эрі жетілдіру жөніндегі шаралар 
туралы» Жарлығына сэйкес Қазақстан Республикасы экономика- 
лық қылмыска жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі 
(қаржы полициясы) таратылып, оның орнына Қазақстан Респуб- 
ликасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жем- 
қорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрылды, ал оның эконо- 
микальщ жэне қаржы қылмыстары мен қуқық бузушылықта- 
рын тергеу қызметі мен өкілеттігі -  Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне берілді.

2014 жылгы 29 тамыздағы Қазақстан Республикасы Прези- 
дентінің № 900 «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің



кейбір мәселелері жэне Қазақстан Республикасы Президентінің 
кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту- 
ралы» Жарлыгымен Агенттік туралы Ереже бекітілді. Агенттік 
Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын 
жэне есеп беретін мемлекеттік қызмет саласында басшылықты 
жэне мемлекеттік қызметтер көрсететін жэне Қазақстан Респуб- 
ликасының заңнамасында көзделген шектерде сыбайлас жемқор- 
лық қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды 
анықтау, жолын кесу, ашу мен тергеу бойынша салааралық үй- 
лестіруді әрі өзге де арнайы атқарушы жэне рұксат беруші функ- 
цияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Агенттікке басшылықты агенттікке жүктелген міндеттердің 
орындалуына жэне функцияларын жүзеге асыруына дербес жауап- 
ты болатын Төрага жүзеге асырады. Агенттік төрагасын Қазақстан 
Республикасының Президенті қызметке тағайындайды жэне қыз- 
меттен босатады. Оның құрылымы басшылардан, мемлекеттік 
қызмет жэне сыбайлас жемқорлық профилактикасы департаменті, 
сотқа дейінгі тергеу департаментінен, экімшілік жүмыс департа- 
ментінен жэне ішкі қауіпсіздік басқармасынан түрады. Агенттіктің 
облыстарда, Астана жэне Алматы қалаларында 16 аумақтық бөлім- 
шелері бар. Агенттіктің қарамағында 2 үйым бар:

1) «Мемлекеттік қызметтің персоналын басқару үлттық ор- 
талығы» акционерлік қоғ^мы;

2) «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясы» республикалық мемле- 
кеттік қазыналық кэсіпорны.

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 7 қарашадағы «Қа- 
зақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемле- 
кеттік басқару жүйесін одан эрі жетілдіру мэселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңымен сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметі құрылды, оған тиісті процессуалдық 
өкілеттер берілген.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет -  ол мемлекеттік қыз- 
мет істері жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөнінде- 
гі органдардың сыбайлас жемқорлық қылмыстар мен құқық бұ- 
зушылыктардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге, 
ашуға жэне тергеп-тексеруге бағытталған қызметті жүзеге асыра- 
тын жедел-тергеу бөлімшелері.



Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 
жылғы 6 тамыздағы Жарлығымен экономикалық, қаржылық қыл- 
мыстар мен кұқық бұзушылықтарға қарсы күрес орғандарының 
қатарьп^ Қаржы министрі кірғізілді. Бұл бағытта енді Қазақстан 
Республ^касы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кіріс комитеті- 
нің экономикалық қылмыстар тергеу қызметі істейтін болды.

13.2. Сыбайлас жемқорлыққа жэне экономикалық
қылмыстарға қарсы қызмет жүйесі

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ңызмет істері 
жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Қазақ- 
стан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын жэне есеп 
беретін, мемлекетгік қызмет саласында басшылықты, мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын бағалау мен бакылауды, сондай-ақ Қа- 
зақстан Республикасының заңнамасында көзделген шектерде сы- 
байлас жемқорлық қылмыстар мен құқық бұзушылықгардың ал- 
дын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу мен тергеу бойынша 
салааралық үйлестіруді эрі озге де арнайы атқарушы жэне рұқсат 
беруші функцияларды жүзеге асыратын мемлекеттік орган бо- 
лып табылады. Агенттік өз қызметін Қазақстан Республикасы- 
ның Конституциясына жэне зандарына, Президенті мен Үкіметі- 
нің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықгық актілеріне, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту- 
ралы» жэне «Мемлекеттік қызмет туралы» зандарына, сондай-ақ 
Мемлекеттік қызмет істері жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- 
қимыл агенттігі туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Агенттіктің негізгі мақсаты ол мемлекеттік қызмет, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жэне мемлекеттік қызмет көрсе- 
ту салаларында біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыру. Оның 
басты міндеттері:

1) мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи- 
мыл жэне мемлекеттік қызметтер корсету салаларында 
мемлекеттік саясатты эзірлеуге жэне жетілдіруге қатысу;

2) мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи- 
мыл туралы заңнаманы сақтау, сыбайлас жемқорлық құ- 
қық бұзушылықтарды жэне қылмыстарды жасауға ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды барынша азайту, сон-



дай-ак мемлекеттік кызмет көрсету сапасы мәселелерінде 
мемлекеттік органдардың, ұйымдардың іс-қимылын үй- 
лестіру;

3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жэне сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу жүйесін қалыптастыру, сондай- 
ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың пайда 
болу себептері мен жағдайларын барынша азайту;

4) сыбайлас жемқорлык қылмыстар мен құқық бұзушылық- 
тарды анықтау, жолын кесу, ашу жэне тергеу.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жэ- 
не сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің функ- 
циялары Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 29 
тамыздағы №900 Жарлығымен бекітілген. Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
қуқықтарьі мен міндеттері:

1) мемлекеттік қызметті жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимылды жетілдіру мәселелері жөнінде Қазақстан Рес- 
публикасының Президентіне жэне Үкіметіне ұсыныстар 
енгізу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тэртіпте мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, лауазым- 
ды адамдардан қажетті ақпарат пен материалдарды сұрату 
жэне алу;

3) мемлекеттік қызмет жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл мэселелері бойынша тексерулер жүргізу, тек- 
серулер жүргізуге мемлекеттік органдардың келісімімен 
олардың қызметкерлерін тарту;

4) құзыреті шегінде мемлекеттік органдарға, ұйымдарға заң- 
дылықты бұзушылықты жою туралы орындалуы міндетті 
нұсқамаларды енгізу;

5) мемлекеттік органдарға, ұйымдарға сыбайлас жсмқорлық 
құқық бұзушылықтарға ықпал ететін себептер мен жағ- 
дайларды жою туралы орындалуы міндетті ұсыныстарды 
енгізу;

6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет жэне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнама- 
сының бұзылуы анықталған жағдайда Қазақстан Респуб- 
ликасының заңнамасында белгіленген тэртіпте шаралар 
қабылдау;



7) Агенттіктің, оның аумақтық бөлімшелерінің жэне ведо- 
мстволық ұйымдарының қызметіне қатысты мәселелер 
^ойынша нормативтік кұқықтық актілерді эзірлеуге қаты-
с̂ ;

8) жедел-іздестіру қызметін, анықтауды жэне алдын ала тер- 
геуді жүзеге асыру;

9) іс жүргізуде жатқан қылмыстық істер бойынша шақыру 
бойынша келуден жалтарып жүрген адамдарды күштеп 
әкелу;

10) Қазакстан Республикасының қылмыстық-процес- 
тік заңнамасына және экімшілік құқық бұзушылық тура- 
лы заңнамасына сәйкес құжаттарды, тауарларды, заттар- 
ды немесе өзге де мүлікті алып кою немесе алуды жүргізу;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тэртіппен тиісті уақытша ұстау изоляторларын, тергеу 
изоляторларын пайдалану;

12) экімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қарау жэне 
хаттама жасау, экімшілік ұстауды жүзеге асыру, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының экімшілік құқық бүзушылық 
туралы заңнамасында көзделген басқа да шараларды қол- 
дану;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда уәкілетті органдардан жэне лауазымды адам- 
дардан ревизиялар, салықтық жэне басқа тексерістер, ау- 
дит жэне бағалау жүргізуді талап ету;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен Агенттікке жэне оның аумақтық бөлімшелеріне 
жүктелген міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ақпарат 
жүйелерін құру жэне пайдалану, экімшілік құқық бұзу- 
шылық туралы істер бойынша алдын ала тергеу, анықтау, 
іс жүргізу барысында зерттеулер ұйымдастыру;

15) басқа мемлекеттік органдармен, ұйымдармен агенттіктің 
қызметінің негізгі бағыты бойынша өзара іс-қимыл;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өз- 
ге де құқықтарды жүзеге асыру жэне өзге де міндеттерді 
орындау.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің жұмыс көлемін
2015 жылгы 6 айында атқарылған қызметінің нәтижелерінен бі-



луге болады. Мысалы осы есептік мерзім ішінде сотқа дейінгі 
тергеудің бірыңғай тізіліміне 2133 кылмыстық кұкық бұзушылық 
тіркелген, оның ішінде немесе 1 586 (74%) сыбайлас жемқорлық- 
қа қатысты.

Жалпы сыбайлас жемқорлық фактілерінің 40% (628) лауа- 
зымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, 33% парақорлық (516), 
9% сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемдену жэне талан тараж- 
ға салу (148) жэне тағы басқа қылмыстар кұрағаны анықталган. 
Оларды жасағандығы үшін 6 республикалық, 46 облыстық, 116 
калалық жэне аудандық деңгейдегі басшылар қылмыстық жауап- 
кершілікке тартылды.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары көбінесе экімшілік бас- 
қармаларының қызметкерлерімен (660 немесе 40%), оның ішін- 
де жер қатынастары мәселесі бойынша -  136, білім беру -  129, 
қүрылыс -  136, денсаулық сақтау -  55, ауыл шаруашылығы -  53 
жэне элеуметтік -  27 салалар қызметкерлерімен жасалғаны білін- 
ді. Құқық қорғау жэне сот органдарында сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарының басым көпшілігін Ішкі істер органдарының 
290 (67%) жэне Мемлекеттік кіріс комитеті -  132 (30%) қызмет- 
керлерімен жасалған.

Тергеу тәжірибесінде сот өндірісінің жаңа нысандары, оның 
ішінде проңестік келісім жасау (100) жэне жеделдетілген сотқа 
дейінгі тергеу (164) эрекеттері кеңінен қолданылды. Республи- 
ка бойынша өндірістегі істердің 57% немесе 3679 қылмыстық іс 
тергеумен аяқталды.

Бүл қызметте сыбайлас жемқорлық қылмыстармен келтіріл- 
ген залалды өтеуге аса назар бөлінуде. Аяқталған қылмыстық іс- 
тер бойынша жалпы анықталған залал сомасы - 1 ,9  млрд теңге, 
оның ішінде (сыбайлас жемцорлық қылмыстармен -  1,06 млрд 
теңге), анықталған залал сомасының 1,2 млрд теңгесі немесе 
61%, оның ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша 995 
млн. теңге немесе 93% қайтарылды. 1,2 млрд теңге сомасында, 
оның ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша 615 млн. 
теңге сомасында мүлікке тыйым салынды18.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 жел-

18 Мемлекеттік қызмет істері жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің сайтынан.



тоқсандағы № 986 Жарлығы «Қазақстан Республикасының 2015- 
2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы страте- 
гиясы туралы» бекітілді.

Стратегия мемлекеттің алдағы жылдарға арналған сыбайлас 
жемқорльіққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын корсетеді 
жэне сыбайлас жемқорлықтың алғышарттарын, оны тудыратын 
себептер мен жағдайларды жоюға, оның деңгейін қысқартуға 
ықпал ететін кешенді шараларды қамтиды. Стратегияда еліміз- 
дегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің ахуалына талдау жа- 
салады, сыбайлас жемқорлық көріністеріне ықпал ететін негізгі 
факторлар сипатталады, оларды жою жөніндегі тэсілдер мен ба- 
сым шаралар, Стратегияны іске асыру тетіктері корсетілді. Стра- 
тегияны іске асыру нэтижесі халыққа мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің сапасын, мемлекет институттарына коғамның сені- 
мін, азаматтардың қүқықтық сауаты мен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес мэдениеті деңгейін көтеру, сондай-ақ еліміздің халық- 
аралық деңгейін жақсарту болуы тиіс.

Стратегияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылының 
туйінді багыттары:

1) мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл;

2) қоғамдық бақылау институтын енгізу;
3) квазимемлекеттік жэне жекеше сектордағы сыбайлас жем- 

қорлыққа қарсы іс-қимыл;
4) сот жэне құқық қорғау органдарында сыбайлас жемқор- 

лықтың алдын алу;
5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалып- 

тастыру;
6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бо- 

йынша халықаралык ынтымақтастықты дамыту болып та- 
былады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін қалыптас- 
тыру үшін оқу орындарында, мемлекеттік органдарда жэне халық 
арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ауқымды оқыту курста- 
рын өткізу жэне мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қа- 
былдаған шараларын жария етуге бүқаралық ақпарат қүралдарын 
тарту жолымен жүзеге асыру үсынылады. Бүл ретте халықаралық 
ұсыныстар мен стандарттарды енгізу мемлекеттің оған деген да- 
йындығын, қолданыстағы үлттық қүқықтың ерекшеліктері мен



қолданыстағы қалыптасқан практикасын жэне қазіргі бар кұқық- 
тық институттардың әлеуеті мен мүмкіндіктерін ескере отырып 
кезең-кезеңімен жүзеге асырылатын болады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
кірістер комитетінің экономикальщ жэне қаржы ңылмыстары 
мен құқық бузушылықтарын тергеу кызметі (экономикалық 
тергеу қызметі) өз жүмысын Қазақстан Республикасының Конс- 
титуциясына, Президент мен Үкіметінің актілеріне, «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңына және басқа заңдарға, 
сондай-ақ Мемлекеттік қызмет істері жэне Қазақстан Республи- 
касы Қаржы министрінің Мемлекеттік кірістер комитеті туралы 
2014 жылғы 26 қыркүйектегі № 417 бүйрығымен бекітілген Ере- 
жеге сәйкес жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
кірістер комитеті орталық атқару органының өз қүзыреті шегінде 
кеден ісі саласындағы реттеуші, мемлекеттік кірістер органдары 
мен билік ету қүқығын іске асыратын түлғалар арасындағы би- 
лік қатынастарын кедендік реттеуді әзірлеуге жэне іске асыруға 
қатысу, сондай-ақ заңнамада көзделген шектерде экономикалық 
жэне қаржылық қылмыстар мен қүқық бүзушылықтардың алдын 
алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу жэне тергеу функцияларын 
жэне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де 
функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің ведомствосы болып табылады.

Комитеттің басшылығы Комитетке жүктелген міндеттердің 
орындалуына жэне оның өз функцияларын жүзеге асыруға дер- 
бес жауапты болатын Төраға жүзеге асырады. Төрағаны Қазақ- 
стан Республикасының Қаржы министрі қызметке тағайындайды 
жэне қызметтен босатады.

Комитеттің экономикалық жэне қаржылық қылмыстар мен қү- 
қық бүзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, 
ашу жэне тергеу бағытында төмендегідей міндеттерді атқарады:

-  өкілеттіктері шегінде мемлекеттің экономикалық қауіпсіз- 
дігін, кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің, қоғамның жэне 
мемлекеттің заңды қүқықтары мен мүдделерін қамтама- 
сыз ету;

-  Қазакстан Республикасының заңнамасында көзделген 
шектерде экономикалық жэне қаржылық қылмыстар мен 
қүқық бүзушылықтардың алдын алу, оларды анықтау, жо-



лын кесу, ашу жэне тергеу бойынша мемлекеттік саясатты 
эзірлеуге жэне іске асыруға қатысу;

-  экономикалық жэне қаржылық қылмыстар мен құқық бұ- 
^ушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын 
к^есуге, ашуға жэне тергеу.

Бұл салада Комитеттің мынадай құқықтары мен міпдеттері 
көрсетілген:

-  Қазақстан Республикасында қылмыспен күрес бағдарла- 
маларын әзірлеу жэне іске асыруға қатысу;

-  экімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді хаттамаға 
түсіру жэне қарау, экімшілік ұстауды жүзеге асыру, сон- 
дай-ақ Қазақстан Республикасының экімшілік құқық бұ- 
зушылық туралы заңдарында көзделген басқа да шаралар- 
ды қолдану;

-  «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республи- 
касының заңына сәйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге 
асыру;

-  жеке жэне занды тұлғаларға қылмыстар жэне өзге де құ- 
қық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен себептер мен 
жағдайларды жою туралы орындалуға міндетті нұсқама- 
лар мен ұсынымдар беру;

-  Қазақстан Республикасының заңцарында белгіленген тэр-
тіппен қару, оқ-дэрі, арнайы кұралдар сақгауға, алып жү- 
руге жэне қолдануға, сондай-ақ қажет кезінде білек күшін, 
оның ішінде күрестің жауынгерлік тәсілдерін де қолдану; 
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңна- 
масына сәйкес өкілеттіктерді жүзеге асыру;

-  іс жүргізуде жатқан материалдар мен қылмыстық істер 
бойынша құжаттарға, материалдарға, статистикалық ақ- 
паратқа жэне өзге мәліметтерге қол жеткізуге, сондай-ақ 
ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды адамда- 
рынан, жеке тұлғалардан оларды беруді талап етуге, олар- 
дың көшірмелерін түсіруге түсініктемелер алу;

-  Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
тэртіппен тиісті уақытша ұстау изоляторларын, тергеу 
изоляторларын пайдалану;
іс жүргізуде жатқан қылмыстық істер бойынша шақыру 
бойынша келуден жалтарып жүрген адамдарды күштеп 
әкелу;



-  ұсталғандарды жэне камауға алынған адамдарды күзет- 
пен алып жүру;

-  Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген қүзы- 
реттер шеғінде криминалистік зерттеулер жүргізу;

-  Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге 
де қүқықтарды жүзеге асыру қүқығы бар19.

Мемлекеттік кірістер комитетінің экономикалық қылмыс- 
тарды тергеу қызметіне Комитет төрағасының бір орынбасары 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сэйкес өз қүзыреті 
шегінде басшылық жасайды. Бүл салада жедел-іздестіру, тергеу 
қызметтерін Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер коми- 
тетінің 2015 жылғы 29 қаңтардағы №56 бүйрыгымен реттеледі.

13.3. Кеден органдарының мәртебесі мен олардын 
міндеттері

Қазақстан Республикасының экономикалық егемендігін қор- 
ғайтын құқық қорғау органдарының жүйесінде кеден органдары 
маңызды орын алады, олар елді экономикалық дамыту саясаты- 
ның аса тиімді аспаптарының бірі болып саналады.

Кеден органдары Қазақстан Республикасы Президентінің 
1991 жылғы 12 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 
Кеден комитетін қүру туралы» Жарлығына сәйкес қүрылды, ол 
мемлекеттің экономикалық қауіцсіздігін жэне экономиканың 
дамуын қамтамасыз етуге, кеден төлемдері мен салықтарын жи- 
науға, контрабандамен жэне кеден ережесін бүзушылықпен кү- 
ресуде, валюта бақылауын жэне кеден ісінің дамуын бақылауға 
тиіс болды. Кеден органы -  өзінің сипаты жағынан құқық қорғау 
органдарына жататын, мемлекет атынан әрекет ететін жэне өткен 
өкілеттіктер берілген атқарушы билік органы, ол өз функцияла- 
ры мен міндеттерін қызметтің өзіне тэн формалары мен әдістерін 
қолданып атқарады.

Қазақстан Республикасындағы кеден ісі (кедендік реттеу) деп 
Қазақстан Республикасы айрықша юрисдикцияға ие. Кеден ода- 
ғының кедендік аумағының бөлігінде (Қазақстан Республикасы-

19 Қаржы министрінің Мемлекеттік кірістер комитеті туралы 2014 жылғы 
26 қыркүйектегі № 417 бұйрығымен бекітілген Ереже. Мемлекеттік кірістер ко- 
митетінің сайты.



ның аумағында) тауарларды Кеден одағының кедендік шекарасы 
арқылы өткізумен, оларды Кеден одағының бірыңғай кедендік 
аумағында кедендік бақылауда тасымалдаумен, уақытша сақтау- 
мен, кед^ндік деклараңиялаумен, кедендік рэсімдерғе сэйкес шы- 
ғарумен ^кэне пайдаланумен, кедендік бақылау жүргізумен, ке- 
дендік төлемдерді жэне салықтарды төлеумен байланысты қаты- 
настарды, сондай-ақ кеден орғандары мен көрсетілген тауарлар- 
ды иелену, пайдалану жэне оларға билік ету қүқығын іске асыра- 
тын түлғалар арасындағы билік қатынастарын реттеу танылады.

Қазақстан Республикасындағы кедендік реттеу Кеден ода- 
ғының кеден заңнамасына, ал ондай заңнамамен реттелмеген 
бөлігінде Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сэй- 
кес жүзеге асырылады. Кеден шекарасы -  Қазақстан Республи- 
касының кеден шекарасының шегін анықтайтын сызық жэне сол 
арқылы тік жоғары көтерілген бет. Кеден шекарасы Мемлекеттік 
шекарамен дэл түсуі мүмкін. Кеден шекараларының жалпы үзын- 
дығы 14320 км, оның ішінде: Ресеймен -  6980 км, Өзбекстанмен 
-2 3 1 0  км, Түрікменстанмен 450 км, Қырғыз Республикасымен 

1070 км, Қытаймен -  1560 км; теңіздегі шекараның үзындығы 
2000 километр.

2014 жылғы Елбасымыздың жарлығымен Салық комитеті жэ- 
не Кедендік бақылау комитеті қосылу жолымен Қаржы минист- 
рлігі Мемлекеттік кірістер комитеті қүрылған еді.

Қазақстан Республикасының кеден органдары өз қүзыреті 
шегінде Қазақстан Республикасындағы кеден ісін іске асыруды 
жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңна- 
масында көзделген өзге де өкілеттіктерді орындайтын мемлекет- 
тік кіріс органдары болып табылады.

Қазақстан Республикасының кеден органдары жүйесі:
1) кеден ісі саласындағы уэкілетті органнан;
2) кеден ісі саласындагы уэкілетті органның аумақтық (об- 

лыстар, республикалық маңызы бар қала, астана бойын- 
ша) бөлімшелерінен;

3) кедендерден;
4) кеден бекеттерінен;
5) Кеден одағының кедендік шекарасындағы бақылау-өткізу 

пункттерінен;
6) мамандандырылған кеден мекемелерінен түрады.



Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекет- 
тік кірістер комитеті туралы 2014 жылғы 26 қыркүйектегі №417 
бұйрығымен бекітілген Ережеге сэйкес Комитетке мынадай мін- 
деттер жіктелген:

-  Кеден одағының кеден заңнамасының, Қазақстан Респуб- 
ликасының салық, кеден заңнамасының жэне Қазақстан 
Республикасының өзге де заңнамасының сақталуын жэне 
орындалуын қамтамасыз ету;
өз құзыреті шегінде кедендік-тарифтік реттеу шаралары- 
ның, Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткізі- 
летін тауарларға қатысты тыйым салулар мен шектеулер- 
дің сақталуын қамтамасыз ету;
Кеден одағының бірыңғай сауда саясатын іске асыруға 
жәрдемдесу;
кедендік реттеу саласында тұлғалардың құқықтары мен 
заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуді жэне Ке- 
ден одағының кедендік шекарасы арқылы тауар айналы- 
мын жеделдету үшін жағдай жасау;
Кеден одағының кедендік аумағы арқылы тауарлар өткізу 
кезінде зияткерлік меншік құқығын қорғауды қамтамасыз 
ету;
кедендік деклараңиялау мен кедендік бақылауды жүзе- 
ге асыру жэне жетілдіру, сондай-ақ Кеден одағының ке- 
дендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік 
құралдарына қатысты кедендік операцияларды жүргізуді 
оңайлатуға жэне Кеден одағының кедендік шекарасы ар- 
қылы тауар айналымын жеделдетуге ықпал ететін жағдай- 
лар жасау;

-  тауарларды шығарғаннан кейін кедендік бақылауды жэне 
басқа да қызметті жүзеге асырады.

Кеден ісі саласындағы уэкілетті орган Кеден одағының кеден 
заңнамасына жэне (немесе) Қазақстан Республикасының заңна- 
масына сәйкес:

1) оз құзыреті шегінде заңда көзделген нормативтік құқық- 
тық актілерді әзірлейді;

2) кеден органдарына басшылықты жүзеге асырады;
3) өзінің қүрамына кіретін ведомствоның өкілеттіктерін ай- 

қындайды;



4) ақпараттық жүйелерді, байланыс жүйелерін жэне дерек- 
тер беру, кедендік бақылаудың техникалық құралдары- 
ның, сондай-ақ ақпаратты қорғау құралдарының жүйеле- 
рір әзірлейді жэне құрады;

5) кеДен ісі саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған 
тізілімге енгізу туралы шешім қабылдайды;

6) кедендік экімшілік етуді жүзеге асырады;
7) тауарлар мен колік құралдарының Кеден одағының кеден- 

дік шекарасы арқылы өткізілуіне кедендік бақылауды жү- 
зеге асырады;

8) сыртқы экономикалық жэне кеден ісі саласындағы өзге де 
қызметке қатысушыларды уақтылы хабардар етуді, оның 
ішінде Кеден одағының жэне (немесе) Қазақстан Респуб- 
ликасының кеден заңнамасындағы өзгерістер мен толық- 
тырулар туралы уақтылы хабардар етуді тұрақты негізде 
қамтамасыз етеді;

9) кедендік статистиканы жүргізеді;
10) Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақ- 

стан Республикасының Президенті мен Қазақстан Респуб- 
ликасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілет- 
тіктерді жүзеге асырады.

Кеден органдарының негізгі міндеттері мен құқыңта- 
ры ҚР Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы заңының 
(2014.07.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 8-10 бап- 
тарында белгіленген.

Кеден ісі саласындағы қылмыстық әрекеттерді тергеп-тек- 
серуді мемлекеттік кіріс органдарының экономикалық тергеу 
қызметі жүзеге асырады. Кеден органдары Қазақстан Республи- 
касының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сэйкес 
экімшілік құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша іс жүргі- 
зеді жэне адамдарды экімшілік жауаптылыққа тартады.

Бақылау сурақтары:
1. Республикамызда сыбайлас жемкорльщпен экономикальщ кылмыстар- 

ға карсы күрес органдары дамуы тарихы қашаннан басталды?
2. Мемлекеттік қызмет істері жэне сыбайлас жемкорлыққа қарсы іс-қи- 

мыл агенттігінің құқықгары мен міндеттері қай заңда белгіленген?
3. Мемлекетгік кірістер комитетінің экономикалық тергеу қызметінің кұ- 

зыреті қандай?



14 т п п п у  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
Р У НОТАРИАТ

14.1. Қазақстан Республикасында нотариаттың 
қалыптасуы және дамуы

Нотариат ежелгі кезден бері келе жатқан жэне барлық өрке- 
ниетті елдерде бар, азаматтық құқықты іске асыруда жэне қор- 
гауда маңызды рөл атқаратын орган. Нотариат латынның «поіа» -  
белгі деген сөзінен шыққан. Ежелгі Римде мәмілелердің жобасын 
жасайтын жэне тез жазу үшін стенографиялық белгілерді пайда- 
ланатын адамдарды нотариустар деп атаған. Нотариат термині 
тиісті нотариалдық әрекеттерді орындау үшін арнайы қүрылған 
органдар жүйесін үғындырады.

Меншік қатынастарының тиісті даму деңгейінде нотариатқа 
тарихи қажеттілік туындады. Тарихи, этникалық, діни жэне өзге 
ерекшеліктерге байланысты эр кездері эр елдерде өздерінің нота- 
риаттары пайда болды, мүндай қызметпен айналысатын адамдар да 
эртүрлі аталды. XIX ғасырдың ортасына дейін Ресей империясы- 
ның көптеген аймақтарында нотариалдық қызметті үйымдастыру 
жэне зандық регламентациялау мәселесі өзекті болды. Нотариал- 
дық қызметке қатысты 60-жылдары жүргізілген реформалар пат- 
шалық Ресейдің шет аймақтарындағы үлттық, географиялық жэне 
өзгедей ерекшеліктерге байланысты бір уақытта жүзеге аспады.

Нотариалдық жүйенің дәстүрлі (классикалык) типі оның ла- 
тындық моделі, ол Латындық нотариат деп аталады. Ол ро- 
ман-герман қүқықтық жүйесінің елдерінде қүқықтық идеялар- 
дың үзақ эволюциясы нәтижесінде қалыптасты. Латындық тип- 
тегі үлттық нотариустардың ортақ сипатына қарамастан нақты 
мемлекеттерде нотариустарда өзара айырмашылық бар. Мысалы, 
Еуропада латындық нотариаттың үш негізгі моделі бар, олар: не- 
міс, француз жэне аралас.

Неміс моделінде нотариус нотариалдық іс жүргізудің барлық 
кезеңінде аса белсенділік көрсетпейді. Оның жүмысы тиісті акті-



ні даярлаумен жэне оны куәлендірумен ғана аяқталады. Нотариус 
бұл жерде нотариалдық әрекет жасауға дайындықта: консульта- 
ция, келіссөз жүргізуде, қажетті құжаттар алуда жэне т.б. елеулі 
рөл атқірмайды. Нэтижесінде, нотариалдық функцияларды жүзе- 
ге асыру формалдық сипат алады.

Франиуз моделі керісінше, мүдделі адам өзіне жүгінген кез- 
ден бастап нотариус ынталылык танытады. Нотариус пен оның 
көмекшілері қажетті құжаттар жинау, басқа мүдделі адамдармен 
келіссөздер жүргізу, құжаттар даярлап, оларды куәлендіру сияқ- 
ты әрекеттерден бастап нотариалдық актілерді құзыретті орган- 
дарда тіркеуге дейінгі клиент шаруасын өздеріне алады. Француз 
моделінде нотариус пен оның көмекшілері клиенттің ойдағыдай 
құқықтық нэтиже алуын қамтамасыз етеді.

Аралас модель жоғарыда аталған екі жүйе элементтерін эрқа- 
лай пропорцияда үйлестіреді. Бұл модель кейбір Еуропа елдерін- 
де, мысалы, Испанияда, Нидерландыда, Швейцарияда жэне басқа 
елдерде қолданылады.

Әртүрлі елдердің нотариаттарының ұйымдастырылуында жэ- 
не қызметінде ортақ принциптердің болуы халықаралық деңгейде 
нотариаттың арнайы ұйымын -  Латындық Нотариаттық Халықа- 
ралык Кеңесін құруға мүмкіндік берді. Латындың Нотариат- 
тық Халықаралық Кеңесі -  латын типті нотариалдық жүйесі бар 
елдерді біріктіретін үкіметтік емес ұйым. Оның міндеті нотари- 
алдық қызметті халықаралық деңгейде қолдау, үйлестіру жэне да- 
мыту. Бұл туралы шешім Латындық нотариаттың Бірінші Халы- 
қаралық Конгресінде 2 қазан 1948 жылы Буэнос-Айрос қаласын- 
да қабылданды. Ал 1950 жылы Мадрид қаласында өткен екінші 
Конгресте бұл шешім біржола бекітілді. Латын нотариаты римдік 
құқық дәстүріне негізделеді. ЛНХК-ға кіретін елдерде контине- 
нттік (римдік-германдық) құқықтық жүйе әрекет етеді, ал нотари- 
аттық рәсімделген құжаттар көпшілікпен танылуға жэне жоғары 
дәлелдемелік күшке ие20.

Латындық нотариат Рим құқығының дәстүріне негізделген. 
Нотариатта барлық нэрсе кұжат түрінде сақталады. Латындық 
нотариатқа өзін-өзі басқару, өзін-өзі ұйымдастыру, қандай да бір 
бюджеттен қаржылық тэуелсіздік сияқты принциптер тэн. Ла-

20 Республикалык нотариаттық палаталар сайты



тындық Одақтың басты принцнпі -  «нотариус функциясының 
жариялылығы жэне оның қызметінде кәсіпкерлік сипаттың бол- 
мауы». Латындық нотариат елдерінде Тэуелсіз нотариус -  құжат- 
тарды нотариалдық куэлендіруді мемлекет атынан орындауға, 
сондықтан даусыз әділсоттың жэне жария биліктің өкілі болуға 
уәкілеттігі бар адам.

Кеңес заманында нотариат туралы Ережені тек 1921 жылы ға- 
на енгізу туралы Декрет пен Нотариалдық Столдарды тарату Дек- 
реты шықты, ал 1923 жылы «Мемлекеттік нотариат туралы» Ере- 
же енгізіліп, «Нотариалдық конторларды тарату туралы» Декрет 
күшін жойды. Қазақ КСР Үкіметінің 20 сәуір 1940 жылғы «Нота- 
риалдық конторлар торабын бекіту туралы» қаулысымен нотари- 
алдық органдар тізбесі 120 қалалық жэне аудандық мемлекеттік 
нотариалдық Контор шамасында анықталды.

1974 жылы 13 тамызда «Мемлекеттік нотариат туралы» Қа- 
зақ КСР заңы қабылданды, оның Одақ қүрамындагы республика- 
ның өзіндік ерекшелігі бар алғашқы нормативтік актісі болды. Ол 
қолданыста болған кезеңде Қазақстанның барлық аймақтарында 
нотариалдық органдар біржола қалыптасты, бұл сала маман-заң- 
герлермен қамтамасыз етілді, оның жүмысына мемлекеттік бақы- 
лау жүргізілді.

Ал нотариаттың қазіргі моделінің қалыптасуы 90-жылдардан 
басталады, біздің елде қүқықтың базалық салалары бойынша ко- 
дификацияланған актілер қабылдагіды. Қазіргі «Нотариат тура- 
лы» заң күшіне енгенге дейін отандық нотариустар нарықтық 
мазмүндагы жаңа қүжаттарды Қазақ КСР заңдарының, Одақтың 
жэне одақтас республикалардың Азаматтық заңдары негізінің ба- 
засында ресімдей бастады. Жаңа қоғамдық жағдайларға байла- 
нысты қазақстандық нотариатта соңғы жылдары елеулі өзгеріс- 
тер болып, үлттық заңдарымыздың халықаралық стандарттарға 
қарай бет бүру процесі жүруде.

1997 жылы 14 шілдеде қабылдаған №155 «Нотариат туралы» 
заң республиканың жаңа нотариалдық жүйесін қалыптастырды. 
Жеке нотариустың статусы күқықтар мен фактілерді куәланды- 
руға жэне аталған заңмен қарастырылған басқа міндеттерді жүзе- 
ге асыруға бағытталган жариялық қүқықтың әрекеттерін жасауға 
өкілеттілігі бар ерекше заң мамандығы ретінде анықталды. Бүл 
нотариат тарихындағы маңызды кезең болды, ол нотариаттардың 
екі типінің (мемлекеттік жэне жеке) қатар болуын мойындады.



1998 жылы 25 сәуірде нотариалдық кәсіппен айналысуға құқык 
беретін алғашқы лицензиялар берілді. Нотариат жүйесі, бүрын 
әрекет еткен тэртіпке қарағанда, атқарушы билік органдарының 
жүйесін^ кірмейтін, заңға сэйкес тікелей жэне дербес қызмет ете- 
тін, өзін-фзі реттейтін белгілі нотариалдық бірлестіктер аумағын- 
да өмір сүре бастады.

2000 жылдың 18 ақпанында өткен I қүрылтайшы съезде тер- 
риториалдық нотариаттық палаталардың қызметін республика- 
лық деңгейде реттеу үшін жэне жеке нотариус мамандығы мен 
кәсіби мүдделерді бүқаралық түрде өкілеттеу үшін Республика- 
лық нотариаттық палатаны кұру туралы шешім қабылдады. 
Нотариалдық палата жеке практикамен айналысатын нотариус- 
тардың құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру жэне қорғау 
үшін, сондай-ақ нотариалдық әрекеттер жасау кезінде нотариат 
туралы заңның сақталуына бақылау жүргізу үшін құрылатын 
коммерциялық емес, кәсіби, өзін-өзі қаржыландыратын ұйым.

Республикалық нотариаттық палатаның кезекті съезі екі жыл- 
да бір рет шақырылады. Оның құзыретіне Республикалық но- 
тариаттық палатаның Жарғысын қабылдау, оған өзгертулер мен 
толықтырулар енгізу; Палата Төрағасын, ревизиялық, мандаттық 
жэне өзге де комиссияларын сайлау, олардың өкілеттіктерін тоқ- 
тату, соның ішінде мерзімінен бұрын; нотариат бойынша арнайы 
бағдарламалар мен жобаларды бекіту жэне басқа да маңызды мэ- 
селелерді қарау жатады. Республикалық нотариаттық палатаны 
РНП Басқармасымен қатар төрт жыл мерзімге сайланатын Рес- 
публикалық нотариаттық палатаның Төрағасы басқарады.

Республикалық нотариаттық палата аумақтық нотариаттық 
палаталарды біріктіретін коммерциялық емес, кәсіби өзін-өзі қар- 
жыландыратын ұйым болып табылады.

Республикалық нотариаттық палата:
-  нотариаттық палата қызметін үйлестіруді жүзеге асыра- 

ды;
мемлекеттік органдарда жэне мемлекеттік емес ұйымдар- 
да, соның ішінде шетелдік жэне халықаралық ұйымдарда, 
нотариаттық палаталар мен нотариустардың мүдделеріне 
өкілдік етеді;
нотариат мэселелері бойынша Қазақстан Республикасы- 
ның Әділет министрлігінің заң жобалық жэне сараптама- 
лық қызметіне қатысады;



-  нотариустарды оқытуды ұйымдастырады;
-  нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысады жэне 

нотариат мэселелері бойынша эдістемелік материалдарды 
эзірлейді;

-  нотариустың Ар-намыс кодексін эзірлейді жэне бекітеді;
-  заңнамаға жэне халықаралық шарттарға қайшы келмейтін 

өзге де қызмет түрлерін жүзеге асырады.
Республикалық нотариаттық палата өкілетгіктері Қазақстан 

Республикасының Заңнамасымен жэне РНП Жарғысымен нақты 
анықталған. Республикалық нотариаттық палата бюджеті респуб- 
ликаның эрбір аумақтық нотариаттық палатасы төлейтін мүшелік 
жарналар есебінен қүрылады.

Нотариалдық іс жүргізу Әділет министрлігі мүрағаттар мен 
қүжаттарды басқарудың уәкілетті мемлекеттік органымен келісе 
отырып бекітетін нотариалдық іс жүргізу жөніндегі Нүсқаулық- 
қа сәйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттік нотариустардың қү- 
жаттары міндетті түрде мемлекеттік мүрағатқа өткізіледі, ал жеке 
нотариустардың қүжаттары заңда белгіленген тэртіпте жеке но- 
тариалдық мүрағатқа өткізіледі.

Нотариалдық округ Қазақстан Республикасының экімшілік- 
аумақтық бөліністеріне сэйкес белгіленеді, оған бір облыстың, 
республика деңгейіндегі қаланың жэне ауданның аумагы алына- 
ды. Мемлекеттік нотариустың нотарйалдык округ шегіндегі қыз- 
мет аумағын аумақтық эділет органы анықтайды. Жеке нотариус- 
тың нотариалдық округ шегіндегі қызмет аумағын аумақтық эді- 
лет органы Нотариалдық палатамен бірлесіп анықтайды. Мүлде 
жаңа кәсіби қоғамдастық -  Нотариалдық палаталар Қазақстанда 
бюджеттен тыс нотариаттар пайда болған соң қүрылды. Ондағы 
мақсат жеке нотариустарды кэсіби негізде біріктіру жэне олар- 
дың қызметін үйлестіру. Әр облыстың, республикалық дэреже- 
дегі қаланың, астананың аумағында бір Нотариалдық палата қү- 
рылады, ол заңды түлға болып табылады жэне заңда белгіленген 
тэртіпте тіркелуге жатады.

14.2. Нотариустың қүқығы, міндеті және жауапкершілігі

Нотариат дегеніміз, азаматтар мен заңды түлғалардың қү- 
қықтары мен мүдцелерін заң жүзінде бекітуге бағытталған, дау-



сыз құқықтар мен фактілерді куәлендіру, құжаттарды, олардан 
үзінділерді куэлендіру, қүжаттарға атқарушылық күш беру жэ- 
не заңда б^лгіленген басқа да әрекеттерді белгіленген тэртіпте 
орындау жүі|стслген органдар мен лауазымды адамдардың жүйесі.

Қазіргі нотариат қүқықтық инфрақүрылымның бір бөлігі, ол 
азаматтық айналымның түрақтылығы мен заңдық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді. Азаматтық қоғамдағы нотариаттың міндеті же- 
кеменшік пен даусыз азаматтық қүқықтың қорғалуын, сондай-ақ 
азаматтық айналымның барлық қатысушыларының қүқықтары 
мен заңды мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз ету. Күнделікті 
өмірде азаматтар, өздерінің конституңиялық құқықгарын пайда- 
лана отырып, бір-бірімен немесе эртүрлі ұйымдармен эртүрлі құ- 
қықтық қатынастарға кіреді. Бұл қатынастар, әдетте, шарт жасасу 
арқылы ресімделеді. Азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықта- 
ры мен мүдделерінің сақталуына кепілдікті қамтамасыз ету үшін 
мемлекет шарттардың кейбір түрлері куәлендірілгеннен кейін ға- 
на күш алатындығын белгіледі.

Нотариалдық қызметтің бірыңғай стандарттарын пайдала- 
ну үпттық экономикалардың ашықтығын, елдің инвестиңиялық 
тартымдылығын көтеруге, халықаралық айналымды жеңілдетуге 
мүмкіндік берді, соның нәтижесінде елдің халықаралық қоғам- 
дастыққа құқықтық жэне экономикалық бірлесуіне жағдай туады.

Мемлекеттің эділқазылық саласындағы жауапкершілігі тек 
дауларды шешумен шектелмейді, нотариат институты арқылы 
құқықтық қақтығыстардың алдын алады. Сондықтан да нотари- 
аттың негізгі функңиясы шарт жасаушы адамдардың позицияла- 
рында туындауы мүмкін барлық қайшылықтардан арыла отырып, 
азаматтық құкықтық қатынастарда қақтығыстардың болмауына 
қол жеткізеді. Нотариус жасалатын әрекеттердің зандылығын 
қамтамасыз ете отырып, азаматтық салада құқықтық тэртіптің 
қалыптасуына жағдай тудырады, әділетсіздіктің жолын кеседі.

Нотариалдық органдарды ұйымдастыру жэне олардың қыз- 
меті 1997 жылғы 14 шілде де қабылданған «Нотариат туралы» 
заңға, Азаматтық кодекстің нормаларына, Қазақстан Республика- 
сы бекіткен халықаралық шарттарға, нотариалдық қызметтерді 
реттейтін өзге де заң актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Қолданыстағы заң нотариусқа, бір жағынан, тәуелсіздік жэне 
көптеген өкілеттік береді, ал, екінші жағынан, бірқатар шектеу-



лер жүктейді. Мысалы, оның баска қызметпен айналысуынатый- 
ым салады жэне нотариалдық әрекеттер жасаумен байланысты 
өзіне мэлім болған мәліметтерді жария етпеуін талап етеді.

Қазіргі кезде нотариалдық әрекеттерді жасауға мемлекеттік 
монополия жоқ. Мемлекеттік нотариалдық кеңселермен қатар 
жеке нотариат институты да жүмыс істейді.

Жеке нотариат жеке жэне заңды түлғаларға мемлекеттік 
нотариалдық қызмет көрсетудің қазірғі жүйесін толықтырады 
жэне оның қызметі бюджеттен қаржыландырылмайды. Жеке но- 
тариус еркін кәсіптің өкілі ретінде өз жүмысын өзі үйымдасты- 
рады, жүмыскерлерді жүмысқа алады, босатады, қызметін ма- 
териалдық жағынан қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, мемле- 
кет жеке нотариус қызметін қүрудың жэне таратудың айрыкша 
тэртібін белгілеу, жеке нотариустарға лицензиясы бар адамдар 
ішінен конкурстық неғізде өкілеттіктер беру, сондай-ақ нота- 
риалдық іс жүргізу ережелерінің орындалуын жэне көрсетіле- 
тін қызметтер үшін тарифтерді бақылау арқылы реттейді. Жеке 
нотариатты заңда бекіту мемлекеттік нотариалдык кеңселердің 
жүмысын жеңілдетуге жэне бүл салада эділ бэсекелестік туды- 
руға септігін тигізеді.

Нотариалдық қызметтің негізгі принциптері:
-  Тэуелсіздік жэне заңга гана багыну. Бүл принцип «Но- 

тариат туралы» заңның іЗ-бабында бекімін тапқан, онда 
нотариалдық қызметті жүзеге асыруда нотариустар жэне 
нотариалдық эрекеттерді жасауға уәкілетті адамдар тэуел- 
сіз жэне тек заңға бағынады делінген. Нотариуста өзі ба- 
ғынатын, өзіне нүсқау беретін, өзінен жогары түрған лауа- 
зымды адам немесе орған жоқ.

-  жасалған нотариалдық эрекеттердің құпиясын сақтау 
принципі. Нотариат туралы заңда нотариусқа жэне нота- 
риалдық эрекет жасауға уэкілетті адамға ол эрекеттердің 
қүпиясын сақтау міндеті жүктелген. Нотариалдық әрекет- 
тер туралы мэліметтер, бүрын берілген қүжаттардың кө- 
шірмелері мен дубликаттары тапсырмасы бойынша нота- 
риалдық әрекеттер жасалған жеке жэне заңды түлғаларға 
ғана беріледі. Олардың уэкілетті адамдарына де берілуі 
мүмкін. Нотариус ретіндегі жүмысын тоқтатқан адамдар 
да нотариалдық әрекеттердің күпиясын сақтауға міндетгі.



Объективтілік (бейтараптылық) принципі. Өзі куә- 
лендіретін кез келген нотариалдық эрекетте нотариустың 
жеке мүдцелілігі болуға тиіс емес. Бүл принципті қамта- 

^масыз ету үшін заңда бірқатар шектеулер белгіленген.
Нотариус кэсіпкерлік қызметпен айналысуға; шарт жасасқан- 

да, оны өзгерткенде жэне бүзғанда делдалдық қызмет көрсетуге; 
өкілдік органның депутаты болып сайланғанда нотариус мінде- 
тін орындауға жэне жалданбалы жүмысшы ретінде еңбек қаты- 
насында болуға қүқылы емес.

Нотариалдық қызметке қол жетерлік принципі. Нота- 
риус жүгінген адамдардың барлығына білікті заңдық кө- 
мек көрсетуге жэне нотариалдық әрекеттердің жасалуын 
қамтамасыз етуге міндетгі.

-  Құқықтар мен заңдық фактілердің даусыздық нринци- 
пі. Бүл принцип нотариустың нағыз қүқықтық жараты- 
лысына негізделген, ол заңдық маңызы бар даусыз факті- 
лер мен оқиғаларды ғана куәлендіруге арналған уәкілетті 
адам. Нотариус тікелей немесе тиісті қүжаттармен раста- 
лынған даусыз фактілерді ғана қабылдайды.

Нотариалдық әрекеттерді мемлекеттік нотариалдық кеңселер- 
де (мемлекеттік нотариуста) жүмыс істейтін нотариустар мен же- 
ке практикамен айналысатын нотариустар, сондай-ақ аудандық 
деңгейдегі қалалардың, елді мекендердің, ауылдардың әкімдері- 
нің аппараттарындағы, нотариалдық әрекеттер жасауға уэкілет- 
тік берілген лауазымды адам жасайды. Ондай қүқық Қазақстан 
Республикасы атынан консулдық функция атқарушы адамдарға 
жэне «Нотариат туралы» заңда нотариалдық эрекеі гер жасауға 
уэкілетгік берілген басқа адамдарға да берілген.

Нотариалдық эрекеттер жасағанда, мемлекеттік нотариалдық 
кеңседе істейтініне немесе жеке нотариалдық практикамен айна- 
лысатынына қарамастан, нотариустардың барлығының қүқықта- 
ры мен міндеттері бірдей. Олар ресімдеген қүжаттардың да заң- 
дық күші тең. Нотариалдық әрекеттер туралы мәліметтер, бүрын 
нотариус берген қүжаттардың көшірмелері мен дубликаттары, 
жоғарыда айтылғандай, тапсырмалары бойынша нотариалдық 
әрекеттер жасалған жеке немесе заңды түлғаларға, не олардың 
уәкілетті адамдарына ғана беріледі. Меншік формасына қарамай, 
заңды түлғалар жэне лауазымды адамдар нотариалдық әрекеттер



жасау үшін қажетті мәліметтер мен қүжаттарды нотариусқа ол 
сүратқан кезден бастап он күн ішінде беруге тиіс. Өсиет туралы 
мэлімет, өсиеттің көшірмесі мен дубликаты мүдделі адамдарға, 
егер заңда басқадай көзделмеген болса, өсиет қалдырушы олген- 
нен кейін ғана беріледі.

Мемлекеттік нотариустардың жэне аудандық дәрежедегі қа- 
лалардың, елді мекендердің, ауылдардың экімдерінің аппаратын- 
дағы лауазымды адамдардың жасайтын нотариалдық әрекетте- 
рінің заңдылығын, іс жүргізу ережесінің сақталуын бақылауды 
аумактық эділет органдары жүзеге асырады.

Нотариус -  нотариат органдарының нотариаттық әрекет- 
тер жасайтын лауазымды адамы. Жоғары заң білімі бар, аттес- 
таңиялық комиссияда аттестаңия, нотариуста кемінде бір жыл 
тағылымдамадан өткен, нотариалдық қызметпен айналысуға ли- 
ңензия алған Қазақстан Республикасының азаматы нотариус бола 
алады.

Соттылығы заңда белгіленген тэртіпте жойылмаған немесе 
алынбаған, сондай-ақ әрекет қабілеттілігі жоқ немесе шектеулі 
деп танылған адам нотариус бола алмайды. Өзіне қатысты ақ- 
талмайтын негіздер бойынша кылмыстык іс тоқтатылған, ли- 
цензиясынан айырылгандықтан не нотариаттық іс-әрекет жасау 
кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының бүзылуына жол 
бергені үшін мемлекеттік нотариус қызметінен босатылғандық- 
тан нотариаттық қызметті тоқтатқал адам да осындай оқиға бол- 
ғаннан кейін бес жыл бойы нотариус бола алмайды. Жекеше жэне 
мемлекеттік нотариустардың нотариаттық қызметті жүзеге асыр- 
ған кездегі қүқыктары, міндеттері тең болады. Олар ресімдеген 
қүжаттардың бірдей заң күші болады.

Нотариустың көмекшіпері мен тагылымдамадан өтушілері 
болуы мүмкін. Тағылымдамадан өтушілер тағылымдамадан өту 
туралы шарт негізінде жеке практикамен айналысатын нотариус- 
тарда немесе мемлекеттік нотариустарда тағылымдамадан өтеді.

Нотариаттық қызметпен айналысу қүқығына үміткер адам ау- 
мақтық әділет органымен немесе аумақтық нотариаттық палата- 
мен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасады. Көмекші мен 
тағылымдамадан өтуші нотариустың нүсқауымен жэне жауапкер- 
шілігімен оның нотариаттық қызметті алмастыруға тиісті емес 
жэне нотариаттық іс жүргізу бойынша көмекші сипатта болуы 
мүмкін тапсырмаларын орындауға қүқылы.



Нотариаттық кызметпен айналысу құқығына үміткер адамдар 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жэне астана- 
ның аумақтық әділет органдарында қүрылатын нотариаттық қыз- 
метпен вйналысу құқығына эділет аттестаттау комиссияларында 
аттестаттіаудан өтеді. Нотариаттық қызметпен айналысу қүқығына 
эділет аттестаттау комиссиясы жеті мүшеден -  нотариаттық пала- 
таның төрағасын қоса алғанда екі нотариустан, аумақтық эділет 
органының екі өкілінен, қүқықтанушы-ғалымнан жэне мэслихат- 
тың екі депутатынан түрады. Нотариаттык қызметпен айналысу 
қүқығына аттестаттау қорытындысы бойынша Қазақстан Респуб- 
ликасының Әділет министрлігі берген лицензия (нотариус ли- 
цензиясы) нотариусқа нотариаттық іс-эрекеттер жасауға уэкілдік 
береді. Нотариус лицензиясы мерзімі шектелмей берілетін басты 
лицензия болып табылады жэне ол Қазақстан Республикасының 
бүкіл аумағында қолданылады.

Ал нотариус лицензиясын беруден бас тартылған жағдайда 
өтініш иесіне ол қабылданған күннен бастап үш күн ішінде бас 
тарту себептері көрсетіле отырып жазбаша түрде дәлелді шешім 
беріледі.

Нотариус лицензиясының күшін азаматтардың арыздары, ау- 
мақтық әділет органдарының, нотариаттық палаталардың, про- 
куратура, тергеу, анықтау органдарының үсыныстары негізінде 
Әділет министрлігінің шешімімен тоңтатыла түруы мүм- 
кін. Нотариус лиңензиясының қолданылуын тоқтата түру туралы 
шешімде лицензияның қолданылуын тоқтата түрудың себептері 
мен мерзімі көрсетілуге тиіс.

Прокуратура органдарының, не Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің, не Республикалық нотариаттық палата- 
ның талап қоюы бойынша сот шешімімен «Нотариат туралы» 
заңның 11-бабында белгіленген жағдайларда нотариус лицен- 
зиясынан айырылуы мүмкін.

Мемлекеттік нотариат кеңсесі аумақтық әділет органының 
қүрылымдық бөлімшесі болып табылады, оның занды түлга қү- 
қығы болмайды жэне осы орган бекіткен Ереже негізінде жүмыс 
істейді. Мемлекеттік нотариат кеңселері Қазақстан Республика- 
сының аудандарында (қалаларында) орналасады.

Заңды түлға қүрмай, лицензия негізінде нотариаттық қызмет- 
пен айналысатын, өзінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін



нотариаттық іс-әрекеттер жасау нәтижесінде зиян келтіру сал- 
дарынан туындайтын міндеттемелер бойынша сақтандырған, 
нотариаттық палатаға мүше болған жэне аумақтық әділет орға- 
нында есепке тұру тіркеуінен өткен азамат жеке практикамен 
айналысатын нотариус деп танылады. Нотариустың негізгі 
ңұңыгы -  жеке жэне заңды тұлғалардың мүддесіне нотариалдық 
эрекеттер жасау; мэмілелердің, арыздардың жэне басқа қүжаттар- 
дың жобаларын жасау; құжаттардың көшірмелерін жэне олардан 
үзінді дайындау. Керек болған жағдайда, нотариус жасалынатын 
нотариалдық актіде көрсетілуі тиіс мэн-жайларды растау үшін 
жеке жэне заңды тұлғалардан құжаттар мен мәліметтер сүратады.

Нотариалдық әрекеттер нотариалдық кеңсенің үй-жайында 
да, одан тыс жерде де немесе жеке қызметпен айналысатын нота- 
риустың офисінде жасалуы мүмкін. Егер нотариалдық эрекеттер 
кеңседен немесе офистен тыс жерде жасалса, онда қүжаттағы куэ- 
лендіру жазуда жэне нотариалдық әрекеттерді тіркеу реестрінде 
нотариалдық эрекет жасалған мекенжай жэне уақыт көрсетіледі. 
Нотариалдық эрекеттер олар үшін қажетті барлық құжаттар бе- 
рілген жэне мемлекеттік нотариус үшін мемлекеттік баж, не жеке 
нотариус үшін төлемақы төленген күні жасалынады.

Нотариус нотариалдық әрекеттер жасауды өтінген азамат- 
тың, оның өкілінің немесе заңды түлға өкілінің жеке басын анық- 
тайды, ол үшін олардың төлқұжатын немесе жеке куэлігін тек- 
середі. Кэмелетке толмаганның жеке басын ата-ананың (асырап 
алушылардың) біреуі өз құжатын көрсетіп жэне баланың туыл- 
ғандығы туралы куэлігін көрсетіп растайды.

Мәмілелерді куәлендіргенде жэне кейбір нотариалдық әре- 
кеттер жасалғанда оларга қатысушы адамдардың қолдарының 
шынайы екендігі тексеріледі. Мэмілені куэлендіргенде, сол эре- 
кет жасалар кезде мәмілеге қатысушы азаматтың әрекет қабілет- 
тіліғі айқындалады жэне заңды тұлғаның құқық қабілеті тексе- 
ріледі. Мэміле жасауға өкіл қатысса оның өкілеттігі тексеріледі. 
Жеке тұлғаның әрекет қабілеттігі оның жеке басын куәлендіретін 
құжатта көрсетілген жас бойынша жэне де нотариуспен сөйлесу 
кезінде анықталады. Қазақстан аумағында тіркелген заңды тұлға- 
ның құқық қабілеттілігі оның мемлекеттік тіркелгендігі туралы 
куэлікпен жэне заңды тұлғаның Жаргысымен анықталады.

Заңды тұлғаның бірінші басшысының өкілеттігі Жарғы (Ере-



же), заңцы тұлғаны тіркеу туралы куэлік, оны қызметке тағайын- 
дау туралы бұйрық, қызметке сайлау туралы жиналыс хаттама- 
сы бойынша тексеріледі. Заңды тұлга өкілінің, сондай-ақ филиал 
басшыСының (өкілінің) өкілеттігі заңды тұлға атынан уәкілетті 
орган берген сенімхатпен анықталады.

Жеке тұлға өкілінің өкілеттігі заңда белгіленген тэртіпте куэ- 
лендірілген сенімхат бойынша, не заңда көзделген басқа құжат- 
тар негізінде анықталады. Нотариус өшірген немесе түзетілген 
жазуы бар, қарындашпен жазылған, жазуы айқын емес құжатгар- 
ды нотариалдық әрекеттер жасау үшін қабылдамайды.

Нотариус нотариалдық әрекеттер жасауға; азаматтар мен іаң- 
ды тұлғаларға құқықтары мен міндеттерін түсіндіруге, жасала- 
тын нотариалдық эрекеттердің білмегендіктен болуы мүмкін 
салдарларын алдын ала ескертуге; ол заңға сэйкес келмеген жағ- 
дайда нотариалдық эрекеттер жасаудан бас тартуға; кәсіби этика- 
ны сақтауға міндетті.

Нотариустар жэне нотариалдық әрекеттерді жасауға уэкілет- 
ті басқа адамдар жасалынатын нотариалдық әрекеттің құпиясын 
сақтауға міндетті.

Нотариалдық эрекеттер туралы мәліметтер жэне құжаттар 
өздерінің жүргізуінде істер бойынша соттың, тергеу және анық- 
тау органының, прокуратура органдарының, сондай-ақ өздерінің 
қызметін тексеруге жэне бақылауға уэкілетті эділет органдары- 
ның жэне нотариалдық палаталардың жазбаша талабы бойынша 
беріледі. Өсиеттер туралы мәліметтер, өсиеттердің көшірмелері 
мен дубликаттары мұрагерге өсиет қалдырушының өлгендігі ту- 
ралы куэлік ұсынғаннан кейін ғана беріледі. Өсиетте көрсетілген 
мұрагерлер өлген жағдайда олардың мұрагерлеріне өсиеттің дуб- 
ликаты олар өсиет қалдырушы мен оның мұрагерлерінің өлгенді- 
гі туралы куэлік жэне өзінің туыстық қатынасын растайтын құ- 
жат ұсынған соң ғана беріледі.

Нотариус жэне нотариалдық әрекеттерді жасауға уәкілет- 
ті лауазымды адамдар өздерінің жасаған заңсыз эрекеттері үшін 
қылмыстық, экімшілік, материалдық, тэртіптік жэне занда көз- 
делген өзге де жауапкершілік көтереді.

Мемлекеттік нотариат кеңсесінде жұмыс істейтін нотариус 
пен аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық 
округтің экімі аппаратының лауазымды адамы нотариаттық іс-



әрекеттер жасағаны үшін Қазақстан Республикасының Салық 
кодексінде белгіленген мөлшерлеме бойынша мемлекеттік баж 
алады. Жекеше нотариус жасайтын нотариаттық іс-әрекеттерге 
ақы Қазақстан Республикасының салық заңдарында белгіленген 
мемлекеттік баж мөлшеріне сэйкес келетін мөлшерлеме бойын- 
ша төленеді. Консулдық мекеменің лауазымды адамы жасаған 
нотариалдық әрекеті үшін консулдык алымдар тарифінде анық- 
талынған алым алынады.

Жасалған нотариаттық іс-әрекеттердің заңдылығын жэне мем- 
лекеттік нотариустың жэне аудандық маңызы бар қалалардың, 
кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдері аппарат- 
тарының лауазымды адамдарының іс жүргізу ережелерін сақта- 
уын бақылауды аумақтық эділет органы жүзеге асырады.

14.3. Кейбір нотариалдық әрекеттерді жасаудыц тәртібі

Жасалынатын барлық нотариалдық әрекеттер «Нотариат ту- 
ралы» заңда жэне Әділет министрінің бүйрығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасында нотариалдық эрекеттерді жасаудың 
тэртібі туралы Нүскаулықта белгіленген қүзырет шегінде жүзеге 
асырылады.

Заңның 34-бабына сәйкес ногариус мынадай нотариалдық 
эрекеттер жасайды:

1) мәмілелерді куэландырады;
2) шаруа серіктестіктерінің күрылтай қүжаттарын куэлан- 

дырады;
3) мүраға сенімді басқарушыны тағайындайды;
4) мүраға қүқық туралы куэлік береді;
5) бірлескен ортақ меншік қүқығында мүлкі бар ерлі-зайып- 

тылар мен басқа адамдардың ортақ мүліктегі үлесіне мен- 
шік күқығы туралы куэлік береді;

6) мүлікті иеліктен шығаруға тыйым салады жэне тыйымды 
алады;

7) қүжаттардың көшірмелерінің жэне олардан алынған үзін- 
ділердің дұрыстығын куэландырады;

8) құжаттардағы қолдардың шынайылығын куэландырады;
9) бір тілден екінші тілге аударудың дүрыстығын куәланды- 

рады;



10) азаматтың тірі жүрген фактісін куэландырады;
11) азаматтың белгілі бір жерде жүрген фактісін куэландыра- 

ДьЦ
12) қүжаттардың үсынылган уақытын куэландырады;
13) жеке жэне заңды түлгалардың арыздарын басқа жеке жэ- 

не заңды түлгаларға береді;
14) депозитке ақша қабылдайды;
15) векселдер наразылығын жасайды;
16) қүжаттар мен бағалы қағаздарды сақтауға қабылдайды;
17) теңіз қарсылықтарын жасайды;
18) дәлелдемелерді қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде нотариус жа- 
сайтын өзге де нотариаттық іс-әрекеттер көзделуі мүмкін. 
Нотариус нотариалдық формада болуы заңда міндеттел- 
ген мэмілелерді куэландырады. Нотариалдық формада 
болуы міндетті емес мәмілелерді де тараптардың өзара 
келісімімен куэландыра алады. Мэмілелерді куэландыру 
үшін белгіленген жалпы ереже бойынша нотариус неке 
шартын куэландырады. Неке шартымен мүліктік қүқық 
пен тараптар міндеттері де, заңға қайшы келмейтін басқа 
жағдайлар да реттелуі мүмкін. Неке шарты неке тіркел- 
генге дейін де, тіркелгеннен кейін де кез келген уақытта 
куэландырылуы мүмкін. Нотариус шаруа серіктестіктері- 
нің де қүжаттарын: қүрылтай шарты мен Жаргыны куэ- 
ландырады.

Тіркеуге жататын мулікті иеліктен шыгару жэне кепілге 
салу туралы мэмілелер бүл мүлікке меншік күкығын растайтын 
қүжаттар үсынылған жағдайда ғана куэландырылады. Бірлескен 
немесе үлестік меншіктегі мүліктен үлесін меншік иесінің иелік- 
тен шыгаруы барлық қатысушылардың келісімімен жүргізіледі.

Нотариус жэне нотариалдық әрекетгер жасайтын басқа лауа- 
зымды адамдар заң талабына сәйкес жасалған жэне нотариусқа 
тікелей өзі алып келген, эрекет қабілеті бар азаматтардың өсиет- 
терін куэландырады. Өсиеттерді өкілдер арқылы куэландыруға 
жол берілмейді.

Нотариустар бір немесе бірнеше адамның атынан, бір немесе 
бірнеше адамның атына сенімхаттарды куэландырады, олардың 
мерзімі үш жылдан аспайды. Мүра ашылған жердегі нотариус



мұрагсрдің өтініші бойынша оған мұраға кұқық туралы куэлік 
беруге міндетті. Мұндай куэлік заң бойынша да, өсиет бойынша 
да беріледі. Мұраға құқық туралы куэлік мұра ашылған күннен 
бастап алты ай өткен соң беріледі. Белгіленген мерзімнен ерте 
берген эрбір жағдайда нотариус өз бетімен басқа мұрагерлердің 
жоқ екендігін растайтын құжаттар тізбесін анықтауы керек.

Мүлкі ортақ бірлескен меншік құқығындағы адамдардың бір- 
лескен жазбаша арызы бойынша нотариус ортақ мүліктен үлесін 
алғысы келетін адамға немесе адамдарға сондай үлеске меншік 
қүңыгы туралы куәлік береді. Егер олар заңға қайшы келмесе 
жэне оларда заңдық маңыз болса, нотариус қүжаттар көшірме- 
сінің жэне олардан алынған үзінділердің дүрыстығын куэланды- 
рады.

Нотариус мүдделі тұлғаның (жеке немесе заңды) жазбаша 
арызы негізінде азаматтың тірі журген фактісін куэланды- 
рады. Жеке тұпғаның тірі жүрген фактісін адамның нотариалдық 
органға өзінің келуімен де, ол фактіні нотариустың нотариалдық 
органның үй-жайынан сырт жерде куәландыруымен де анықтау- 
ға болады. Нотариус мүдцелі түлғалардың (жеке немесе занды) 
жазбаша арыздары бойынша жеке тұлганың белгілі бір жерде 
жүрген фактісін куэландырады. Нотариус жеке немесе заңды 
тұлғаның жазбаша арызының негізінде щжаттардың усыныл- 
ган уақытын куэландырады. Ондай құжаттарға ашқан жаңалық, 
ғылыми жэне әдеби туындылар, іссапар куэлігі жэне т.б. жатады.

Нотариус заңда көзделген жағдайларда несие берушіге беру 
үшін борышкерден депозитке ақша қабылдайды. Депозитке ақ- 
ша қабылдағанда нотариус борышкердің жеке басын анықтайды 
жэне оған ақша түсіргені туралы квитанңия береді. Борышкердің 
өтініші бойынша ақша түсіргендік туралы жазу қарызды көрсете- 
тін қүжатқа жазылуы мүмкін.

Жеке немесе занды тұлғаның жазбаша арызы бойынша нота- 
риус құжаттар мен багалы қагаздарды сақтауға қабылдайды. 
Ол құжаттар мен бағалы қағаздарға екі данада тізімдеме жаса- 
лынады, оған сақтауға өткізуші адам қол қояды жэне нотариус 
қолын қойып мөрін басады.

Мүдделі адамдардың өтініші бойынша нотариус іс сотта не- 
месе басқадай экімшілік органда қаралғанға дейін дэлелдемелер- 
ді қамтамасыз ету шараларын қолданады. Соттың немесе басқа 
құзырлы органның жүргізуіне өткен істер бойынша дәлелдеме-



лер қамтамасыз етілмейді. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету мэ- 
селесін нотариус эр нақты мэн-жайға қарай шешеді. Егер ол дэ- 
лелдемелерді қамтамасыз ету жөніндегі арыз негізсіз деп санаса, 
онда оһ мұндай нотариалдық әрекеттен бас тартады, ол жайында 
қаулы кЬбылдайды. Дэлелдемелерді қамтамасыз етерде нотариус 
азаматтарға сұрау салады, кұжаттарды, заттарды қарайды, қажет 
болса сараптама тағайындайды. Жазбаша жэне заттай дэлелдеме- 
лер оларды қарап шығу арқылы қамтамасыз етіледі.

Нотариалдық әрекеттерді жасағанда, егер олар Қазақстан Рес- 
публикасының халықаралық шарттарына қайшы келмейтін бол- 
са, басқа мемлекеттердің құқық нормалары қолданылады. Но- 
тариус Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының 
талаптарына сәйкес даярланған кұжаттарды қабылдайды, басқа 
мемлекеттердің заңдарында белгіленген куәлендіру жазуларын 
жасайды.

Бақылау сүрактары:
1. Қазақстандык нотариатгың дамуы калай өтгі, онда тэуелсіз жылдары 

кандай елеулі өзгерістер болды?
2. Нотариустың кұкыгы, міндеті жэне жауапкершілігі кай заңда белгілен- 

ген?
3. Нотариалдык эрекеттерді жасаудың тэртібі калай?
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15.1. Адвокатураның қалыптасуы және дамуы

Әрбір оркениетті елде адамның кұқығы мен бостандығын 
қорғаудың сенімді эрі тиімді тетігі болуға тиіс. Адам құқығының 
қорғалуын қоғамда мемлекеттік органдар ғана емес, қоғамдық бір- 
лестіктер де қамтамасыз етеді. Сол себептен Қазақстан Республи- 
касындағы адвокатура адамның өз кұқықтарын, бостандықтарын 
сотта қорғауға жэне білікгі заң көмегін алуға мемлекет кепілдік 
берген жэне Қазақстан Республикасының Конституңиясымен 
баянды етілген құкығын жүзеге асыруға жэрдемдесуге арналған. 
Жиырмасыншы ғасырдың басында-ақ эйгілі заңгер И.Я.Фойниц- 
кий: «Сот төрелігін ойдағыдай жүргізу адвокатсыз мүмкін емес» 
деген.

Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясында адам- 
ның негізгі құқықтары көрсетілген, Бұл халықаралық қоғамдас- 
тық қабылдаған, азамат құкығын қорғауға бағытталған аса ма- 
ңызды құжаттардың бірі. Ол адамның әмбебап құқықтары мен 
бостандығына қатысты көптеген конвенциялардың, пактілердің, 
хаттамалардың жэне өзге құжаттардың бастау көзі болды.

Егер халықаралық құжаттарға жүгінетін болсақ, 1966 жылы 
16 желтоқсанда қабылданған Азаматтық жэне саяси құқықтар ту- 
ралы Халықаралық пактінің 2-бабына сәйкес оған қатысушы эр- 
бір мемлекет:

осы Пактіде танылған қүқығы мен бостандығы бұзылған 
кез келген адамның, тіптен ол бұзушылықты ресми әрекет 
еткен адамдар бұзса да, құқығының тиімді тәсілдермен 
қорғалуын қамтамасыз етуге;

-  кез келген адам үшін қүқықтық қорғауға қүқықты құзы- 
ретті сот, экімшілік немесе заң шығару органдарының 
немесе мемлекеттің құқықтық жүйесінде көзделген кез 
келген басқа құзыретгі органның белгілеуін қамтамасыз



етуге жэне сотта қорғаудың мүмкіндігін дамытуға;
-  егер мүмкіндік болса, қүзыретті биліктердің қүқықтық 

цорғау қүралдарын қолдануын қамтамасыз етуге міндетті 
дёлінген.

Қазақстан Республикасы Адам қүқықтарының Жалпыға бір- 
дей Декларациясындағы барлық адамдар дүниеге келгенде еркін- 
дікте болады жэне олар өз қадір-қасиеті, табиғи қүқықтары жағы- 
нан тең деген қағиданы мойындайтындықтан жэне 2005 жылғы 
28 қарашада №91 заңмен Азаматтық жэне саяси қүқықтар туралы 
Халықаралық Пакті бекітілгендіктен адам қүқығын құрметтеу, 
сақтау жэне қорғау мемлекеттің міндеті болып табылады.

Азаматтардың білікті зандық көмек алуға конституциялық кү- 
қығын іске асыру эділ қазылыққа қол жеткізудің шарты мен кепіл- 
дігі болып табылады. Соған байланысты, жоғары конституциялық 
құндылықгарды қорғау үшін республикада адвокатура институты- 
ның қызметін қамтамасыз ететін зандар базасы құрылды. Адвока- 
тура адамның кұқықтары мен бостандығын қастерлейтін, заңцы 
түлғалардың да занды мүдделерін қамтамасыз ететін кез келген 
демократиялық құқықтық мемлекеттегі құқықтық жүйенің құрам- 
дас бөлігі болып табылады. Соған байланысты Конституңияның 
16-бабының 3-бөлігінде эркімнің білікті заң көмегін алуға кұқы- 
ғы бар делінген. Сонымен қатар, занда көзделген жағдайларда, заң 
көмегі тегін көрсетіледі. Конституцияда ұсталған, түтқындалған, 
қылмыс жасады деп айып тағылған эрбір адам сол үсталған, тұт- 
қындалған немесе айып тағылған кезден бастап адвокаттың (кор- 
ғаушының) көмегін пайдалануға құқылы делінген.

Адвокатураның болуының қажеттілігі халықтың басым көп- 
шілігінің құқықтық сауаттылығының төмендігінен, олардың өз 
құқықтарын тиісті деңгейде қорғай алмайтындығынан туындап 
отыр. Құқықтың эртүрлі салаларын жете білетін адвокат қана 
оларға білікті заң көмегін көрсете алады.

Адвокатура өз бастауын тарих тереңінен алады. Құқық қор- 
гаудың мұндай формасы алғашқыда өзін-өзі қорғау түрінде пайда 
болды. Сосын туыстарына өкілдік есебінде барды, кейін келе оған 
сыйақы алып, бөгде адамдарды да қорғауға кірісті. Адам құқы- 
ғын қорғаудың құқықтық мазмұны күрделенген сайын ол функ- 
цияны жүзеге асыру кәсіби негізге көшті. Бұрын адвокаттарды 
сенімділер деп атады. Әр тарихи кезенде олардың қызмет аясы



эртүрлі болды. Классикалық орыс адвокатурасының тарихы 1864 
жылғы сот реформасынан кейін басталды, ол реформа бойынша 
процеске бәсекелестік енгізілді, тараптар қүқығы теңдестірілді, 
сот билігі экімшілік биліктен бөлінді, прокуратураның үйымдық- 
қүқықтық жэне функционалдық мэртебесі өзгерді, анықтау жэне 
тергеу тэртібі өзгерді.

Қазан революциясынан кейін патшалық ресейдің адвокату- 
расы таратылганмен 1917 жылғы 22 қарашада №1 Сот туралы 
декретте атына кір келмеген, азаматтық қүқықпен пайдаланушы 
барлық азаматтарды қылмыстық істер бойынша қорғаушы ретін- 
де жіберу жағы көзделді. 1918 жылғы 7 наурызда №2 Сот тура- 
лы декретпен қорғаушылар үйымы қайта жанданды, ол «қүқықты 
қолдаушылар алқасы» деп аталды. Қорғау-қүқық қолдаушы іске 
алдын ала тергеу кезеңінде жіберілді.

Қазақстанда адвокатура үйымдастыру ісінде едәуір қиыншы- 
лықтар болды. Қырғыз (Қазақ) АССР-ы Кеңестерінің 1920 жылғы 
6 қазандағы бірінші қүрылтай съезінің «Кеңестік әділетті үйым- 
дастыру туралы» резолюциясында әділет органдарын жергілікті 
жерлерде халыққа консультация жэне сотта қорғау түрінде тегін 
заң көмегін көрсетуді міндеттеді.

1936 жылғы Конституция қабылданғаннан кейін, 1939 жылы 
16 тамызда адвокатура туралы Ереже бекітілді, соган сэйкес ад- 
вокаттар алқасы өлке, облыс, автономиялық жэне одақтық рес- 
публика аумағында қүрылды. Осыдан бастап адвокатура Әділет 
Халық комиссариатының оның директиваларын қатаң орындайт- 
ын мекемелерінің біріне айналды.

Соғыстан кейінгі кезеңде адвокатура жүмысының үйымдық 
формасы біздің республикада өзгеріссіз қалды: жалпы басшылық 
Халық комиссариатының қолында қалды, тікелей басшылықты 
сайланбалы орган -  алқалар төралқасы қолына алды.

1958 жылы 25 желтоқсанда Сот ісін жүргізу зандарының негі- 
зінде «сотта қорғауды жүзеге асыру жэне де азаматтарға, кәсіпо- 
рындарға, мекемелерге жэне үйымдарға озге заң көмегін көрсету 
мақсатында адвокаттар алқасы» әрекет етті.

1977 жылы адвокатураның қүқықтық жағдайы КСРО Консти- 
туциясында бекімін тапты. 1979 жылы 30 қарашада КСРО-да Ад- 
вокатура туралы заңы қабылданды. Ол адвокатураны үйымдасты- 
руға жэне оның қызметіне байланысты мәселелерді жалпыодақ-



тық тұрғыда реттеді. Осы заң негізінде әр одақтас республикада 
«Адвокатура туралы Ереже» қабылданды. Қазіргі кезде Респуб- 
лика Кон- '-итуциясы жэне 1997 жылғы 5 желтоқсандағы «Ад- 
вокаттық қызмет туралы» қабылданған заң жэне адвокат қызме- 
тін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілер адвокатура 
қызметінің құкықтық негізі болып табылады. Сонымен, бүгінгі 
күндері адвокатура, өзінің даму тарихы, бай дэстүрі бар, азамат- 
тардың құқықтары мен бостандығын қорғауға арналған, азамат- 
тық қоғамның толық аяғына тұрған институты. Ол азаматтар мен 
ұйымдарға білікті заң көмегін көрсететін кэсіби, тэуелсіз, өзін-өзі 
басқаратын ұйым. Бүгінгі күні ол сот билігін жүргізуге лайықты 
үлесін қосып келеді.

Адвокатураны ұйымдастыру жэне оның қызметі адвокаттар- 
дың өз қызметін жүзеге асыру кезіндегі тәуелсіздігі; адвокаттық 
қызметті заңдарда тыйым салынбаған әдістерін жэне құралдар- 
мен жүзеге асыру; заң актілерінде тікелей көзделген жағдайлар- 
ды қоспағанда, прокуратура, соттар, анықтау жэне алдын ала 
тергеу органдары, басқа мемлекетгік органдар, өзге ұйымдар мен 
лауазымды адамдар тарапынан адвокаттардың қызметіне арала- 
суға жол бермеу жэне кәсіби мінез-құлық нормаларын ұстану жэ- 
не адвокаттық құпияны сақтау принциптеріне негізделеді.

Адвокатураның тэуелсһдігі оның мемлекеттік билік жэне 
жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіне кірмейтіндігімен қамтама- 
сыз етіледі. Адвокат өз бетімен шешім қабылдайды жэне өзінің 
кәсіби өкілеттігінің шеңберіне кіретін эрекеттерді жүзеге асыра- 
ды. Сот та, қылмыстық қудалау органдары да, басқадай лауазым- 
ды адамдар да адвокатқа оның сот процесіндегі әрекетіне қатыс- 
ты нұсқау беруге, оның позициясына ықпал етуге құқылы емес.

1990 жылы 7 қыркүйекте заңгерлердің Халықаралық қауым- 
дастығының заң кэсібінің тэуелсіздігі туралы қабылданған стан- 
дарттарында: «Адвокаттардың іс жүргізгендегі тәуелсіздігі еркін, 
эділ жэне жасырын заң көмегін көрсетумен қамтамасыз етіледі. 
Адвокаттарға клиенттермен қатынастың жасырындығын, адво- 
каттық іс жүргізудің жай жэне электрондық жүйесін жэне адво- 
кат құжаттарын алудан жэне тексеруден қорғауға жэне электрон- 
дық байланыс құралдары мен ақпараттық жүйеге басқалардың 
араласуынан қорғауға мүмкіндік беріледі» делінген. Адвокаттык



қызмет шеңберінде адвокаттар көрсететін заң көмегі кэсіпкерлік 
қызмет болып табылмайды.

Заңдылық принципі адвокаттардың адвокаттық қызмет ту- 
ралы зандарды сақтауынан көрініс табады. Зандылық принципі 
жалпы құқыктық, эмбебаптық принцип. Басқа принциптер заң- 
дылықты іске асырудың шарты бслып табылады. Олардың эрқай- 
сысы өздігінше заңдылық принципінің тікелей көрінісіне жатады.

Заңның 15-бабына сэйкес, адвокат заң талаптарын сақтауға, 
адвокатураны ұйымдастыру жэне оның қызметі принциптерін 
басшылыққа алуға, кәсіби іс-қимыл нормаларын жэне адвокат- 
тық құпияны сақтауға міндетті.

Адвокаттардың тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында заң- 
да адвокаттық қызметтің белгілі бір кепілдіктері бекімін тапқан. 
Мысалы:

-  мемлекеттік органдардың, саяси партиялардың, қоғамдық 
бірлестіктердің, басқа да ұйымдардың лауазымды адамда- 
ры адвокаттық қызметтің жүзеге асырылуына тікелей не- 
месе жанама кедергі келтіре алмайды;

-  өзінің кәсіби міндетін жүзеге асыруымен байланысты өзі- 
не белгілі болған мэн-жайлар жайында адвокаттан куэ ре- 
тінде жауап алуға тыйым салынған;

-  адвокаттардан, адвокаттар алқасы төралқасының басшы- 
ларынан, қызметкерлерінен, заң консультацияларынан, 
адвокаттық кеңселерден, заңда белгіленгендерден басқа 
жағдайларда, белгілі бір адамдарға заң көмегін көрсету- 
мен байланысты қандай да бір мәліметтерді талап етуге 
болмайды;
адвокаттың іс жүргізу қағаздарын, онымен байланысты 
материалдар мен қүжаттарды, занда тікелей көрсетілген- 
дерден басқа жағдайларда, қарауға, алуға, алып қоюға жэ- 
не тексеруге болмайды;

-  қорғауындағы адаммен адвокатты жолықтырудан, жолы- 
ғысудың жасырын өтуін қамтамасыз етуден, жолығысу- 
дың саны мен үзақтығын шектеуге болмайды.

Анықтау, алдын ала тергеу органдары мен соттар тез арада, ад- 
вокат іске қатысуға жіберілген кезден бастап, оған қорғауындағы 
адам қамауда отыратын барлық кезде оның іске қатысатындығы 
туралы жазбаша растама береді. Сонымен қатар олар, адвокаттың,



онымен келісілген мерзімде тергеу жэне басқа іс жүргізу процес- 
геріне қатысуы керектігі жайында оган хабар береді. Мемлекеттік 
кызметк^рлср мен мемлекетгік емес ұйымдардың басшылары ад- 
вокатгың нақгы іс бойынша заң көмегін көрсетумен байланысты 
өтінішіне он күн ішінде жазбаша жауап қайтаруға тиіс.

Адвокат қызметіне заңсыз араласқан не ондай қызметті жү- 
зеге асыруға кедергі болған адамдар заңға сәйкес жауапқа тарты- 
лады.

15.2. Адвокаттың қүқықтық мәртебесі. Адвокатуранын 
үйымдық қүрылымы

Адвокат -  жеке жэне заңды түлғаларға консультация беру, 
сотта жэне басқа органдарда олардың мүдцесін білдіру арқылы 
кэсіби күқықтық көмек көрсететін заңгер. Адвокатура сөзінде 
қос мағына бар. Біріншіцен, ол -  заңгерлерцің белгілі бір тобы- 
ның қызмет аясы, екіншіцен -  оны үйымцастыру жүйесі, қазіргі 
кезде ол адвокаттар алқасы, заң консультациялары жэне адвокат- 
тар кеңселері түрінде мэлім.

1997 жылғы 5 желтоқсандағы «Адвокаттық қызмет туралы» 
'Заңның 8-бабына сэйкес адвокат -  жоғары заң білімі бар, адво- 
каттық қызметпен айналысуға лицензия алған, адвокаттар алқа- 
сына мүше жэне адвокаттық қызмет негізінце кэсіби заң комегін 
корсететін Қазақстан Республикасының азаматы. Сот тэртібінце 
эрекетке қабілетсіз не эрекет қабілеттігі шектеулі цеп танылған 
пе соттылығы жойылмаған немесе алынбаған бар ацам ацвокат 
бола алмайцы.

Соттылығы заңца белгіленген тэртіпте жойылған немесе 
алынған; қасақана қылмыс жасап, қылмыстық жауапкершіліктен 
ақтамайтын негізде босанған; мемлекеттік, эскери қызметпен, 
ирокуратура органдарынан, басқа құқық қорғау органдарынан, 
соттан, әділет органдарынан босаған немесе теріс қылықтары 
үшін адвокаттар алқасынан шығарылған; адвокаттық қызметпен 
айналысу лицензиясынан айырылған; лицензия күші «Адвокат- 
іық қызмет туралы» Заңның 12-бабының 3-тармағында, 5-тарма- 
і ьшың 3), 4) жэне 5-тармақшаларынца көзцелген негізцер бойын- 
Піа тоқтаған ацам, онцай оқиғацан кейін үш жыл бойы ацвокат 
бола алмайцы.



Адвокаттарда көмекшілер мен тагылымдамадан өтушілері 
болуы мүмкін. Адвокат көмекшілері еңбек шарты (контракт) не- 
гізінде заң консультациясында, адвокаттық кеңседе немесе ад- 
вокаттық қызметпен жеке айналысатын адвокат та істей алады. 
Олар адвокаттың нүсқауымен жэне жауапкершілігімен адвокат- 
тың тапсырмаларын орындайды. Тағылымдамадан өтушілер ад- 
вокаттар алқасы төралқасы қаулысының негізінде кемінде бес 
жыл адвокаттық қызмет өтілі бар адвокаттар да үш айдан бір 
жылға дейінгі мерзімге тағылымдамадан өтеді.

Адвокаттық кызметпен айналысуға лицензия керек, оны Әді- 
лет министрлігі аттестациялық комиссияның шешімі негізінде 
береді. Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдардың 
аттестация өту ережесін Үкімет бекітеді. Әділет министрлігі ад- 
вокаттық қызметпен айналысу қүқығына лицензиялардың Мем- 
лекеттік реестрін жүргізеді, оны республика аумағына тарайтын 
мерзімді баспасөзде жариялайды.

Түрақты судьялар жэне түрақты судья болып істеген адамдар, 
егер міндетін атқарып жүріп заң бүзғандықтан, теріс қылық жаса- 
ғандықтан қызметінен босатылған болмаса, аттестация өтпей-ак 
адвокаттық қызметпен айналысуға лицензия алады. Прокурату- 
ра, тергеу жэне анықтау органдарында кемінде он жыл істеген 
прокурорлар, тергеушілер жэне анықтаушылар, егер теріс қылық 
жасап жүмыстан босатылған бсілмаса, адвокаттар алқаларында 
тағылымдамадан откеннен кейін емтихандар тапсырудан босаты- 
лады.

Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның эрекетін 
тоқтата тұрудың тэртібі мен шарты Қазақстан Республикасы- 
ның Лицензиялау туралы заңында белгіленген. Бүл заңда қарас- 
тырылған жалпы негіздермен қатар лицензия эрекеті мына кезең- 
дерге тоқтатыла түрады:

1) адам мемлекеттік қызметте жүргенде;
2) Республика Парламентінің депутаты, мэслихат депутаты 

өкілеттіктерін орындап, адам мемлекет бюджетінің қара- 
жатынан төленетін түрақты немесе босатылған қызметін 
атқарып жүрген кезде;

3) мерзімді әскери қызмет атқарып жүргенде;
4) адамды «Адвокаттық қызмет туралы» заңның 31-бабы- 

ның 1-тармағының 4, 7 тармақшаларында көзделген негіз-



дер бойынша адвокаттар алкасының мүшелігінен шығар- 
ғанда.

Бү^ көрсетілген жағдайларда лицензияның эрекеті Әділет ми- 
нистрінің бүйрығымен тоқтатыла түрады. Лицензиясының эре- 
кеті тоқтатылған адамға, соттарға, құқық қоргау органдары мен 
адвокаттар алқасына қабылданған шешім жайында хабарланады.

Адвокаттық қызметпен айналысу лицензиясьтан айыру 
Әкімшілік қүқық бүзушылық туралы кодекске сэйкес жүзеге асы- 
рылады. Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның эре- 
кетін тоқтату туралы талап-арызды даярлауға, бүл жағдайда, ад- 
вокаттар алқасы төралқасының өтініші негіз болады. Лицензия 
әрекетінің тоқтағандыгы жайында сотқа, құқық қорғау органдары 
мен адвокаттар алқасына хабарланады.

Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттігі ордермен куәлен- 
діріледі. Өз қызметін тиісті халықаралық шарттар негізінде жү- 
зеге асырушы шетелдік адвокаттың өкілетті оның жеке басын, 
адвокат мәртебесін жэне оның заң көмегін көрсетуге өкілеттігін 
куәлендіретін құжаттармен расталынады. Адвокат өзіне беріл- 
ген куэлікті көрсетіп, сот, прокуратура жэне қылмыстық процесс 
жүргізуші орган орналасқан ғимаратқа еркін кіре алады. Адво- 
каттың ұсталған, тұтқындалған жэне жазасын өтеп жатқан адам 
отырған жерге кіруі белгіленген өткізу режіміне сэйкес жүзеге 
асырылады.

Адвокаттан, оның көмекшілері мен тағылымдамадан өтуші- 
лерінен, адвокаттар алқасы төралқасының басшыларынан жэне 
қызметкерлерінен, заң консультацияларынан, адвокаттық кеңсе- 
лерден, заңда белгіленгендерден басқа жағдайларда белгілі бір 
адамға заң көмегін көрсетумен байланысты қандай да бір мэлі- 
мегтерді беруін талап етуге тыйым салынған.

Адвокаттың іс жүргізу қағаздарын, олармен байланысты ма- 
’і;риалдар мен құжаттарды, сондай-ақ адвокаттың мүліктерін, 
оиың ішінде мобильдік байланыс құралдарын, аудиоаппаратура- 
сі.ін, компьютерлік техникасын, заңда көзделгендерден басқа жағ- 
днйларда қарауға, тексеруге, алуга, алып қоюға тыйым салынған.

«Адвокаттық қызмет туралы» Заңның, басқа құқыктық нор- 
М і і і и в т і к  актілердің, Алқа Жарғысының талаптарын бұзғандығы 
үшін адвокаттар алқасының мүшелері тэртіптік жауапкершілікке 
іпртылуы мүмкін. Тэртіптік жазалау шаралары, оларды қолдану-



дың, алудың жэне шағымданудың тәртібі адвокаттар алқасының 
Жарғысында анықталған.

Адвокаттар алқасының төралқасы, еғер адвокат:
1) адвокаттық қызметпен айналысуға құқык беретін лиңен- 

зиядан айырылса немесе оның әрекеті тоқтаса;
2) өз міндетін орындау кезінде заң талаптарын бірнеше рет 

бұзса;
3) біліктіліғінің төмендіғінен оның өз кәсіби міндетін орын- 

дай алмайтындығы айқындалса;
4) мүшелік жарнаны ұдайы төлемесе;
5) кэсіпкерлік қызметпен айналысса жэне басқа ақылы қыз- 

мет атқарса;
6) өзінің қалауы болса;
7) алқа Жарғысында көзделғен басқа жағдайларда оны алқа- 

дан шығарады.
Адвокат көрсетететін заң көмеғін төлеудің жэне қорғаумен 

жэне өкілдікпен байланысты шығындарды өтеудің мөлшері адво- 
кат пен көмек сұраған адам арасындағы жазбаша келісімде көрсе- 
тіледі. Адвокат істің күрделіліғіне, көлеміне жэне көмек сүраған 
адамның мүмкіндіғіне қарай өз еңбеғі үшін сыйақыны (ғонорар- 
ды) өзі белғілейді.

Қазақстан өзін әлеуметтік мемлекет деп жариялап, халықтың 
нашар түрмысты бөліғінің қүқықтарын кәсіби жэне білікті қор- 
ғауды қамтамасыз ету міндетін өз мойнына алды, теғін заң көме- 
ғін көрсету жолын қарастырды.

Адвокаттар, алқа белғілеген тэртіпте, сенім білдірушілердің 
өтініші бойынша мына адамдарға заң көмегін тегін көрсетеді:

1) алимент өндіру туралы, жұмыспен байланысты аоы- 
раушының өлімінен, жарақаттан немесе денсаулықтың 
басқадай бұзылуынан келген зиянды өтеу туралы істер 
жүргізгенде бірінші инстанңия сотында талапкерлерге;

2) егер кэсіпкерлік қызмет мәселелерімен байланысты бол- 
маса, консультаңия бергенде ¥лы Отан соғысына қатыс- 
қандарға, оларға теңестірілген адамдарға, I жэне II топта- 
ғы мүгедектерге, жасы бойынша зейнеткерлерге;

3) зейнетақы жэне жәрдемақы тағайындау туралы арыз жа- 
зушы азаматтарға;

4) ақтау мәселесі бойынша консультация бергенде азамат- 
тарға.



Сонымен қатар адвокаттар алқасының төралқасы, заң кон- 
сультаіңясының меңгерушісі, адвокаттық кеңсенің иесі жэне өз 
қызметій тіркеусіз жеке дара жүзеге асырып жүрген адвокат аза- 
маттардың материалдық жағдайын ескеріп, оларды заң көмегі 
үшін төлеуден босатуы мүмкін.

Қазіргі кезде адвокаттық қызметпен айналысып жүрген адам- 
дардың ұйымдық бірлестігінің негізі -  Адвокаттар алңасы. Ад- 
вокаттар алқасы заң консультаңияларын құрады. Адвокат өз қыз- 
метін заң консультациясы арқылы жүзеге асыруга не өзі немесе 
басқа адвокаттармен бірлесіп, адвокаттық кеңсе құруга құқылы.

Адвокаттар алқасы жарғыны басшылыққа алады. Алқа мүше- 
лерінің жалпы жиналысы (конференция) адвокаттар алқасының 
жоғаргы органы болып табылады; оның атқару органы -  төралқа; 
бақылау органы -  ревизиялық комиссия.

Жалпы жиналыс (конференция) адвокаттар алқасы қызметі- 
нің кез келген мэселесін шешуге құқылы.

Адвокаттар алқасының төралқасы мен төралқа төрағасы жа- 
сырын дауыспен төрт жыл мерзімғе сайланады. Өзі сайланганға 
дейін адвокаттар алқасында кемінде екі жыл мүшелікте тұрған 
адвокат төралқа төрағасы бола алады.

Адвокаттар алқасының Төралқа Төрагасы алқа Жарғысына 
сәйкес: төралқа жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын- 
да төрағалық етеді; төралқаның, алқа мүшелерінің жалпы жина- 
лысының (конференцияның) шешімдерінің орындалуына бақы- 
лау жүргізеді; төралқа аппаратының жұмысына басшылық етеді; 
алқа аппаратының қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды жэне 
жұмыстан босатады; мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлес- 
гіктерде, басқаұйымдар мен мекемелерде адвокаттар алқасының 
мүддесін білдіреді, олармен жэне азаматтармен хат алмасады.

Адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы оның бақы- 
лау-ревизиялық органы болып табылады. Ревизиялык комиссия 
адвокаттар алқасының, заң консультацияларының, адвокаттық 
кеңселердің қаржы-шаруашылық қызметіне, сондай-ақ жеке 
іірактика жүргізуші адвокаттардың каржы қызметіне ревизия жа- 
сайды.

Заң көмегін көрсету жұмысын ұйымдастыру үшін адвокат- 
тар алқасының төралқасы Заң консультацияларын құрады, олар 
алқаның құрылымдық бөлімшелері (филиалдары) ретінде бола-



ды. Заң консультацияларының орналасатын орындарын төралка 
анықтайды. Заң консультациясында мөр, бұрыштама мөртабан, 
заң көмегін ұйымдастыру үшін қажетті өзге атрибуттар болады, 
жалпы жиналыс қабылдаған Ереже бойынша жұмыс істейді. Тө- 
ралқа тағайындаған меңгеруші заң консультациясына басшылық 
етеді.

Адвокаттық кеңсе мекеме формасындағы коммерциялық 
емес ұйым, адвокаттардың заң көмегін көрсетуінің материалдық, 
үйымдық-құқықтық жэне өзге жағдайларын қамтамасыз ету мақ- 
сатында құрылады. Адвокаттық кеңсені адвокаттар алқасының 
мүшесі (мүшелері) кұрады. Бір адвокат құрған кеңсе өз қызметін 
Жарғы негізінде жүзеге асырады. Кеңсені бірнеше адвокат қүр- 
ған жағдайда Қүрылтай шарты да құрушы құжат болуы мүмкін. 
Адвокаттық кеңсені құруға арнайы рұқсат қажет емес.

Адвокат өз қызметін заң консультациясы арқылы жүзеге асыруға 
не өзі немесе басқа адвокаттармен бірлесіп, адвокатгық кеңсе құру- 
ға, сондай-ақ заңцы түлға тіркемей, өзі жүзеге асыруға құқылы.

Кәсіби қызметті заңды тұлга тіркемей, өзі жеке жүзеге асы- 
рушы адвокатта азаматтарды жэне заңды түлғалардың өкілдерін 
қабылдауға жарамды, адвокаттық іс қағаздарын жэне адвокаттық 
кұпияны сақтауға толық болатындай үй-жай болуы тиіс.

Қазақстан Республикасының ДО10-2020 жылдарға арналған 
Құқықтық саясат тұжырымдамасында құқық қорғау институтта- 
рының жүйесінде адвокатура жетекші рөл атқарады, ол азаматтар- 
ға заң көмегін көрсетудің арқауы делінген. Азаматтардың білікті 
Заң көмегін алуға конституциялық құқыктарын іске асыруды сот 
эділдігіне қол жеткізудің шарты және кепілдігі. Бұл құқықты іске 
асырудың тетіктері жетілдіруді қажет етеді. Заң көмегін көрсету 
жүйесінің өзін де жетілдіру керек. Бэрінен бұрын, табысы төмен 
адамдарға заң көмегін көрсетуді жақсарту қажет делінген.

15.3 Адвокаттар көрсететін зан көмегінің түрлері

Адвокаттар мынадай заң көмегін көрсетеді:
1) кұқық мәселелері бойынша ауызша да, жазба формада да 

консультация жэне анықтама береді;
2) арыздар, өтініштер, шағымдар жэне құқықтық сипаттағы 

басқа да құжаттар даярлайды;



3) сенім білдірушінің өкілі ретінде азаматтық сот ісін жүргі- 
^зуге қатысады;

4) Қорғаушы немесе сенім білдірушінің өкілі ретінде қыл- 
мыстық жэне экімшілік сот ісін жүргізуге қатысады;

5) сенім білдірушінің өкілі ретінде істердің аралық соттағы, 
халықаралық коммерңиялық арбитраждағы (соттағы) жэ- 
не даулар шешетін өзге органдардағы талқысына қатыса- 
ды;

6) мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерді жэне өз- 
ге үйымдарда сенім білдірушінің мүдделерін қорғайды;

7) егер шет мемлекеттердің заңдарында халықаралық сот ор- 
гандарының жарғылық құжаттарында немесе Қазақстан 
Республикасының халықаралық шаргтарында басқадай 
белгіленбеген болса, шет мемлекеттердің мемлекеттік ор- 
гандарында, соттарында жэне қүқық қорғау органдарын- 
да, халықаралық сот органдарында шет мемлекеттердің 
мемлекеттік емес органдарында сенім білдірушінің мүд- 
делерін қорғайды;

8) сенім білдірушінің өкілі ретінде орындаушылық іс жүргі- 
зуде, сондай-ақ қылмыстық жазаның орындалуына қаты- 
сады.

Адвокаттар заңда тыйым салынбаған өзге де заң көмегін көр- 
сетеді.

Адвокат заң көмегін тегін көрсету үшін тағайындалған жэне 
адвокаттың қатысуы міндетті қылмыстық істерді қорғалушы өзі- 
не адвокат таңдай алмаған жағдайларда басқа реттерде, көмекті 
қажет ететін адам адвокатты еркін таңдай алады. Қылмыстық іс- 
тер бойынша білікті қорғауды тек адвокат жүзеге асыра алады.

Адвокат, қорғаушы немесе өкіл ретінде:
1) заң көмегін сүраған адамдардың қүқықтары мен мүдде- 

лерін, мэселені шешу құзырына жататын барлық соттар- 
да, мемлекеттік жэне басқа органдар мен ұйымдарда қор- 
ғауға;

2) барлық мемлекеттік органдар мен мемлекеттік емес ұйым- 
дардан адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін керекті 
мәліметтерді сұратып алуға;

3) заң көмегін көрсету үшін керекті нақты мэліметтерді өз 
бетімен жинап, дэлелдемелер ұсынуға;



4) көмек сұраған адамға қатысты материалдармен танысуға, 
іс жүргізу қүжаттарындағы, тергеу жэне сот істеріндегі 
ақпаратты заңда тыйым салынбаған кез келген тәсілмен 
түсіріп алуға;

5) іске қатысуға жіберілген кезден бастап өзінің қорғауында- 
ғы адаммен қанша болса да оңаша бетпе-бет жолығысуға;

6) заң көмегін көрсетумен байланысты туындаған және ғы- 
лым, техника, өнер жэне басқадай саладағы арнайы білім- 
ді керек ететін мэселелерді түсіндіру үшін шарттық негіз- 
де мамандар қорытындысын сүратуға;

7) әділет, прокуратура, анықтау, алдын ала тергеу органда- 
рының лауазымды адамдарының, соттың, сондай-ақ өзге 
лауазымды адамдардың көмек сүраған адамның қүқықта- 
ры мен заң қорғайтын мүддесіне нүқсан келтіретін әреке- 
тіне өтініш мәлімдеуге, заңда белгіленген тэртіпте шағым 
келтіруге;

8) егер бүл анықтау алдын ала тергеу жүргізгенде, сотта қор- 
ғауды немесе өкілдікті жүзеге асыру үшін керек болса, 
мемлекеттік қүпия болып табылатын ақпаратпен, сондай- 
ақ әскери, коммерңиялық, қызметтік жэне заңмен қорғала- 
тын қүпиясы бар ақпаратпен танысуға;

9) заң көмегін сүраған адамның көмегін қүқықтары мен мүд- 
делерін қорғауда заңца тыйым салынбаған барлық қүрал- 
дар мен тәсілдерді пайдалан^ға;

10) заңға қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жасауға қүқы- 
лы.

Мемлекеттік орган немесе лауазымды адам адвокаттың заң 
көмегін сүраған адамның мүддесін білдіру қүқығын мойын- 
даудан бас тарта алмайды.

Адвокаттың заң көмегін көрсетуінің бірнеше түрі бар. Олар- 
дың әрқайсысын шартты түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады. 
Заң көмегінің ешқайсысы жанап өте алмайтын бір кезең, ол -  тап- 
сырманы қабылдау. Азамат өтініп, істің мэнін жэне заң көмегінің 
ауқымын айқындағаннан кейін адвокат пен жүгінген адам өзара 
келісім жасайды.

Заң көмегіне аса қажеттілік қылмыстың сот ісін жүргізу- 
де туындайды. Адвокаттың қылмыстық іске қатысуы ҚПК-нің 
66-70-баптарында белгіленген. Адвокат қорғаушы ретінде адво-



кат куәлігін жэне өзінің нақты адамды қорғауға өкілеттігін куэ- 
ландыратын ордерді көрсеткен кезде іске кіріседі.

Қо^гаушы -  қорғалуға құқығы бар куэның, күдіктінің, айып- 
талушының, сотталушының, сотталған адамның, ақталған адам- 
ның қүқықтары мен мүдделерін заңда белгіленген тәртіппен қор- 
ғауды жүзеге асыратын жэне оларға қылмыстық іс бойынша іс 
жүргізу кезінде заң көмегін көрсететін адам. Адвокат қорғаушы 
ретінде қатысады. Адвокат қылмыстық процеске қорғаушы ре- 
тінде қатысқан кезде қорғалуға қүқығы бар куэның, күдіктінің, 
айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның, ақталған 
адамның жазбаша арызы бойынша оларды адвокатпен қатар қор- 
гауды мына адамдардың біреуі: жүбайы (зайыбы) немесе жақын 
туысы, қорғаншысы, қамқоршысы не қорғалатын адамды қорған- 
шылыққа немесе асырауына алған үйымның өкілі жүзеге асыра 
алады. Шетелдік адвокаттардың іске қорғаушылар ретінде қатыс- 
уына, егер бүл Қазақстан Республикасының тиісті мемлекетпен 
жасасқан халықаралық шартында өзара түсіністік негізде көздел- 
се, заңнамада белгіленген тэртіппен жол беріледі.

Адамның қорғалуға қүқығы бар куэ, күдікті, айыпталушы 
мәртебесін алған кезінен бастап, сондай-ақ қылмыстық процес- 
тің кез келген келесі кезінде қорғаушы қылмыстық процеске 
қатысуға қүқылы. Егер қорғалуға күқығы бар куэлардың, кү- 
діктілердің, айыпталушылардың, сотгалушылардың біреуінің 
мүддесі екіншісінің мүддесіне қайшы келетін болса, бір сол адам 
олардың екеуіне бірдей қорғаушы бола алмайды. Адвокаттың 
өзі мойнына алған қорғалуға қүқығы бар куэны, күдіктіні неме- 
се айыпталушыны, сотталушыны, сотталған адамды, ақталған 
адамды қорғаудан бас тартуға қүқығы жоқ.

ҚПК-тің 67-бабында қорғаушының міндетті қатысуы белгі- 
ленген. Егер:

1) бүл туралы күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған 
адам, ақталған адам өтінішхат берсе;

2) күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақтал- 
ған адам кэмелеттік жасқа толмаса;

3) күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақтал- 
ған адам дене немесе психикалық кемістігі салдарынан 
өзінің қорғалу қүқығын өз бетінше жүзеге асыра алмаса;



4) күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақтал- 
ған адам сот ісі жүргізілетін тілді білмесе;

5) адамға жазалау шарасы ретінде он жылдан астам мерзімге 
бас бостандығынан айыру, өмір бойына бас бостандығы- 
нан айыру не өлім жазасы тағайындалуы мүмкін болатын 
қылмыс жасады деп күдік келтірілсе, айып тағылса;

6) күдіктіге, айыпталушыға, сотталушыға, сотталған адам- 
ға бүлтартпау шарасы ретінде күзетпен үстау қолданылса 
немесе олар стационарлық сот-психиатриялық сараптама- 
ға мәжбүрлеп жіберілсе;

7) күдіктілердің, айыпталушылардың, сотталушылардың, 
сотталғандардың, ақталғандардың мүдделері арасында 
қайшылықтар болып, олардың біреуінің қорғаушысы бол- 
са;

8) қылмыстық процеске жәбірленушінің (жекеше айып- 
таушының) немесе азаматтық талапкердің өкілі қатысса;

9) іс сотта қаралған кезде оған мемлекетгік айыптауды қол- 
дайтын прокурор (мемлекеттік айыптаушы) қатысса;

10) күдікті, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақтал- 
ған адам Қазақстан Республикасының шегінен тыс жер- 
лерде болса жэне қылмыстық қудалау органдарына неме- 
се сотқа келуден жалтарса;

11) процестік келісім жэне оны 'жасасу туралы өтінішхат мэ- 
лімделсе, міндетті екені көрсетілген.

Қорғаушы күдікті, айыптауды теріске шығаратын немесе кү- 
діктінің, айыпталушының жауаптылығын жеңілдететін мэн-жай- 
ларды анықтау мақсатында қорғаудың барлық заңды қүралдары 
мен тәсілдерін пайдалануға жэне оларға қажетті білікті заң кө- 
мегін көрсетуге міндетті. Қорғаушының өкілеттіктері ҚПК-тің 
70-бабында белгіленген. Қорғаушы: өзінің қорғауындағы адам- 
ның мүдцелеріне қарсы қандай да бір әрекеттер жасауға жэне 
оған тиесілі қүкықтарды жүзеге асыруына кедергі келтіруге; қор- 
ғауындағы адамның үстанымына қарамастан, оның қылмыстық 
қүқық бүзушылыққа қатысы барын жэне оны жасауда кінэлі еке- 
нін мойындауға, қорғауындағы адамның жәбірленушімен тату- 
ласқаны туралы мәлімдеуге; азаматтық талап қоюды мойындауға; 
қорғауындағы адам берген шағымдар мен өтінішхаттарды кері 
қайтарып алуға; заң көмегін көрсетуге өтініш білдіру жэне оны



жүзеге асыруга байланысты өзіне белгілі болған мәліметтерді 
жариялауга құкылы емес. Күдікті, айыпталушы, сотталушы іс 
бойынпм іс жүргізудің кез келген сэтінде қоргаушыдан бас тар- 
туга құқйлы.

Адвокаттар азаматтыц істер бойынша да өкілдер болуы 
мүмкін. Адвокаттың нақты іс жүргізуге өкілеттігін заң консульта- 
ңиясы немесе адвокаттык кеңсе беретін ордер растайды.
Сотта іс жүргізуге өкілеттік барлык іс жүргізу эрекеттеріне қа- 
тысуга, істі аралық сотқа беруге, талап арыздан толықтай не- 
месе жарым-жартылай бас тартуга жэне талапты мойындауга, 
талаптың затын немесе негізін өзгертуге, бітімгершілік келісім 
жасауга, өкілеттіктерді басқа адамга беруге, сот қаулысына, сот 
қаулысын мәжбүрлеп орындау талабына, берілген мүлікті немесе 
ақшаны алуга құкық береді. Өкілдің осы көрсетілген эрекеттер- 
дің эрқайсысын жасауга өкілеттігі сенімхатта арнайы көзделеді.

Адвокаттың азаматтық істегі де, қылмыстык істегі де жұмысы- 
ның ақыргы кезеңі -  сот жарыссөзі. Адвокаттың жарыссөздегі сөзі 
оның жұмысының қорытындысын шыгарады. Сөйлеудегі негізгі 
мақсат -  өзінің дұрыс айтып тұргандыгына сотты сендіру, сотты 
өзіне сенім білдірушінің пайдасына шешім шыгаруға көндіру.

Құқық қоргау жүйесінің бір бөлігі ретінде адвокатура жеке 
жэне заңды тұлгалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қор- 
гауга, кұқықтық мәдениеттің ныгаюына қызмет етуге жэне құ- 
қықтың барлық субъектілерінің құқықтық санасын заң талапта- 
рын қатаң сақтауга багытталады.

Бақылау сүракіары:
1. Адвокатураның тәуелсіздігі заң бойынша қалай қамтамасыз етіледі?
2. Адвокат жэне оның кұкықтық мэртебесі кандай. Адвөкатураның ұйым- 

дык кұрылымы қай заңмен белгіленген?
3. Адвокаттар кұқық мэселелері бойынша заң көмегін калай көрсетеді?



БАҒДАРЛАМА

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СОТ ЖӘНЕ 
Қ¥ҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫ» ОҚУ КУРСЫ

1-тақырып. «Қазақстан Республикасының сот және қүкык
қорғау органдары» пәнінің үғымы мен мақсаты

Сот жэне кұкык қорғау қызметі. Олардың ұғымы, негізгі белгілері 
мен міндеггері. «Сот жэне кұқық қорғау органдары» пэнінің заты, оның 
мақсаты. Құкык қорғау қызметінің негізгі бағыттары. Сот жэне кұкық 
корғау қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдар. Құкық қорғау 
органдарының негізгі функциялары мен міндеттері. Қазақстан Респуб- 
ликасының кұқықтық саясатының тұжырымдамасы. М емлекеттің кұ- 
қықтық саясаты. Құқық қорғау органдарындағы қызмет.

2- тақырып. Қазақстан Республикасындағы сот билігі

Қазакстанда сот ж үйесінің қалыптасуы жэне даму тарихы. Қазақ- 
тың билер соты. Сот билігі ұгымы жэне оның негізгі белгілері. Сот би- 
лігі -  мемлекеттік билік тармақтарының бірі. Сот билігін іске асырудың 
формалары. Азаматтардың конституциялық кұкықтары мен бостанды- 
ғын қамтамасыз етудегі сот рөлі. Соттар мемлекеттік биліктің атқарушы 
органдар тармағынан айырмашылығы. Сот билігінің конституциялық -  
құқықтық негіздері. Сот билігінің ажырамас белгісі -  оның тэуелсіздігі, 
дербестігі жэне жеке даралығы.

3- тақырып. Сот төрелігі: үғымы және онын принциптері

Сот терелігі, оның ұгымы. Сот төрелігі, оның сипаты мен принцип- 
тері. Сот төрелігін жүзеге асыру кезіндегі зандылық принципі. Сот төре- 
лігін тек соттың жүзеге асыру принципі. Сот төрелігін барлық адамдар- 
дың сот жэне заң алдында бірдейлігі принципі негізінде жүзеге асыру. 
Әркімді сот қорғауына кұқықпен қамтамасыз ету принципі. Кінәсіздік 
презумпциясы принципі. Тараптардың сайыскерлік жэне тең құкылык 
принципі. Істі сотта қараудың жариялылық принципі. Адамның ар-на- 
мысы мен қадір-қасиетін қорғау принципі. Сот талқысының тікелей жэ- 
не ауызша өту принципі.



Сот жүйесінің жалпы үғымы, маңызы жэне оның салалары. Сот 
жүйесінің бірлігі. М амандандырылған соттар. Бірінші инстанция соты. 
А уданд^к соттардың өкілетгілігі. Облыстық жэне оларға теңестіріл- 
ген соттардың міндетгері. Қазақстан Республикасының Ж оғарғы Соты, 
оның кұрамы. Ж оғарғы соттың сот алқасы. Алқабилер соты: ұғымы жэ- 
не қүқықтық мэртебесі. Ж оғарғы сот Кеңесі.

5-тақырып. Судьялардын конституциялық 
қүқықтық мәртебесі

Судьялардың құқықтық мэртебесі. Судьялардың құқыктык мэр- 
тебесінің ұғымы. Судьяны қызметке тағайындау тэртібі. Судьяға жэне 
судьяға үміткерге қойылатын талаптар. Судьялардың тэртіптік жауап- 
кершілігі. Сот жюриі. Сот алқасының негізгі мақсаты. Төрағаның, сот 
алқасы төрағасының жэне судьяның өкілеттіктерін тоқтату негіздері. 
Сот жюриінің тэртіптік іс бойынша судьяға қатысты материалдарды қа- 
рау тэртібі. Қазақстан Республикасы судьяларының одағы.

6-тақырып. Соттардың қызметін үйымдық жэне 
материалдық-техникалық қамтамасыз 
ету жөніндегі органдар

Ж оғарғы соттық кеңес -  соттарды қалыптастыру, судьялардың 
тәуелсіздігі мен оларға ешкімнің тиіспеу кепілдіктерін қамтамасыз ете- 
тін мекеме. Ж оғарғы соттық кеңесінің міндеттері мен өкілеттіктері. Ке- 
ңес жанындағы Біліктілік комиссиясының жүмыс тэртібі. Соттардың 
үйымдық және ресурстық қамтамасыз етілуін жүзеге асыратын орган- 
дар. Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті. Қазақстан Рес- 
публикасының «Атқару ісін жүргізу жэне сот атқарушыларының мэрте- 
бесі туралы» заңның орны. Сот приставтарының қүқықтық жайы, олар- 
дың міндеті мен жұмысы. Қазақстан Республикасының төрелік сотта- 
рын қүрудың тэртібі.

7-тақырып. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кенесі

Конституңиялық бақылау институтының қалыптасуы жэне дамуы. 
Қазақстан Республикасының конституциялық Кеңесі: оның қызметі- 
нің қүқықтық негіздері. Конституциялық Кеңестің мәртебесі. Конститу- 
циялық Кеңесті құру тэртібі. Конституциялық Кеңес мүшелерінің тэуел-



сіздігі және колсұкпаулығы. Конституциялық Кеңестің құзыреті жэне 
оны іске асыру формалары. Конституциялык іс жүргізу жэне оған қаты- 
сушылардың кұкыктары мен міндетгері. Конституциялык іс жүргізуге 
қатысушылардың құқықтары мен міндеттері. Конституциялык Кеңес ше- 
шімдерінің түрлері. Конституциялық Кеңес шешімдерінің зандык күші.

8-гақырып. Қазақстан Республикасынын әділет органдары

Ә ділет органдарының қалыптасуы жэне дамуының негізгі кезеңде- 
рі. Ә ділет органдары қызметінің қүқықтық негізі. Әділет органдарының 
міндеті жэне үйымдастырылуы мен қызметінің принциптері. Әділет ор- 
гандарының негізгі функциялары. Әділет органдары мен олардың лауа- 
зымды адамдарының құқықгары мен міндеттері. Ә ділет органдарының 
жүйесі. Ә ділет министрлігі. Аумақтық әділет органдары: олардың мін- 
деттері мен негізгі функциялары. Заң жобасы жұмысын жүргізу, заң- 
дарды жетілдіру саласында мынадай функцияларды мемлекеттік тіркеу. 
Қүқыктық көмек ұйымдастыру жэне заңцык кызмет көрсету.

9-тақырып. Қазақстан Республикасының прокуратура 
органдары

Прокуратураның дамуының негізгі тарихи кезеңдері. Прокурату- 
раның -  республика кұқық коргау органдары ж үйесіндегі орны. Про- 
куратура органдарының жүйесі. М амандандырылган прокуратуралар. 
Күқыктык статистика жэне арнайы есеп комитеті. Прокуратура орган- 
дары қызметінің кұқыктық кепілдігі. Қадагалаудың жекелеген салалары 
бойынш а қадағалаулық функциялардың заты мен мазмұны. М емлекет- 
тік органдардың, ұйымдардың жэне қоғамдық бірлестіктердің қызметі- 
нің заңдылығын кадағалау. Ж едел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы 
органның қызметінің заңдылығын қадағалау. Анықтау жэне алдын ала 
тергеу органдарының қызметінің заңдылығын қадағалау. Ж азалардың 
орындалу сатысындағы заңдылықты қадағалау.

10-тақырып. Үлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету органдары

Ү лттық кауіпсіздіктің жалпы сипаттамасы. Ұлттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы П резидентінің мемлекеттік 
күзет қызметі. «Сырбар» сыртқы барлау қызметі. ¥ л тты к  кауіпсіздік ор- 
гандары, олардың міндеттері мен негізгі функциялары. ¥ л тты қ  қауіпсіз- 
дік қызметінің кұқықтық негіздері жэне міндеттері. ¥лтты к  кауіпсіздік 
органдарының жүйесі. ¥ л тгы к  қауіпсіздік комитеті, аумақтык жэне өзге



ұлтты қ қауіпсіздік органдары. ¥ л тты қ  қауіпсіздік комитетінің ведомс- 
тволарь^ Ш екара қызметі. ¥лтты қ  қауіпсіздік органдарының кұқықтары 
мен м ін д р тер і. ¥ л тты қ  қауіпсіздік органдарының кадрлары.

11-тақырып. Қазақстан Республикасыныц ішкі істер 
органдары

Ішкі істер органдарының негізгі міндеттері, принңиптері жэне құ- 
рылымы. Олардың қызметінің кұкыктық негізі. Ішкі істер органдары- 
ның жүйесі. Ішкі істер министрлігі. Ішкі эскерлер комитеті. Есірткі 
бизнесімен күрес жэне есірткі айналымын бақылау жұмысы, Тергеу де- 
партаменті, Криминалдық полиңия, Ә кімш ілік полиңия жэне Жол поли- 
ңиясы қызметтері.

Аумақтық, салалық жэне мамандандырылған ішкі істер органдары, 
олардың құрылымы жэне құзыреті. Ішкі істер органдарының құқықта- 
ры мен негізгі міндеттері. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің мэр- 
тебесі. Қылмыстық-атқару жүйесі ж эне оның қүрылымы. Қылмыстық- 
атқару жүйесі қызметкерлерінің құқыктық жагдайы.

12-тақырып. Қылмыстарды айқындау және тергеу органдары

Тергеу органдарының қалыптасуы жэне дамуының негізгі кезең- 
дері. Анықтау жэне алдын ала тергеу органдары қызметінің құқыктык 
негізі, олардың міндеттері. Тергеу бөлімінің бастыгы. Тергеуші, оның 
құқықтық мэртебесі. Анықтау органдары жэне олардың міндеттері, 
анықтаудың формалары. Анықтау органының бастыгы. Анықтаушы, 
оның құқықтық мәртебесі. Қылмысты тергеуді ұйымдастыру. Алдын 
ала тергеу мен аныкгаудың мерзімдері. Алдын ала тергеу ұйымдастыру- 
ды жетілдіру проблемалары.

Ж едел-іздестіру қызметі. Ж едел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге 
негіздер. Жалпы жэне арнайы жедел-іздестіру іс-шаралары. Жедел-із- 
дестіру қызметінің нэтижелерін пайдалану.

13-тақырып. Экономикалық және сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары мен қүқық бүзушылықтарға 
қарсы күрес органдары

Экономикалық, каржылык кылмыстар мен құқық бүзушылықтар- 
га қарсы күрес органдарының қалыптасуы мен дамуы. Қазақстан Рес- 
публикасы Президентінің 2014 жылгы 6 тамыздагы № 883 «Қазақстан



Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жө- 
ніндегі ш аралар туралы» Ж арлығы. М емлекеттік қызмет істері жэне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілеттілігі. Оның 
басты міндеттері. Стратегияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимы- 
лының түйінді бағыттары. Қаржы министрлігінің М емлекеттік кірістер 
комитетінің экономикалық жэне қаржы қылмыстары мен қүқық бұзу- 
ш ылықтарын тергеу қызметінің (экономикалық тергеу қызметі) міндет- 
тері. Кеден органдарының мәртебесі мен олардың міндеттері.

14-гакырып. Қазақстан Республикасындағы нотариат

Қазақстан Республикасында нотариаттың қалыптасуы жэне дамуы. 
Республикалық нотариаттық палатаның жүмысы. Нотариаттың қүқық- 
ты қ негіздері мен функңиялары. Жеке нотариат. Н отариустың қүқығы, 
міндеті жэне жауапкершілігі. Нотариалдық қызметтің принңиптері. Но- 
тариусты ң көмекшілері мен тағылымдамадан өтуш ілердің қүқықтары. 
Н отариалдық қызмет қүқығына лицензия. Нотариустың қүқықтары мен 
міндеттері. Н отариустың кәсіби этикасы. Кейбір нотариалдық эрекет- 
терді жасаудың тэртібі.

15-тақырып. Қазақстан Республикасынын адвокатурасы

Адвокатураның қалыптасуы және дамуы. Оны үйымдастырудың 
жэне қызметінің принциптері. Адвокаттар көрсететін заң көмегінің түр- 
лері. Адвокаттардың құкықтық мэртебесі. Адвокатураның тәуелсіздігі. 
Адвокаттардың көмекшілері мен тағылымдамадан өтушілері. Адвокат- 
тар алқасы, оның міндеті, жарғысы, негізгі органдары. Адвокаттардың 
қүқықтық жағдайы. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру үшін лицензия 
алу тэртібі. Адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияның әрекетін 
тоқтатуы. Заң консультациясы, оларды құру тэртібі. Адвокатураның 
мемлекеттік органдармен жэне өзге ұйымдармен өзара әрекеттестігі. 
Адвокаттық қызмет ш еңберінде адвокаттар көрсететін заң көмегі.
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ГЛОСАРИЙ 
(терминдер түсінігі)

Анықтау -  анықтау органдарының кодекспен белгіленген өкілеттік 
шегінде істің мэн-ж айының жиынтығын анықтау, белгілеу, бекіту 
жэне қылмыс жасаған адамдарды қылмыстық жауапқа тарту 
жөніндегі сотқа дейінгі қызметінің іс жүргізу нысаны.

Алдын ала тергеу -  уәкілеггі органдардың кодекспен белгіленген 
өкілеттік шегінде істің мэн-ж айының жиынтығын анықтау, 
белгілеу, бекіту жэне қылмыс жасаған адамдарды қылмыстық 
жауапқа тарту жөніндегі сотқа дейінгі қызметінің іс жүргізу ны- 
саны.

Алқаби -  соттың қылмыстық істі кодексте белгіленген тэртіппен 
қарауына қатысуға шақырылған жэне ант қабылдаған Қазақстан 
Республикасының азаматы.

Абсентеизм- халықтың саяси өмірге немқүрайды, селқос қарауы, 
азаматтық міндетті атқарудан бас тартуы. Ол әсіресе сайла- 
уш ылар тарапынан өкіметтің өкілдік органдарына сайлауга 
қатынасқысы келмеуінен байқалады.

Авторитаризм -  жеке адамның билігіне негізделген, басқаруда 
күшке сүйенетін мемлекеттік-саяси тэртіп. М үнда атқарушы 
билік үстемдік етеді. Парламент болғанымен ол кеңесші 
органға айналады. М емлекеттің сайлау органдары шектеледі.

Адам қүкықтары белплі бір игілік алуды,өмір сүруді қамтамасыз 
ететін адамдар мен мемлекет арасындағы ережелердің өзара 
қатынастары, кепілдіктері.

Азаматтық қоғам-жеке түлғаның емін-еркін дамуын қамтамасыз 
ететін қогамның күйі. Азаматтық қоғамның қүрамына 
адамдардың өздері тудырған қауымдастықтар (қоғамдық, 
кәсіби, ш ығармаш ылық үйымдар, ассоциациялар жэне т.б.) 
азаматтардың өндірістік жэне жеке өмірі, әдет-ғұрыптары, 
салттары кіреді. Бұл қогамда мемлекеттің жеке адам өміріне 
араласуына ш ек қойылады. Онда адамның халықаралық 
дәрежеде танылған ережелерге сай құқықтары сақталады.

Альянс -  ортақ мақсаттарға жету үшін келісім-ш арт негізінде 
жасаган ұйымдардың одағы, бірлестігі.

Антисемитизм -  еврейлерге қарсы бағытталган, оларды қудалауға 
арналған саясат пен идеологияның түрі.

Апартеид -  нэсілдік жағынан бөлу, қорлау саясаты. Ол сайлау 
құқығынан айыру, бірдей еңбекке төмен ақы төлеу, көшіп- 
қонуды шектеу жэне т.с.с. көрініс береді.



Апатридтер -  ешбір мемлекеттің азаматы болып саналмайтын 
адамдар.Олар қай елде тұрса,сол елдің заңына бағынады, 
бір^қ саяси кұкықтары болмайды.

Апеллмциялық саты -  бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне 
енбеген үкімдеріне, қаулысына апелляңиялық шағымдар 
(наразылықтар) бойынша істі карайтын екінші сатыдағы сот.

Ассоциация -  белгілі бір саяси, ғылыми, шаруашылық, мәдени 
жэне т.б. мақсаттарға жету үшін үйымдасқан адамдар немесе 
мекемелердің бірлестігі.

Атқарушы билік -  биліктің тармақталуы негізінде істейтін 
мемлекеттік басқару органдарының жүйесі. Оған үкімет пен 
экімшілік жатады. Парламенттік республикаларда оларды заң 
шығарушы өкілдік органдар қалыптастырады. Сондыктан 
атқарушы билік солардың бақылауында болады жэне олардың 
алдында есеп береді. Олардың жүмысы заңға негізделіп, заң 
шеңберінде іс істеуі керек. Әйтпесе, парламент үкіметке сенім 
білдірмеуі мүмкін. Президенттік республикаларда мемле- 
кетбасшысы да президент болады. Оны парламент сияқты 
халық сайлағандықтан ол парламент алдында тікелей жауап 
бермейді. Бірақ бүдан президент парламентпен санаспай іс 
істеуі керек деген ой тумауы керек.

Ауысу -  қүқық қорғау органдарында қызметті тоқтатусыз 
басқа күкық корғау органдарындағы лауазымға бір мезгілде 
тағайындай отырып қүқық қорғау органдарында атқаратын 
қызметінен босату.

Ауыстыру -  қүқы қ қорғау органдары ж үйесіндегі лауазымға ор- 
наласу.

Әрекет -  адамның қылмыстық заң тиым салған нэрселерді істеуі.
Әрекетсіздік -  дегеніміз адамның заң, нормативтік кесімдер, 

нүсқаулар немесе жарлықтар, бұйрықтар бойынш а өзіне 
жүктелген міндетін орындамауы.

Билеуші партиялар -  қолдарына мемлекеттік билік тиген, 
қоғам дамуының басты бағыттары мен сипатын айқындауға 
мүмкіндік алған партиялар.

Б и л ік -1) адамдардың іс-әрекетіне, қызметіне, тағдырына белгілі 
бір адамдардың (бедел, жігер, құқық, зорлықтың) көмегімен 
эсер ету мүмкіншілігі; 2) адамдарға саяси билік жүргізу;
3) мемлекеттік органдардың жүйесі; 4) мемлекеттік жэне 
экімшілік өкілеттілігі бар қызмет адамдары, органдары.

Биліктіц тармақталуы -  демократиялық саяси жүйе ойдағыдай 
өз ісін атқаруы үш ін жэне биліктің, субъектілеріне қарай 
мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы, сот билігі етіп 
үш  тармаққа бөлу.



Бипатридтер-бір мезгілде екі немесе одан да көп мемлекеттердің 
азаматы болып есептелуі.

Бюрократ -  1) азаматтардың мүддесіне нүқсан келтіріп, өз 
м індеттерін формальды түрде атқаратын қызмет адамы;
2) басқарудың бюрократиялық жүйесіне жататын ресми 
қызметтегі адам.

Баянат — қызмет әрекеті проңесінде басш ы ларға (командирлер- 
ге) қызметкер өтініш  ж асаған кезде ерекш е нысандағы  ж азбаш а 
баяндау.

Біліктілік талаптары -  қүқы қ қорғау органындағы  лауазымга 
орналасуға үміткер азам аттарға кәсіби дайы нды қ деңгейін, 
қүзы реттілігін жэне нақты  лауазымга сәйкестігін айқындау 
мақсатында қойылатын талаптар.

Вето - тыйым салу; вето қүқыгы -  заң шығаратын орындардың 
қарарына тыйым салу немесе заңның күшін тоқтату.

Делегирование -  бір субъектінің екінші субъектіге билікті беруі, 
сенім білдіруі.

Демагогия -  өз мақсатына жету үшін адамдарға жалған уәделер 
беру, деректерді бүрмалау жэне т.т. арқылы әсер ететін саяси 
эрекеттің түрі. Күнделікті түрмыста бос сөз, шатпақ деген 
мағынаны білдіреді.

Демократия -  халық билігін,заңдылықты мойындап, азаматтардың 
теңдігін, қүқықтары мен бостандықтарын қадірлеуге негізделген 
мемлекеттік органдардың сайланып қойылуын жэне олардың 
жүмысы халықтың бақылауында болуын, сайлау қүқыгы бэріне 
тең болуын, адамдардың экономикалық жэне саяси қорғалуын, 
шешім қабылдағанда азш ылықтың көпшілікке бағынуын, со- 
нымен қатар азш ылықтың да пікірі еске алынуын жэне т.б. 
қалайтын қоғамның саяси жэне экономикалық қүрылыс түрі. 
Бүл -  тарихи үғым. Адамзат тарихының даму кезеңдеріне сай 
оның принңиптері өзгеріп, байып отырады.

Демократиялық партиялар -  басқаларға төзімділікпен, түсініс- 
тікпен қарайтын, пікір алалығын жақтайтын партиялар. Олар 
идеологиялық факторға онша мэн бермейді.

Денсаулыққа ауыр зиян -  адамның денсаулығына, оның өміріне 
қауіпті зиян не денсаулыққа: көру, сейлеу, есту қабілетінен не- 
месе қандай да бір ағзадан айырылуға; ағзаның өз функцияларын 
жоғалтуына; бет-әлпетінің қалпына келмейтіндей бүзылуына; 
жалпы еңбек қабілетінің кемінде үштен бірін айтарлықтай тұрақты 
түрде жоғалтумен үласқан денсаулықтың бүзылуына; кәсіби 
еңбек қабілетін толық жоғалтуға; жүктілікті үзуге; психиканың



бұзылуына; нашақорлыкпен немесе уыткұмарлықпен ауыруға 
әкеп сокқан өзге де зиян.

Денсаулыққа ауырлығы орташа зиян -  адамның денсаулығына, 
оньің өміріне қауіпті емес, денсаулықтың ұзақ уақыт (жиырма бір 
күнрен астам мерзімге) бұзылуына немесе жалпы еңбек қабілетін 
(үштен бір бөлігінен кем) түрақты түрде айтарлықтай жоғалтуға 
әкеп соққан зиян.

Денсаулыққа жеціл зиян -  денсаулыктың қысқа мерзімге (жиырма 
бір күннен аспайтын мерзімге) бұзылуына немесе жалпы еңбек 
қабілетін (оннан бір бөлігінен кем) түрақты түрде болмашы 
жоғалтуға әкеп соққан адамның денсаулығына келтірілген зиян.

Денсаулыққа ауыр зиян -  адамның денсаулығына, оның өміріне 
қауіпті зиян не денсаулыққа: көру, сөйлеу, есту қабілетінен не- 
месе қандай да бір ағзадан айырылуға; ағзаның ез функцияларын 
жоғалтуына; бет-әлпетінің қалпына келмейтіндей бұзылуына; 
жалпы еңбек қабілетінің кемінде үштен бірін айтарлықтай түрақты 
түрде жоғалтумен үласқан денсаулықтың бұзылуына; кэсіби 
еңбек қабілетін толық жоғалтуға; жүктілікті үзуге; психиканың 
бүзылуына; нашақорлықпен немесе уытқүмарлықпен ауыруға 
әкеп соққан өзге де зиян.

Деисаулыққа ауырлығы орташа зиян -  адамның денсаулығына, 
оның өміріне қауіпті емес, денсаулықтың ұзақ уақыт (жиырма бір 
күннен астам мерзімге) бұзылуына немесе жалпы еңбек қабілетін 
(үштен бір бөлігінен кем) түрақты түрде айтарлықтай жоғалтуға 
әкеп соққан зиян.

Денсаулыққа женіл зиян -  денсаулықтың қысқа мерзімге (жиырма 
бір күннен аспайтын мерзімге) бұзылуына немесе жалпы еңбек 
қабілетін (оннан бір бөлігінен кем) тұрақты түрде болмашы 
жоғалтуға әкеп соққан адамның денсаулығына келтірілген зиян.

Деполнтизация -  белгілі бір ұйым, органдардың жэне т.б. 
жұмысын саясатгың ықпалынан ш ығаруға тырысушылық.

Депортация -  жеке адамдарды, халықтарды еріксіз, күшпен жер 
аудару.

Деспотия -  шексіз жэне дара билеудің бір түрі.
Децентрализация -  орталық басқару жүйесінің жергілікті жерге 

өз билігінің бөлігін беруі.
Диктатор -  заңмен санаспай, күштеу мен қудалауға сүйенетін 

шексіз билеп тостеуші.
Диктатура -  қарулы күшке сүйенетін, заңмен шектелмеген 

шексіз мемлекеттік билік. Ол көбінесе элеуметтік-эконо- 
микалық күйзеліс, саяси күрестің шиелініскен шағында, өтпелі 
кезендерде, өкімет басына күшпен келгенде жэне т.с.с. пайда 
болады.



Дискриминация -  нәсіліне, үлтына, дініне немесе саяси көзқарас- 
тарына жэне т.т. байланысты адамдарды құқығынан айыру я 
шектеу.

Диссидені -  үстемдік етуші, билеуші идеологиямен келіспеген 
адам.

Доктрина -  саяси, экономикалық, эскери мақсаттарды жинақталған 
түрде білдіретін саяси теория, ілім.

Зан шығарушы билік -  заң шығарумен, оны бекіту, өзгерту не- 
месе жоюмен айналысатын билік, парламент.

Жаза соттың үкімі бойынш а тағайындалатын мемлекеттің 
мәжбүрлеу шарасы.

Жымқыру -  бөтен мүлікті осы мүліктің менш ік иесіне немесе 
өзге иеленушісіне залал келтіре отырып, кінэлі адамның немесе 
басқа адамдардың пайдасына пайдакүнемдік мақсатта жасалған 
қүқыққа қарсы өтеусіз алып қою жэне (немесе) айналдыру.

И е р а р х и я -т ө м е н г і органдардың, ш енділердің жоғарғы органдарға, 
шенділерге бағыну тэртібі.

И м п и ч м е н т -ж о ға р ғы  лауазымды адамдарды (президентке шейін) 
конституцияны бүзғаны үш ін немесе басқа қылмысы үшін 
жауапкершілікке тартуға жэне ісін сотта қарауға мүмкіндік 
беретін ерекше тэртіптің түрі.
Қадағалау сатысы -  тараптарды ң осы сатының алдындағы сот 
сатыларының заңды күшіне енген сот ш еш імдеріне шағымы, 
наразылығы бойынш а істі қадағалау тэртібінде қарайтын сот. 

Кадрлық резерв -  қүқы қ қоргау органдары қызметкерлерін 
дайындаудың ж эне кейіннен басш ы лы қ лауазымдарға жылжыту 
үш ін қалыптастырылган ж үйелендірілген тізім і;

Келісім -  мәжіліске қатысуш ылардың немесе саясаттың басқа 
субъектілердің келісімі негізінде кабылданатын шешім.

Коалиция -  1) ортақ жауға қарсы екі нем есе одан көп елдердің 
жасаған одағы; 2) мемлекеттік билікті жүзеге асыру үшін не- 
м есе бірлесіп іс-эрекет жасау мақсатымен партиялардың я 
қоғам қайраткерлерінің бірігуі, келісімі.

Коифедерация -  өздерінің кейбір амал-әрекеттерін үйлестіріп, 
белгілі бір мақсаттарды (әскери, сыртқы саясаттағы жэне т.с.с.) 
жүзеге асыру үшін бірлескен егеменді елдер одағы.

Қылмыстық ізге түсу органдары -  прокурор (мемлекеттік айыпта- 
ушы), тергеуші, анықтау органы, анықтаушы.

Қылмыстық қоғамдастық -  бір немесе бірнеш е қылмыстық құқық 
бұзушылықты бірлесіп жасау үшін сөз байласқан екі немесе одан 
да көп қылмыстық ұйымның бірігуі, сол сияқты осы қылмыстық



ұйымдардың кез келгенінің бір немесе бірнеше қылмыстық 
кұкық бұзушылықты өз бетінше жасауына жағдайлар жасау.

Қылп ысіык топ -  ұйымдасқан топ, қылмыстық ұйым, қыл- 
мыс^ық қоғамдастық, трансұлттық ұйымдасқан топ, транс- 
ұпттық қылмыстық ұйым, трансұлттық қылмыстық қогамдас- 
тық, террористік топ, экстремистік топ, банда, заңсыз эскерилен- 
дірілген құралым;

Қылмыстык ұйым -  қатысушылары ұйымдық, функционалдық 
жэне (немесе) аумақтық оқшауланған топтарға (кұрылымдық 
бөлімшелерге) бөлінген ұйымдасқан топ;

Қүкықтык мемлекет -  демократиялық жолмен қабылданған 
заң үстемдік ететін, оның алдында бэрі де тең саналатын, 
жеке адамның құқықтары жан-жақгы қамтамасыз етілетін 
мемлекеттік құрылыс.

Құкық қорғау органынын тәртіптік комиссиясы -  құқы қ қорғау 
органында теріс қылыққа қатысты фактілерді қызметтік тер- 
геу жэне зерттеу материалдарын қарау үш ін теріс қылық жасау 
мэн-ж айын жан-ж ақты, толық жэне объективті анықтау жэне 
тэртіптік жауапкерш ілікке тартылатын қызметкерді лауазымға 
тағайындау жэне лауазымнан босату құқығы бар адамды жа- 
залау ш арасы туралы ұсыным ш ығару мақсатында кұрылатын 
тұрақты алқалы орган.

Қүкык корғау қызметі -  құқық қорғау органдарының міндеттерін 
орындау жэне құзыретін іске асыру жөнінде өкілеттік беретін 
құқык қорғау органдарыны ң лауазымдарындағы мемлекеттік 
қызметтің ерекш е түрі.

Қүқық корғау органыныи карамағында болу -  ш таттық 
лауазымга орналасумен байланысты емес құқык қорғау қызметін 
өткеру.

Қүқық қорғау оргаиыиың қызметкері -  ішкі істер, қылмыстық- 
атқару жүйесі, қаржы полициясы, мемлекеттік өртке қарсы 
қызмет органдарында, кеден органдарында, Қазақстан 
Республикасының прокуратура органдарында қызметте тұрған, 
Қ азақстан Республикасыны ң заңдарына сәйкес құқық қорғау 
қызметін іске асыратын Қазақстан Республикасының азаматы.

Қызметтік тергеу -  қызметкердің теріс қылықты жасау мэн- 
ж айларын толық, жан-ж ақты жэне объективті анықтау 
мақсатында, ол туралы материалдар мен мэліметтерді жинау 
ж эне тексеру бойы нш а қызмет.

Қылмыстық қүқық - жеке қүқық саласы ретінде адамды, оның 
қүқықтары мен бостандықтарын, қоғамды және мемлекетті



қылмыстық қол сұгуш ылықтан қорғауға бағытталған қоғамдық 
қатынастарды реттейді.

Қылмыс дегеніміз -  қылмыстық заңдармен тиым салынған, қоғамға 
қауіпті әрекет немесе эрекетсіздікті айтамыз

Қылмыстыц объектісі -  қылмыскердің қиянат жасайтын жэне де 
қылмыстық заңдармен қорғалатын қоғамдық қатынастар.

Қылмыстың объективтік жагы -  ол қылмыстың сыртқы көрінісіне 
жататын белгісі. Қылмыстың субъектісі -  ол қылмыс жасаған 
уақытта ақыл-есі дұрыс жэне 16 жасқа толған жеке адам. Кейбір 
ауыр қылмыстар үшін (кісі өлтіру, зорлау, адам үрлау жэне т.б.) 
қылмыстық жауатылыққа адам 14 жастан тартылады.

Қылмыстық процеске қатысушы өзге де адамдар -  сот 
отырысының хатшысы, аудармашы, көрген адам, куэ, куәгер, са- 
рапшы, маман, сот приставы.

Қылмыстық іс бойыиша сотқа дейінгі іс жүргізу -  қылмыстық 
іс басталғаннан бастап оны мэні бойынш а қарау үшін сотқа 
жолдағанға дейін қылмыстық іс бойынш а іс жүргізу (анықтау 
жэне алдын ала тергеу), сондай-ақ қылмыстық іс бойынша жеке 
айыптаушы мен қорғау тарабының материалдар дайындауы.

Қылмыстыц субъективтік жағы -  бүл қылмыстың ішкі мэнін, 
мазмүны ҚР-ның экологиялық құқығы -  айналадағы табиғи ор- 
таны қорғауға байланысты қоғамдық қатынастарды.

Лауазымды адам -  тұрақты, уақытціа немесе арнайы өкілеттік бой- 
ынш а билік өкілі функцияларын жүзеге асыратын не мемлекеттік 
органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сондай- 
ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күш терінде, Қазақстан 
Республикасының басқа да әскерлері мен әскери қүралымдарында 
ұйымдастыруш ылық-өкімдік немесе экімш ілік-ш аруашылық 
функңияларды орындайтын адам.

Легитимдік -  халықтың үстемдік етіп отырған саяси билікті мой- 
ындауы, оның зандылығы мен ш еш імдерін растауы.

Мажоритарлык жүйе сайлау нэтижссінде үміткердің округ 
бойынш а көпшілік дауыс алу.

Маргиналдар -  белгілі бір себептерге байланысты қоғамның 
негізгі әлеуметтік тобына, табына кірмей қалған аралық 
жағдайдағы адамдар.

Мәміле -  дау-жанжалға қатысушы жақтардың өзара кешірімділік 
білдіріп, ымыраға келуі.

Мәлімдеуші -  сотқа немесе қылмыстық ізге түсу органдарына 
қылмыстық сот ісін жүргізу тәртібімен өзінің (басқаның) нақты 
немесе жорамалды құқығын қорғау үшін өтініш  жасаған адам.



Мемлекеттік билік -  барлық адамдарға міндетті заңдарды 
і^іығаруга жеке-дара кұқығы бар, заңдар мен ұйымдарды 
с^ктау үшін ерекше күштеу аппаратына сүйенетін саяси 
биліктің түрі.

Менталитет -  ойдың бағыты, жүйесі, ақыл шабыты, қүрылымы; 
адамның, топтың, таптың, халықтың дүниетанымы, өмірге, 
саясатқа, билікке қатынасы; рухани өмірдің ерекшелігі.

Меритократия -  ерекше қабілетті, қүзыретті, таланттылардың 
билігі.

Монархия -  мемлекеттің жоғарғы окімет биліғі жеке-дара бір 
билеушінің қолында болып, ол әкеден балаға мүра ретінде 
қалатын түрі. Оны хан, патша, император, король, сүлтан, шах 
жэне т.б. деп атауы мүмкін. М онархия өз кезегінде абсолюттік 
(шексіз) жэне конституциялық болып екіге бөлінеді.

Парадигма -  жасалатын озгерістердің нәтижесінде туатын 
болашактағы қоғамдық күбылыстың үлгісі ,бейнесі.

Парламеит -  жоғары сайланбалы өкілдік жэне заң шығаратын ор- 
ган.

Прокурордыц өкілеттілігі -  бүл алға қүйылған міндеттерге жету 
жэне өзінің функцияларын жүзеге асыру үшін прокурордың 
иелігіндегі қүқықтары мен міндеттерінің колемі.

Прокурорлық қадагалау актілері (прокурорлық әсер ету 
актілері) -  анықталған заң бүзуш ылыққа прокурордың эсер ету 
нысанындағы қүжаттары болып табылады.

Сайлау қүқығы -  мемлекеттің екілеттік органдарына азаматтардың 
сайлау жэне сайлану қүқықтары.

Саммит -  сыртқы саяси келісімдер жүргізіп,ш еш імдерге келу үшін 
мемлекеттердің жоғарғы басш ыларының кездесуі.

Санкция -  прокурордың, соттың сотқа дейінгі іс жүргізу барысын- 
да қылмыстық ізге түсу органы қабылдаған іс жүргізу шешімін 
бекіту актісі.

Сепаратизм -  болектену,оңашалануға тырысушылық.Коп үлтты 
мемлекеттердегі аз үлттың екілдері өзіне болек мемлекет болып 
белініп ш ығуға немесе автономия алуға үмтылуы.

Судья -  сот билігінің иесі; осы лауазымға заңда белгіленген 
тәртіппен тағайындалған немесе сайланған кэсіпқой судья 
(соттың төрағасы, сот алқасының торағасы, соттың мүшесі не- 
месе гиісті соттың басқа да судьясы);

( 'от сот билігі органы, Қазақстан Республикасының сот жүйесіне 
кіреіін, істі алқалық немесе жеке қарайтын кез келген занды 
түрдс қүрылган сот.



Сот билігі -  кұкықтар мен заңдар ережелеріне сүйеніп эділеттілікті 
қамтамасыз ететін мемлекетгік органның билігі.

Өкілдер -  заңның немесе келісімнің күшіне орай жәбірленушінің, 
азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің занды мүдделерін 
білдіруге уәкілдік берілген адамдар.

Өсіру -  қүқық қоргау ж үйесіндегі жогары түрган лауазымға орна- 
ласу.

Ротация -  қүқық қорғау органыны ң құрылымдық жэне аумақтық 
ж эне оларга теңестірілген маманданды рылган бөлімш елерінің, 
мекемелерінің, қүқық қорғау органы ведомстволарыны ң басш ы- 
лары н ж эне олардың орынбасарлары н қүқы қ коргау органында 
лауазымдық ауыстыру.

Тараптар -  сот талқылауында бәсекелестік пен тең қүқықтылық 
негізінде айыптауды (қылмыстық ізге түсуді) жэне айыптаудан 
қоргауды жүзеге асыратын органдар мен адамдар.

Тәртіптік жаза -  қүкы қ қорғау органыны ң қызметкеріне 
қолданы латын тэртіптік жауапкерш ілік ш арасы.

Тәртіптік жауапкершілік -  тәртіптік теріс қылық, сондай- 
ақ экімш ілік қүқық бүзуш ы лы қ жасағаны үш ін Қазақстан 
Республикасыны ң заңдары нда көзделген ж агдайлардағы 
қызметкерлер көтеретін заңцық жауапкерш ілік түрі.

Тәртіптік теріс кылық -  қызметкердің өзіне жүктелген 
міндеттерді қүқыққа қайш ы атқару кінэсі немесе тиісінш е 
атқармауы, лауазымдық өкілетгпгін асыра пайдалануы, 
қызметтік жэне еңбек тэртібін бүзуы, Қ азақстан Республикасы 
М емлекеттік қызметш ілерінің ар-намыс кодексін (М емлекеттік 
қызметш ілердің қызмет этикасы ереж елері) не ар-намыс 
кодекстерін (күкық қорғау органдарындағы  қолданыстагы 
қызмет этикасы  ережелері) бүзуы, тэртіптік ретпен жазалана- 
ты н сы байлас ж емқорлықпен құкық бұзуш ы лы қ жасауы, сол 
сияқты қүқық қоргау қызметінде болуга байланы сты  осы Заңда 
белгіленген шектеулерді сақтамауы.

Тікелей басшы -  қызметкер тікелей багынатын, жоғары басшы. 
Толеранттык -  басқалардың пікіріне, сеніміне, тэртібіне 
ш ыдамдылық көрсету, саясатта алуан пікірлікті, оппозиңияның 
кең магынасында жұмыс істеуіне мүмкіндік беруді, олардың ой- 
пікірлеріне түсіністікпен қарауды білдіреді.

Туыстар -  үлкен атасы мен үлкен әжесіне дейін ортақ ата-бабалары 
бар туыстық байланыстағы адамдар.

Түнгі уакыт -  жергілікті уақыт бойынша сағат жиырма екіден 
алтыга дейінгі уақыт аралығы.



Тұжырымдама -  белгілі бір мәселеге,құбылысқа көзқарастардың 
жүйесі; ғылыми еңбек,шығарманың жәнет.с.с. негізгі қағидалары. 
Сая^ат элемінде ол саяси партиялардың бағдарламаларында,жарғ 
ылар^ында,ресми құжаттарында жэне т.б. көрініс береді.

Түлға -  қоғамдық өмірдің нақтылы тарихи жағдайы қалыптастырған, 
саналы іс-әрекет ете алатын,өзінің жүріс-тұрысыма жауап беретін, 
еңбек етіп, қарым-қатынас жасаушы, айналадағыны танып-білуш і 
жеке адам.

Уәкілетті басшы - кұқық қорғау органыны ң аумақтық нем есе оған 
теңестірілген маманданды рылған бөлімш есінің  басш ысы, құқық 
қоргау мекемесінің, ведомствосыны ң басшысы.

Үкім -  айыпталуш ының кінэлілігі немесе кінәсіздігі жэне оған 
жаза қолдану немесе қолданбау туралы мэселе бойынш а бірінші 
сатыдағы соттың басты сот отырысында немесе апелляциялық 
соттың талқылауында шығарылған сот шешімі.

Ұйымдасқан топ -  бір немесе бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық 
жасау мақсатында алдын ала біріккен екі немесе одан да көп 
адамдардың тұрақты тобы.

Ұлтжандылык -  отанға, халқына, оныңтарихы, тілі, мэдениетіне де- 
ген сүйіспеншілік,бойындағы күш-қуаты мен білімін Отан игілігі 
мен мүддесіне жүмсау. Отан сүйгіштік, ұлтж андылық үлкен 
азаматтық, мәдениеттілігінің белгісі.Ол өз мүддесі мен елінің, 
халқының мүддесі бір, ортақ екенін сезінуге әкеледі. Сондықтан 
бұл сезім Отанның егемендігін,абыройын қорғауға шақырады. 
Оны ұлтшылдықпен шатастыруға болмайды.

¥лтшылдық -  ұлтты қ жекешілікке, артықшылыққа, басқа ұлт- 
тарға сенбеушілікке жэне бір ұлтгы  екінші ұлтқа қарсы қоюға 
бағытталған саясат, идеология, психология жэне элеуметтік 
тэжірибе.

Іссапарға жіберу -  қүқық қорғау органдары кадрында қалдыра 
отырып, өзге мемлекеттік органдардағы  жэне халы қаралық 
үйымдардағы лауазымдарға орналасу; қызмет мерзімін үзбестен, 
қызметкерді Қазақстан Республикасының басқа да құқы қ қорғау 
органдарында, Қазақстан Республикасыны ң Қарулы күштерінде, 
Қазақстан Республикасыны ң басқа да әскерлері мен эскери 
құралымдарында, сондай-ақ құқық қорғау органдары жүйесінде 
одан эрі қызмет өткеру үшін ауыстыру.

Іст ің материалдары істің қүрамдас бөлігі болып табылатын неме- 
сс оған қосу үшін ұсынылған құжаттар мен заттар; хабарлаулар, 
сондай-ақ іс бойынш а жағдайды белгілеу үшін маңызы болуы 
мүмкін қүжаттар мен заттар.



Іс жүргізу әрекеттері -  кодекске сәйкес қылмыстық сот ісін жүргізу 
барысында жүргізілетін іс-әрекеттер.

Мемлекеттік баж -  уэкілді берілген мемлекеттік органдардың, 
немесе лауазымды адамдардың зандык мэні бар іс-қимылдар 
жасаганы үш ін жэне қүжатгарды бергені үш ін алынатын міндетті 
төлем.

Сенімхат -  бір адамның (сенім берушінің) өз атынан өкілдік ету 
үшін екінш і адамға (сенім білдірген) берген ж азбаш а уэкілдігі.

Халықаралық келісімшарт -  оның субъектілерінің арасындағы 
қүқық пен міндеттерді белглейтін, солар үшін заңды міндетті 
халықаралық - қүқықтық нормаларды тудыру туралы анық 
көрсетілген келісім.

Хаттама -  қылмыстық процесті жүргізуші орган жасаған іс жүргізу 
эрекеті көрсетілетін іс жүргізу құжаты.

Шағым, наразылық -  процеске қатысушылардың анықтау, ал- 
дын ала тергеу, прокурор немесе соттың іс-эрекетіне өздерінің 
қүзыреті шегінде жэне кодексте белгіленген тэртіппен енгізілген 
кеңіл аудару актісі;

Экстремизм -  саяси жэне басқа мақсаттарға жету үшін заңсыз, 
күштеу, зорлау тәсілдерін пайдаланатын әрекет. Ол үлтаралық 
араздықты қоздырады, демократиялық принциптерді шектейді, 
елді тұрақсыздандырады, саяси шиеленістерді бейбіт жолмен 
шешуге мүмкіндік бермейді; шектён шыққан көзқарастарға жэне 
ш араларға бет бүрушылык.

Электорат -  халықаралық үйымдарға, мемлекет басқару органда- 
рына, жеке қызметкерді сайлау кезінде дауыс беруге құқығы бар 
адамдар тобы.

Этнос -  тілінде, мәдениетінде, мінез-қүлқында ортақ ерекшеліктері 
бар, белгілі бір аумақта (территорияда) тарихи қалыптасқан, өз 
қауымдастығының бірлігін сезінетін адамдар жиынтығы.
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