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КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының құқықтық, демократиялық, зайыр-
лы және әлеуметтік мемлекет болуы күрделі және қарама-қайшы 
процесс. Қоғамдық өмірдің демократизациясы, экономиканың ли-
берализациясы мәселелері бойынша көзге көрінер жетістіктермен 
қатар, Қазақстанның дамуы Қазақстан Республикасының Консти-
туциясымен кепілдік берілген азаматтардың, қоғам мен мемлекет-
тің заңды құқықтары мен мүдделерін жүзеге асыруына қауіп 
төндіретін құқықтық, әлеуметтік-экономикалық реформалардың 
жүзеге асырылуын тежегіш құбылыстардың болуымен сипатта-
лады. Сондықтан қазіргі заң ғылымының қоғамдық тәртіп пен 
мемлекеттік-басқарушылық қатынастардың тұрақты дамуын қам-
тамасыз ету мақсатында әкімшілік жауаптылық институты мен 
әкімшілік құқық бұзушылықпен күрес шараларын ұйымдастырудың 
өзекті мәселелеріне аса назар аударулары жай емес. 

Құқықтық тәртіптің әлеуметтік баламалылығы, тұрақтылығы 
және қорғалуы Қазақстан Республикасының Конституциясында 
айтылғандай «мемлекеттің ең жоғарғы құндылығы болып адам, 
оның өмірі, құқығы мен бостандығы табылатын» Қазақстанда аза-
маттық қоғамды қалыптастыру, мемлекеттің прогрессивті және 
өркениетті дамуы үшін қажетті шарттар болып табылатындығын 
айтқан жөн. 

Қазақстанның қазіргі таңдағы дамуында әкімшілік мәжбүрлеу 
институтының шараларын қолдануда адам мен азаматтың құқық-
тары мен бостандықтарын конституциялық-құқықтық қамтама-
сыз етудің кейінгі жолдарын іздеу — қазіргі таңдағы қазақстандық 
әкімшілік-құқықтық ғылымның негізгі міндеттерінің бірі болып 
отыр. 

Құқық қорғау органдары мен соттардың іс жүзіндегі тәжірибесі 
қазіргі заманғы қоғамға тек өршіп келе жатқан қылмыстылық қана 
емес, бұл қылмыстылық алдындағы әкімшілік құқық бұзушылық та 
барынша қауіптілік туғызады. Әсіресе деликтологиялық көзқарас 
бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтың ерекшеліктерінің бірі бо-
лып онымен күрес бойынша ұйымдастырушылық-құқықтық шара-
ларды жүргізуде қиындық туғызатын көп жағдайда оның латенттік 
(жасырын) сипатқа ие болуы табылады. 
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Қазақстанның деликтологиялық жағдайы бұрынғысынша күр-
делі болып, жасалынып жатқан әкімшілік құқық бұзушылықтар са-
ны өсуде, бұрын-соңды басым жағдайда заңға бағынушы тұрғындар 
тарапынан құқық пен адамгершілік нормаларына жаратпай қарау 
үрдісі тереңдеп барады. Бұл үрдістер, әсіресе, әкімшілік құқық 
бұзушылық көптеген адамдардың мүдделерін қозғайтын көпшілік 
ортада көзге түсерлік. Соңғы жылдары кеңінен тараған қоғамдық 
тәртіп бұзушылықтар (ұсақ-түйек алаяқтық, қоғамдық орындарда 
мас күйінде жүру және тағы басқалары), жол жүру саласындағы 
және т.б. әкімшілік құқық бұзушылықтардың елеулі қысқарулары 
орын алмады. Керісінше, экономика саласында заңды тұлғалар та-
рапынан әкімшілік-құқықтық заңдарды бұзу саны кенет өсті.

Теория мен әлеуметтік тәжірибе әкімшілік құқық бұзушылыққа 
қарсы тұрудың түрлі әдістері мен құралдарын қалыптастырды. 
Бұл ретте құқық бұзушыларға әкімшілік жауаптылық шарала-
рын уақытылы қолдану олардың санын қысқарту мақсатында 
құқық бұзушылыққа әсер етудің оңтайлы әдісі ретінде таны-
лып отыр. Ертедегі ойшылдармен негізделген бұл парадигма тек 
қазіргі таңдағы құқықтық ғылыммен ғана емес, сонымен қатар 
заң шығарушылық және құқық қолданушылық тәжірибемен де 
қабылданып отыр. Оның негізінде жаңа құқыққа қайшы әрекеттерді 
жасауды тудыратын немесе мүмкіндік беретін факторлардың зиян-
ды әсерін барынша азайту идеясы жатыр. 

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 20 қыркүйек 2002 
жылғы құқықтық саясат Тұжырымдамасында көрсетілгендей, «Қа-
зақстан Республикасының Конституциясына сәйкес елдің құқық-
тық жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз етуші қолданыстағы 
заңнама көпшілік мойындаған қағидалар мен халықаралық құқық 
нормаларымен алдағы уақыттағы дамуын талап етеді, атап айтқанда 
әрекет етуші заңдардың кезең-кезеңімен жетілдірілуін, сонымен 
қатар, қажет болған жағдайда кейінгі қоғам демократизациясының 
талаптарына жауап беретін жаңа нормативтік құқықтық актілерді 
қабылдауды талап етеді»1. 

1 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года / Казахстанская правда. 2009.— 27 августа.— № 205 (25949).
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1. ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚТЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1. Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық ту-
ралы заң актілері жүйесіндегі Конституцияның маңызы 
мен рөлі.

2. Әкімшілік жауаптылық институтының шараларды қол-
данудағы адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігінің 
конституциялық-құқықтық бекітілуі.

3. Әкімшілік жауаптылық институтының конституция-
лық-құқықтық қағидалары.

1.1. Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауаптылық 
туралы заң актілері жүйесіндегі Конституцияның 

маңызы мен рөлі

Қазақстан Республикасында мемлекет құрудағы қазіргі кезең-
дегі шарттардың басым бөлігі Конституциядағы мемлекеттің 
өмір шығармашылығының нормалары мен ұстанымдарын жүзеге 
асыруға бағытталған. Республиканың ары қарай дамуына тежеу 
болатын маңызды әрекеттерге аса назар аудару қажет. Антиәлеу-
меттік шаралар секілді әкімшілік құқық бұзушылыққа қарсы ша-
раларды ұйымдастырудағы конституциялық құқықтық негіздерге 
де көңіл бөлу қажет. Конституция демократиялық қоғам деп атала-
тын институттың негізі бола тұрып, заманауи мемлекет өміріндегі 
маңызды рөл атқарылуымен түсіндіріледі. Мемлекеттің құқықтық 
жүйесінде мемлекет пен қоғамның маңызды заңды актілерінің 
құрылымы мен белгілеріне байланысты Конституция негізгі заң 
болып табылады. Конституция ең алдымен, мемлекет өмірінде 
ұйымшылдық пен тәртіпті орнатады, адамның қоғамдағы негізгі 
құқықтық орны және тұлғааралық қатынас, мемлекет пен қоғам 
ұстанымдарын анықтайды. Онда мемлекеттік органдардың әрекетін 
ұйымдастырудағы негізгі ұстанымдар бекітілген және саясатта-
ну, әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-мәдени сфералар секілді 
қоғам өміріндегі барлық сфераларды реттеудегі мемлекеттік шектер 
мен мінез-құлықтар орнықтырылады. Конституция сонымен қатар, 
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дүниежүзілік бірлестік алдындағы мемлекеттік идентификацияда 
да маңызды рөл атқарады1. 

Академик С.С. Сартаев және доцент Л.Т. Назаркулова Консти-
туцияның мемлекет өміріндегі маңыздылығы мен түсінігін 
айқындауда Конституцияны саяси-құқықтық құбылыс ретінде 
екі мағынада түсіну қажет деп ұғады. Тар мағынада Конститу-
ция — бұл қоғамдық тәжірибеде жүзеге асыратын нормативтік 
түсінікті теориялық тұжырымдар мен әлеуметтік-саяси модель-
дермен айқындайтын жоғарғы заң күші бар мемлекеттің негізгі 
заңы. Ал кең мағынада Конституция — бұл оның басты құндылығы 
— адам, адам құқықтары мен бостандықтары және мемлекеттің 
тәуелсіздігі секілді конституциялық құрылымның құндылықтары, 
институттары мен нормаларының ресми бекітілген ең жоғарғы 
құқықтық формасы2. Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, 
Конституция әкімшілік құқық бұзушылықпен күресудегі және 
мемлекет өміріндегі қоғамдық қатынастардың даму тұрақтылығын 
ұйымдастырудағы мызғымас және жоғарғы атрибут болып табыла-
тынын түсінеміз.

Осылайша, барлық жайттарды ескере отырып, Конститу-
ция әкімшілік деликтілік қатынастарын регламенттейтін негізгі 
нормативті құқықтық акт болып табылады. Конституция екінші 
жағдайда адам құндылықтары, адам құқықтары мен бостандық-
тары туралы мәртебені ресми түрде бекітілген жоғарғы заң күші бар 
құқықтық құжат болып табылады. 

Конституционализм мәселесін дамыта отырып, академик 
Г.С. Сапаргалиев мына мәселеге аса назар аударады: Қазақстан 
Респуликасының Конституциясы демократиялы, өркениетті елге 
айналу жолындағы қоғам мен мемлекеттің басты, негізгі нормативті 
актісі болып табылады. «Конституция құрамында қоғам өмірінің 
барлық жақтарын азықтандыратын зор саяси-құқықтық күшке ие. 
Конституция мемлекеттік қоғамдық құрылым перспективасында 
жүзеге асыру жолын ұйымдастыру принциптерін орнықтырады. 
Онда әлеуметтік мемлекет базасының қайнар көзі болып табылатын 

1 Конституционное право Республики Казахстан: Учебник / Сост. д.ю.н., про-
фессор А.Т. Ащеулов.— Алматы: КазГЮА, 2001.— 656 с.

2 Сартаев С.С., Назаркулова Л.Т. Становление Конституции Республики Казах-
стан: проблемы и перспективы.— Алматы, 2002.— 408 с.
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адам мен азаматтардың конституциялық мәртебелері бекітілген. 
Конституция тек конституциялық құқықтың ғана емес, сонымен 
қатар барлық құқық салаларының қайнар көзі болып табылады»,— 
деген ғалымның пікіріне еш күмән келтірмейміз1. 

Айтылғандардың мазмұнын қорыта келе, Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциясы әкімшілік деликті құқық саласының 
бірден-бір негізгі қайнар көзі болып табылады деген тұжырымға 
келуге болады.

К.К. Айтхожиннің докторлық диссертациясында Конституция 
түсінігі мен рөлінің маңыздылығы сөз етілген. «Конституция — бұл 
адам мен азаматтың негізгі құқықтық мәртебесі, ерекше құқықтық 
қорғауға жататын және мемлекеттің барлық аумағында жоғарғы заң 
күші, тікелей ықпалы бар мемлекет пен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының негізгі құқықтық мәртебесі сияқты мемлекет пен 
қоғамның өміріндегі фундаменталды принциптері айқындалған 
мемлекеттің конституциялық құрылым негіздері бекітілген мемле-
кеттің негізгі құқықтық заңы болып табылады»2. 

Қазіргі кезеңдегі мемлекет өмірінде Конституцияның түсінігі 
мен мазмұнына А.А. Черняковтың өзіндік көзқарасы бар. «Консти-
туция — оның ойынша,— іс жүзіндегі конституцияның нормалар 
жүйесінің бөлігі болып табылатын негізгі қоғамдық қатынастардың 
заңи және нормативтік режімі және жалпы құқықтың форма-
сы болып табылады.., ұлттық құқық жүйесіндегі жоғарғы күшін 
және тікелей ықпалын, оның нақтылығы мен нәтижелілігі сияқты 
Конституцияның негізгі маңызды белгілерін іске асырады»3.

Осылайша, Конституция — бұл қоғам мен мемлекеттің тіршілік 
әрекетін құқықтық құралдармен реттейтін негізгі құқықтық заң 
болып табылады4, онсыз мемлекет құрылысындағы стратегиялық 
маңызы бар ешбір мәселелер шешілмейді, әсіресе, әкімшілік құқық 
бұзушылықтың алдын алу шаралары жүргізілмейді.

1 Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики Казахстан: Учебник.— 
Алматы: Жеті жарғы, 1998.— 336 с.

2 Айтхожин К.К. Теоретические вопросы Конституции Республики Казахстан. 
//Автореф. дисс. к.ю.н.— Алматы, 2008.— 48 с.

3 Черняков А.А. Конституционное право: эволюция отраслевого содержания. 
Монография.— Алматы, 2007.— 340 с.

4 Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран: Учебник.— М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2005.— 552 с.
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Қазақстан Республикасының Конституциясының ерекшелік-
теріне мінездеме бере отырып, әкімшілік жауаптылық инсти-
тутындағы шараларды жүзеге асыру мәселелерінің тиянақтылығы 
және Конституцияның мақсаты мен құқықтық табиғаты басқа 
заңдарға қарағанда әлдеқайда жақсырақ екендігіне келісу керек. 
Конституция өзіндік заңы мен міндеттері бар тек бір ғана пәнді 
реттеп қана қоймайды. Конституция жоғары заңды күші бар және 
тікелей әсері бар үнемі көп объектілі1.

Біздің көзқарасымыз бойынша, Қазақстан Республикасының 
Конституциясының ерекшелігі ең алдымен, мемлекет өміріндегі 
негізгі басымдылық және оның ары қарай даму перспектива-
сын анықтайтын құқықтық принциптерден тұрады. Қазақстан 
Республикасының Конституциясының 1-бабы 2-тармақшасына 
сәйкес «Республика қызметiнiң түбегейлі принциптерi: қоғамдық 
татулық пен саяси тұрақтылық; бүкiл халықтың игiлiгiн көздейтiн 
экономикалық даму; қазақстандық патриотизм; мемлекет өмiрiнiң 
аса маңызды мәселелерiн демократиялық әдiстермен, оның iшiнде 
республикалық референдумда немесе Парламентте дауыс беру 
арқылы шешу». Сондықтан да, Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясы әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаға қатысты 
қолданатын құқықтық мәжбүрлеу формалары сияқты әкімшілік 
жауаптылық институтының шараларын жүзеге асыруға байланы-
сты пайда болған мәселелерді шешуде қоғамдық қатынастардың 
барлық түрлерін реттеп, негізгі құқықтық реттеуші сипатында және 
мемлекеттің тіршілік әрекетіндегі барлық салаларды қамтиды. Со-
нымен бірге, Қазақстан Республикасының Конституциясының 
нормалары негізінде әкімшілік жауаптылық институтының ортақ 
маңызды ерекшелігі бар ол заңды жауаптылықтың дәстүрлі 
түрлері және құқық бұзушылыққа, қылмысқа қарсы әрекеттерді 
болдырмаудың алдын алу шараларын дамытуды ұйымдастыру осы 
Конституцияға сүйене отырып жасалады.

Барлық заңды жауаптылық түрлерінің пайда болу бірізділігінен 
шыға отырып, әкімшілік жауаптылық жалпы алғанда мемлекет, 
мемлекеттік орган, лауазымды тұлғалардың құқық бұзушылық 
жасауына және құқықтық мәжбүрлеу шараларын қолдануда қарсы 

1 Котов А.К. Конституционализм в Казахстане: опыт становления и эффектив-
ность механизма власти.— Алматы: Издательство КазГЮА, 2000.— 288 с.



11

әрекет болып табылады. Сонымен қатар әкімшілік жауап-тылықтың 
жеке өзінше заңды жауаптылық түрге ие болатын басты ерекшелік 
белгісі бар, ол қатаң белгілі құқықтық формасы бар және қатаң 
құқықтық қасиетке ие екендігі. 

Ең қызық ерекшеліктерінің бірі болып заң шығарушылықпен ай-
налысатын лауазымды тұлғалардың құқық нормаларын бұзуы көп 
жағдайда әкімшілік мәжбүрлеуге өзгертіледі немесе мемлекеттік 
органдар, лауазымды тұлғалар, қолданыстағы биліктің өзгеруіне 
әкеп соғады. Жоғарыда айтылған пікірдің растығын дәлелдеу 
ретінде Ю.В. Тихонравовтың пікірін мысал ретінде келтірейік: «заң 
биліксіз әрекет ете алмайды, бірақ билік заңсыз әрекет ете алады, 
себебі, ол заңмен мүлде сыйымсыз екендігін тікелей жөнсіздік 
арқылы білдіре алады»1. Сондықтан да әкімшілік жауаптылық ша-
раларын қолдануда маңыздылығы жағынан биліктің заңмен байла-
нысын бейнелейтін ең алдымен заңдылық принципін сақтау қажет.

Айтылғандарды нақтылау үшін тағы бір маңызды ерекше-
лігіне назар аудару қажет. Заманауи заң әдебиеттерінде жеке заңды 
жауаптылық түрлері үшін сәйкес құқықтық қасиеттердің болуы 
міндетті емес қорытындылар бар. Мысалы, Г.С. Сапарғалиев пен                                    
Ж. Салимбаевалар «конституциялық жауаптылық (заңды жауапты-
лық түрі ретінде — Б.Г.) үнемі құқықтық формаларға ие емес. Мы-
салы, Конституциямен қарастырылатын саяси жауаптылық ішкі 
белгілерінде құқықтық жауаптылықтың белгілері болғанымен 
құқықтық жауаптылық ретінде қарастырылуы мүмкін емес. Пар-
ламентті тарату немесе Мәжіліс депутаттарының өкілеттіліктерін 
мерзімінен бұрын тоқтату, Президенттің импичменті туралы 
туындаған мәселелерде ішкі белгілерінде мемлекеттік мәжбүрлеу 
қолданылған. Мұндай жағдайды заңды жауаптылық ретінде 
қарастыруға болар ма екен. Демек, Конституциялық нормалар-
мен қарастырылған конституциялық жауаптылықты, біріншіден, 
құқықтық ретінде, екіншіден, құқықтық емес ретінде, бірақ 
нәтижесінде заңды жауаптылықпен ұқсас болуы. Конституциялық 
жауаптылықтың маңызды ерекшеліктерінің бірі осы»2. 

1 Тихонравов Ю.В. Основы философии права. Учебное пособие.— М.: Вест-
ник, 1997.— 608 с.

2 Сапаргалиев Г., Салимбаева Ж. Проблемы конституционной ответственно-
сти.— Алматы: Жеті Жарғы, 2001.— 152 с.
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Жоғарыда айтылған ерекшеліктердегідей әкімшілік жауапты-
лықтың құқықтық табиғатынан тыс ол қабілетті және қабілетсіз 
болуы тиіс. Әкімшілік жауаптылық заңдылықтың негізі және оның 
әрекеттілігі ретінде құқықтық форма қабілетіне ие болуы керек. 

Әкімшілік жауаптылық мемлекеттік (құқықтық) мәжбүрлеудің 
маңызды құрамы болып табылады, әкімшілік және әкімшілік іс 
жүргізу құқығындағы нормаларға сәйкес мәжбүрлеудің салалық 
түрін көрсетеді. Құқықтық мәжбүрлеудегі барлық жағдайларда 
қолданылады, құқықтық мәжбүрлеу қоғамдық мүдделерді қор-
ғаудағы, қоғамдық құқықтық тәртіпке зиян келтіретін қарсы 
әрекеттерге бағытталған мемлекеттің амалсыз әрекеті болып та-
былады. Осыдан, әкімшілік құқықтық мәжбүрлеу — бұл функ-
цияналды билік субъектілерімен заңсыз әрекеттерге байланы-
сты әкімшілік құқық нормаларында көрсетілген мәжбүрлеу ша-
раларынан қолданылатын мемлекеттік мәжбүрлеудің ерекше 
түрі болып табылады1. Сонымен қатар, әкімшілік жауаптылық 
әкімшілік құқықтық мәжбүрлеу сияқты құқықтық табиғатында 
дуалисттілігімен ерекшелінеді де, мәжбүрлеу тәжірибеде жүзеге 
асыруда екі негізгі формада ұсынылады: мемлекеттік органдардың 
әрекетінің ерекшелігі ретінде және мемлекеттік басқарудың 
бірден-бір амалы ретінде. Бірінші жағдай көбінше тек «заңның 
немесе басқару органдарының заңдылық талаптарын өздігінен 
орындамайтындарға қолданылады. Ал екіншісі, яғни мәжбүрлеу 
адамдар мен ұйымдардың тәртібіне ықпал ететін басқару әдісі 
ретінде, оның элементтері мемлекеттік билікте қолданылатын 
барлық жағдайларда болуы»2.

Сонымен қатар, Л.Л. Попов әділ көрсеткендей: «әкімшілік 
жауаптылық (әкімшілік мәжбүрлеу) заңсыз әрекеттерге қарсы мем-
лекеттік басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды қорғау әдісі 
мен кепілі болып табылады, сонымен бірге қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету әдісі болып табылады3. 

1 Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие.— М., 
1999.— 112 с.

2 Советское административное право: Учебник /Под редакцией П.Т. Василенко-
ва.— М.: Юридическая литература, 1990.— С. 173.

3 Попов Л.Л. Убеждение и принуждение в административной деятельности со-
ветской милиции //Автореферат дисс. к.ю.н.— М., 1965.— 28 с.
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Мәжбүрлеу шараларын жүзеге асыру, сонымен қатар әкімшілік 
жауаптылық шаралары тек мемлекеттік билік органдары үшін 
шексіз құқықты болып табылады. Б.А. Жетписбаев дұрыс айт-
қандай, «мәжбүрлеу республикалық биліктің маңызды элементі 
бар, ең алдымен, қандай да болмасын мемлекеттік басқару түріне 
бөлінбейтін мемлекеттік (саяси режімдегі) және мемлекеттік 
аумақтық құрылымына тәуелсіз болып табылады. Осыдан, билік 
бұл мемлекеттегі әртүрлі құқықтың болуының алғышарты болып 
табылады, сонымен қатар мәжбүрлеуге құқықтың болуы»1. 

Конституциялық нормаларға сәйкес және қолданыстағы заң 
нормаларына сәйкес Парламент, Президент, Үкімет әкімшілік 
жауаптылықты құқықтық мәжбүрлеу формасының бір түрі ретінде 
орнатады. Әкімшілік жауаптылықта және белгілі заң аясында 
шешімді мемлекеттік жергілікті өкілетті және атқарушы орган-
дар да шығара алады2. Мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық 
Кодексінің 2-бабы 2-тармақшасында байқалады: «Облыстардың, 
республикалық маңызы бар қала мен Астананың, қалалар мен 
аудандардың жергiлiктi өкiлдi органдары да бұзушылық үшiн осы 
Кодекстiң әкiмшiлiк жауаптылық көзделетiн ережелерiн белгiлей 
алады...». Аталған мемлекеттік органдардың әрқайсысының 
мемлекеттік механизм бөлігі бар екені анықталады:

— өзінің ұйымдастыру құқығына ие;
— оның әрекеті Конституция нормалары мен өзге заң норма-

ларымен шектеледі;
— мемлекеттік мәжбүрлеумен қамтамасыз етілген, мемлекет 

мүддесін жүзеге асыруға бағытталған қоғамдық тәртіптілік пен 
қауіпсіздікпен қамтамасыз етілген.

Осылайша, әкімшілік құқық бұзушылықпен күресуді ұйым-
дастыратын міндетті органдардың құқықтық мәртебесін анықтауда 
Конституцияның рөлі маңызды.

Сот ісін жүргізуді өзгерту процесінде Конституция нормала-
рын негізге ала отырып мамандандыру тұрғысынан жаңадан пай-

1 Жетписбаев Б.А. Теоретические проблемы административно-правового при-
нуждения в Республике Казахстан. Монография.— Алматы: «Данекер», 2001.— 
410 с.

2 Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академиче-
ский курс.— 2-е изд., перераб. и доп.— Алматы: Издательство «Норма-К», 2003.— 
256 с.
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да болған сот билігінің ары қарай берік болатынына негіз бола-
тын және тиімділік алып келетін маманданған әкімшілік соттар 
қазіргі Қазақстанда бірден-бір жетекші орын алады. Әкімшілік 
жауаптылық институты шараларын жүзеге асыру мәселесіндегі 
жеке тұлғалардың, сонымен қатар заңды тұлғалардың құқықтары 
мен бостандықтарын қамтамасыз етудегі құқықтық механизмді 
жетілдіруде мамандандырылған әкімшілік соттарды енгізу маңызды 
болып табылады.

Қазақстандағы Конституциялық нормалар негізінде сот жүйе-
сіндегі жаңа мамандандырылған соттар, атап айтсақ, әкімшілік 
соттарды құрудағы бірінші кезектегі қажеттілік, ол — әкімшілік 
іс жүргізу заңнамасын жетілдіруде қажет болса, ал негізгі ерек-
ше қажеттілік ол әкімшілік заңнамасы тарихында бұрын-соңды 
болмаған нормативтік құқықтық актіні өңдеп, талдап және қа-
былдауда қажет. Мұндай нормативтік құқықтық акті бүгінгі таңда 
жобасы жасалынған және кең талқылауда жатқан «Әкімшілік іс 
жүргізу кодексі» болып табылады. Әкімшілік іс жүргізу кодексі 
жобасының 2-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Консти-
туциясы жоғарғы заң күші бар және Қазақстан Республикасының 
барлық аумағында күші бар. Аталмыш Кодекс пен Қазақстан 
Республикасының Конституциясы арасында ережелерде қарама-
қайшылық болса, онда Конституция ережесінің күші бар.

Кодекс пен конституциялық заңдар арасында қарама-қайшылық 
туындаған жағдайда конституциялық заңдардың күші жоғары. Ал 
егерде аталмыш Кодекс пен өзге заңдар арасында қарама-қайшылық 
болса, онда аталмыш Кодекстің ережелерінің заң күші жоғары бо-
лып табылады.

Қазақстан Республикасымен бекітілген Халықаралық шарттар 
аталмыш Кодекстің алдында басымдылыққа ие, тек Халықаралық 
шарттарда оны қолдану үшін басқа заң шығару керек болған кезде 
ғана Кодекс ережелері қолданылады.

Заманауи азаматтық құқықтық ғылыммен бекітілгендей, 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету-
де және басқару талаптарын сот арқылы қарастыратын құқықтық 
форма ретінде түсіндірілетін қазіргі кездегі әкімшілік процесс 
азаматтық процесстен мазмұны, заңды ерекшеліктері, қолданылуы, 
мақсаты, міндеттері мен ұстанымдарымен ерекшеленіп, бүгінгі 
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таңда әкімшілік-деликтілі қатынастан пайда болған істерді қа-
растырады. Сонымен қатар, олардың ортақ ерекшеліктері де бар, 
ол екеуі де сот құқықтық процестердің түрлері болып табыла-
ды. Процессуалдық форма ретінде әкімшілік істің басты міндеті 
азаматтардың субъективтік көпшілік құқықтарын қорғауға байла-
нысты халық билігі мен азаматтар арасындағы, атап айтсақ, халық 
билігі мен оның лауазымды тұлғаларын бұзған азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қайта қалпына келтіру, құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз ету, мемлекеттік биліктегі лауазымды тұл-
ғалардың олқылықтарымен күресайтысты қарау. Азаматтық істің 
басты міндеті — жеке өмірдегі қатынастардың заңды тәртібін ор-
нату1. Айтылғандардың дұрыс екендігін дәлелдеу мақсатында 
В.А. Рязановскийдің пікірін айта кеткен жөн болар. Қазіргі кездегі 
мемлекет азаматтары тек субъективтік азаматтық ғана емес, соны-
мен қатар субъективтік жария құқығына ие. Материалдық жария 
құқығына және жариялық талапқа құқық арасындағы өзара белгілі 
байланыста болғанымен қоғамдық өмірдегі өзіндік құбылыс, сол 
сияқты әкімшілік процесс те өзіндік жеке институт болып табылады. 
Әкімшілік процесс материалдық жария құқығында жеке міндетке 
ие2 (22, 26 б.). Әкімшілік-деликтілік қатынастарды регламенттейтін 
құқықтық актілерді өңдеу мәселесінде Конституцияның мәні ора-
сан.

Конституциялық құқықтық нормаларда мемлекетпен бекітілген 
немесе санкцияланған мемлекеттік қоғамдық қатынастарды рет-
тейтін, мемлекеттік билікті ұйымдастыру бойынша тұлғалық және 
қоғамдық қатынас пен қоғамды басқарудағы жалпыға міндетті 
тәртіп ережелері бар3. Бұған әділдікпен қарайтын Ғ.С. Сапарғалиев 
пен Ж. Салимбаевалар «конституциялық нормалар конституциялық 
құқықтық база, нақты заңдардың қайнар көзі ретінде қолданылады 
және нақтылы бір іс-әрекет үшін жауаптылық шараларын бекіту, 
әрине, оны қолдану болып табылады»4. 

1 Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы.— 
М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001.— 304 с.

2 Рязановский В.А. Единство процесса.— М.: ГОРОДЕЦ, 1996.— 267 с.
3 Конституционное право Республики Казахстан: Учебник /Сост. д.ю.н., про-

фессор А.Т. Ащеулов.— Алматы: КазГЮА, 2001.— 656 с.
4 Сапаргалиев Г., Салимбаева Ж. Проблемы конституционной ответственно-

сти.— Алматы: Жети Жаргы, 2001.— 152 с.
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С.А. Табанов айтқандай: «Қазақстан Конституциясында келесі-
дей құқықтық актілер түрі бекітілген: Конституция, конституция-
лық заңдар, заңдар, құқықтық актілер, нормативтік-құқықтық 
актілер, жарлықтар, қаулылар, бұйрықтар, шешімдер, актілер, 
Халықаралық шарттар, шарттар, келісімдер. Барлығы 13 актіні 
дұрыс талдау қажет. Құқықтық жүйедегі жалпы ұстанымдарды 
есепке ала отырып, мақсатқа сәйкес келесідей құқықтық актілерді 
бөліп көрсетеміз:

а) конституция;
ә) конституциялық заңдар;
б) заңдар;
в) жарлықтар;
г) Үкімет, Жоғарғы сот, Конституциялық Кеңестің, мемлекеттік 

комитеттердің және облыстық, қалалық, аудандық әкімшілік ко-
митеттерінің қаулылары;

ғ) бұйрықтар (Президенттің, Үкіметтің, жергілікті атқарушы 
органдардың әкімдерінің);

д) бұйрықтар, нұсқаулықтар, ережелер және өзге де ведомства-
лық актілер;

е) жергілікті өкілетті өзін-өзі басқару органдарының актілері — 
шешімдер;

ж) азат халықтың актілері — халық жиналысының референду-
мының шешімдері;

з) ратификацияланған Халықаралық шарттар;
и) халықаралық нормалар ретінде мақұлданған;
к) модельді (ұсынылған) заң актілері»1.
Қазақстан Республикасының Конституциясының 4-бабының 

1-тармақшасына сәйкес бұл қағида келесідей түрде баяндалған: 
«Қазақстан Республикасында қолданылатын құқық — Конститу-
цияның, соған сәйкес заңдардың, өзге де нормативтiк құқықтық 
актiлердiң, Халықаралық шарттары мен республиканың басқа да 
мiндеттемелерiнiң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конститу-
циялық кеңесiнiң және Жоғарғы соты нормативтiк қаулыларының 
нормалары болып табылады.

1 Табанов С.А. Совершенствование законодательства: теория и опыт Республи-
ки Казахстан.— Алматы: Жети жаргы, 1999.— 288 с.
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Қазақстан Республикасының Конституциясының 4-бабының 2, 
3, 4-тармақшаларын әкімшілік жауаптылықтың көп аспектілі жо-
спарына сәйкес талдау нәтижесінде мынадай қорытынды жасауға 
болады:

— Біріншіден, Конституциядағы қарастырылып отырған баптың 
2-тармақшасы әкімшілік жауаптылық теориясына маңызды үш 
қағиданы көрсетеді:

А) Конституция жоғарғы заң күшіне ие;
Ә) Конституцияның тікелей әсері;
Б) Конституциялық нормалар Қазақстан Республикасының бар-

лық аумағында қолданылады.
— екіншіден, Конституциядағы қарастырылып отырған баптың 

4-тармақшасы «Барлық заңдар, республика қатысушысы болып 
табылатын халықаралық шарттар жарияланады. Азаматтардың 
құқықтарына, бостандықтары мен мiндеттерiне қатысты норма-
тивтiк құқықтық актiлердi ресми түрде жариялау оларды қолданудың 
мiндеттi шартты болып табылады», бұл әкімшілік жауаптылық 
шараларын жүзеге асыруда маңызды бөлік болып табылады, со-
нымен қатар, әкімшілік жауаптылық шараларын қолдануының 
нәтижелілігін арттырады. 

— үшіншіден, Конституцияның аталған бабының 3-тармақша-
сына сәйкес «Республика бекiткен Халықаралық шарттардың ре-
спублика заңдарынан басымдығы болады және Халықаралық шарт 
бойынша оны қолдану үшiн заң шығару талап етiлетiн жағдайдан 
басқа реттерде тiкелей қолданылады». 

Демек, Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының 
аталған тармақшасында әкімшілік жауаптылық институтын 
құрудағы негіз болатын ерекшеліктерді есепке алмай отырып 
олардың халықаралық-құқықтық аспектісі баяндалған. 

Қазіргі кездегі әкімшілік-құқықтық доктринаның бірден-бір 
маңызды дәлелсіздіктерінің бірі болып, әкімшілік жауаптылықты 
орнататын қазіргі кезде қолданыстағы Конституциялық нормаларға 
сәйкес Конституцияны негізге ала отырып шыққан әкімшілік норма-
ларымен анықталуы мүмкін. Әкімшілік жауаптылықты орнататын, 
әкімшілік-құқықтық нормалардағы мәселелер өзіндік мазмұнына 
қарай 4 түрге бөлінеді:

1) Рұқсат етілген;
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2) Тыйым салынған;
3) Құқық орнатушы;
4) Процессуалды.
Рұқсат етілген нормалар жасалынған сол не өзге әрекеттеріне 

немесе азаматтарға альтернативті тәртіпті таңдауға мүмкіндік бе-
руімен санкцияланады. Өзіндік дуалистік мазмұндылығы осы 
норманың маңызды ерекшелігі болып табылады.

А) Бұл субъектіге (жеке және заңды тұлға) заңда белгіленген 
қажетті тәртіп шараларын таңдауға мүмкіндік береді;

Б) субъект заң шеңберінде өзінің әрекетіне (әрекетсіздігіне) 
қажетті альтернативті таңдап, заңды әрекет болып табылатын не-
месе әкімшілік құқық бұзушылық құрамы белгісінен тұратын бір 
нәрсені жүзеге асыруға құқылы. 

Тыйым салынған әкімшілік нормалардың ерекшелігі ол субъ-
ектінің заң шеңберінде заңға қайшы әрекет немесе әрекетсіздікті 
тікелей немесе жанама түрде тыйым салу болып табылады.

Құқық орнатушы әкімшілік нормаларының ерекшелігі — олар-
ды жариялау әдісін реттеу, әрекетке енгізу және мазмұнының 
ерекшелігі болып табылады. Мазмұнына қарай құқық орнатушы 
әкімшілік нормалар мынадай болып бөлінеді:

А) жауаптылықты ауырлататын нормалар;
Ә) жауаптылықты жеңілдететін нормалар;
Б) әкімшілік-құқықтық санкцияны қолдануды тоқтататын нор-

малар.
Процессуалды әкімшілік-құқықтық нормалар әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істерді қарауды жүзеге асыратын, сонымен 
қатар, әкімшілік-құқықтық санкцияларды қолдануда мемлекеттік 
органдар мен лауазымды тұлғалардың қызметін регламенттеуде 
қолданылады1.

Әкімшілік жауаптылық шараларын қолдануда Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясының 39-бабына сәйкес негізделеді: «Адам-
ның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары конституция-
лық құрылысты қорғау, қоғамдық тәртiптi, адамның құқықтары мен 
бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтау 
мақсатына қажеттi шамада ғана және тек заңмен шектелуi мүмкiн». 

1 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник.— М.: «Статут», 
2000.— 251 с.
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Бұл кездейсоқ емес, аталған Конституциялық норма Қазақстан Ре-
спубликасы әлемдік құқықтық құндылықтарды, яғни азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтары секілді құндылықтарды дәріптеу-
дегі қатынастарды жүзеге асыратындығын куәландырады.

Айта кеткен жөн, аталмыш қағида бүгінгі таңда қалыптасқан 
халықаралық құқықтық стандарттарға толыққанды сәйкес келеді. 
Осы тұжырымның дұрыстығын әртүрлі әлеуметтік топтарға жата-
тын адамдар мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға байланысты халықаралық құқық нормаларын мысалға ала 
отырып көрсетейік:

— «Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясының» 
29-бабының 2-тармақшасына сәйкес «өзінің құқықтары мен 
бостандықтарын жүзеге асыруда әр адам тек басқа адамдардың 
құқықтары мен бостандықтарын тиісті түрде тану және құрметтеу 
мақсаты көзделген жағдайда ғана және демократиялық қоғамдағы 
моральдің, қоғамдық тәртіп пен игіліктің әділетті талаптарын 
қанағаттандыру мақсаты көзделген жағдайда ғана заңмен белгі-
ленген шектеуге ұшырауы тиіс»1.

— «Әйелдерге қатысты кемсітудің барлық нысандарын жою 
туралы конвенциясының» (1979 ж.) 1-бабына сәйкес «әйелдердің 
саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, азаматтық немесе 
кез келген басқа салалардағы адамның құқықтары мен негізгі 
бостандықтарын олардың отбасылық жағдайына қарамастан, ер-
лер мен әйелдердің теңдігі негізінде пайдалануын немесе іске 
асыруын әлсіретуге немесе мойындалуын жоққа шығаратын 
жыныс белгісі бойынша кез келген айырмашылық, қоспай 
қою немесе шектеу дегенді білдіреді». Конвенцияда мемлекет-
қатысушылары әйелдерге байланысты дискриминацияны айып-
тап қоймай, сонымен қатар ұлттық конституцияға немесе өзге де 
сәйкес заңнамаларға әйел мен еркек теңдігінің принципін қосу ке-
рек. Егер ол жасалмаған жағдайда, аталмыш принципті тәжірибе 
жүзінде сәйкес заң көмегімен қамтамасыз ету2.

1 Права человека и судопроизводство. Собрание международных докумен-
тов.— Варшава, 1998.— 289 с.

2 Куинн. Ф. Права человека и ты. Руководство для стран бывшего Советского 
Союза и Восточной Европы.— Варшава, 1996.— 288 с.
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Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік құқық бұзушылықпен күресуде, қоғамдық қаты-
настарды реттеуді қамтамасыз етуде Қазақстан Республика-
сының Конституциясының рөлі мен маңызына сипаттама беріңіз.

2. Әкімшілік жауаптылық мемлекеттік (құқықтық) мәжбүр-
леудің маңызды бөлігін құрайтынын сипаттаңыз.

3. Әкімшілік жауаптылықпен күресу шараларын ұйымдас-
тыруда, атқарушы органның құқықтық мәртебесін анықтауда 
Конституцияның маңызына талдау жасаңыз.

4. Әкімшілік-деликті қатынастарды реттейтін заң актілерін 
жасауда Конституцияның маңызын сипаттаңыз.

5. Әкімшілік жауаптылық шараларын қолданудағы халықара-
лық құқықтық стандарттардың рөлі мен маңызына сипаттама 
беріңіз.

1.2. Әкімшілік жауаптылық институтының шараларды 
қолданудағы адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігінің 

конституциялық-құқықтық бекітілуі

Қазақстан Республикасында конституциялық-құқықтық деңгей-
де адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін бекіту, Конституция 
мен әкімшілік жауаптылық институтының өзара байланысты және 
өзара шарттасты институттар ретіндегі қатынастар мәселесін зерт-
теу үшін оңтайлы жағдай жасайды. Ол Қазақстанның әлеуметтік-
құқықтық өміріндегі, мемлекеттік билік ұйымдарының әкімшілік 
жауаптылық институтының шара қолдану тәжірибесі базасында пай-
да болатын, адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін қамтамасыз 
ету мәселесі бойынша қоғамдық қатынастардың негізгі реттеушісі 
ретіндегі Конституцияның заңдық мағынасы мен мазмұнын талдау-
да қажеттілік туғызады.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабын талдауға 
қайта оралайық, онда «адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігі тек 
қана заңмен және конституциялық құрылымды қорғау мақсатында 
қоғамдық тәртіпті қорғау, адамның құқығы мен еркіндігі, тұрғын-
дардың денсаулығы мен мүдделері қаншалықты қажет болса, 
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тек сондай өлшемде шектелуі мүмкін» делінген. Осы айтылған 
пікірден мынаны атап көрсетуімізге болады, яғни бұл жағдайда, 
қазіргі заманғы Қазақстандағы адам құқығы мен еркіндігінің басқа 
құндылықтармен салыстырғанда басымдық танытатындығы ту-
ралы сөз болып отыр және сондықтан да олардың шектелуі тек 
қана сондай негіздерге сүйенетіндігі осы қарастырылып отырған 
мақаланың мазмұнынан көрініс тауып отыр. Осы аспектіде                                                       
Е.А. Лукашеваның пікірлері терең мағына мен мазмұнға ие, онда 
ол адам құқығы «өркениетті қоғамда адам өмірін қалыптастырудың 
қажетті шарттары болып табылады және ол сөзсіз мемлекетпен та-
нылуы және қорғалуы тиіс»1. Мұндағы табанды да түбегейлі нәрсе, 
ол Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-бабына сай: «Заң 
мен сот алдында барлығы да бірдей», яғни, бұл жағдайда, адамның 
құқығы мен еркіндігі толығымен мемлекетпен танылатындығы ту-
ралы тезис анықталады және ерекше құрметтелетін құндылыққа 
жатқызылады (мемлекеттің ең биік, жоғары құндылығы). Адам 
құқығы мен еркіндігін құрметтеу принципі бүкіл Конституцияның 
өн бойынан қызыл жіппен өткізілгендей байқалады.

Сонымен қатар, кез келген мемлекет бұл құқықтар мен 
еркіндіктердің шектеулерін белгілейді, өйткені олар шектеусіз бола 
алмайды. «Адам еркіндігі басқа бір адамның еркіндігі басталғанда 
аяқталады»,— делінген құқықтың негізгі принципінде. Осы прин-
ципке сәйкес, адам құқығы мен еркіндігінің шектелу шебінің 
жағдайы анықталады.

Қолданыстағы әкімшілік заңнаманың жағдайына сәйкес, адам 
құқығы мен еркіндігінің мемлекетпен мүмкін болатын шекте-
лу шебі, физикалық немесе заңды тұлғаның жасаған әкімшілік 
құқықбұзушылығы, құқыққа қарсы болып саналатын, кінәлі (қаса-
қана немесе байқаусыз) әрекеті және әрекетсіздігі ретінде, ол әрекет 
әкімшілік жауаптылықпен қаралады.

Құқық пен еркіндікке қатысты мемлекеттік билік пен жеке тұлға 
арасындағы қатынас теория және іс жүзінде тек қана заңдармен 
ғана реттелуі тиіс. Мұның түсіндірмесі мынадан пайда болады, 
яғни, «заң адам құқығының нормативті формуласы»2. Сондықтан 

1 Права человека. Учебник для вузов. Ответственный редактор — член-
корр. РАН, доктор юридических наук Е.А. Лукашева.— М.: Издательская группа 
НОРМА-ИНФРА-М, 1999.— 573 с.

2 Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий /Под ред. 
Г.С. Сапаргалиева.— Алматы: Нур-пресс, 2004.— 560 с.
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адамның құқығы мен еркіндігі тек қана құқықпен, тек қана заңмен 
шектелуі тиіс. Мысалы, егер тұлға нашақорлықпен немесе алкоголь 
(ішімдік) пайдаланған жағдайда оның әрекетке жарамдылығын 
шектеуде, тек қана оның отбасының мүддесін қорғау ғана мақсат 
етілмейді, сонымен қатар, азаматтың өзінің денсаулығы мен 
мүліктік мүддесі де қорғалады; айыпталушыға қатысты алдын алу 
шарасын қолдануда заңды жауаптылықты іске асыруды қамтамасыз 
ету мақсаты көзделеді.

Шындығында, мүмкіндікті, еркіндікті шектеу құқығы, адам-
дардың құқығының бір бөлігін бірге әрекет жасауға қол жеткізу 
үшін алып қою, тек қана жалпы қоғамдағы легитимді (заңды) 
өкілдері сияқты мемлекеттік ұйымдарға ғана мүмкіндік болады. 
Сонымен қатар заңды және негізделген ұстанымдар мен құқықтық 
шектеулердің әрекеттеріне толықтай кепілділік құрылымы қажет, 
себебі, жеке тұлғаның негізгі құқығы мен еркіндігін шектеудің 
мүмкіндігі «қоғам мүдделерін жалпылай қамтамасыз ету немесе 
басқа тұлғаның құқығы мен еркіндігі үнемі өзінде қиянат етушілік 
болмаған күнде қауіп бар екендігін жасырады, бірақта қандай 
болғанда да шектеу шараларының қорғалатын қоғамдық мүддесіне 
сай келмейтіндей етіп қабылдайды» 1.

И. Канттың белгілі пікірі бойынша: «Құқық — бұл еркіндіктің 
жалпылама заңы, көзқарасы бойынша, бір тұлғаның озбырлығы 
басқаның озбырлығымен үйлесімділігінің жиынтық шартта-
ры.... Егер менің қадамым немесе жалпы менің жағдайым, жалпы 
заңмен бірдей әркімнің еркіндігімен үйлесімді болса, онда маған 
кім кедергі келтіретін болса, ол дұрыс болмайды, өйткені мұндай 
кедергілер (қарсы әрекет) жалпы заңмен сәйкес еркіндікпен сый-
ыспайды... Құқықтық әрекеттерді өзімнің бар шегім ету — бұл 
маған қойылған этиканың талабы... Сонымен, бүкіл жалпылама 
құқықтық заңда былай делінеді: сырттай былай әрекет ет, яғни, 
сенің озбырлығыңның еркін көрінісі, жалпы заңмен сәйкес әркімнің 
еркіндігімен үйлесімді келуі керек...»2. Бұл үзілді-кесілді импера-
тив барлық өркениетті мемлекеттерде сақталады және мемлекеттің 
барлық құқықтық құрылымын құру және құрастыруда негізгі 

1 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность.— М., 1991.— 217 с.
2 Кант. И., Гегель Г.В.Ф., Шеллинг Ф.В.И. Немецкая классическая философия.— 

Т.1.— М.: ЗАО Изд. ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд. Фолио, 2000.— 784 с.



23

идеясының бірі болып табылады. Сондықтан, Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 13-бабына сәйкес әкімшілік жауаптылық 
институтының шараларын іске асыру мақсатындағы адам құқығы 
мен еркіндігін шектеудің барлық жағдайларында «әркім өзінің 
құқық субъектісі екендігіне құқығы бар және өзінің құқығы мен ер 
кіндігін заңға қайшы келмейтін әрекеттермен, оның ішінде тіптен 
қажетті қорғануды пайдалана отырып қорғауға құқылы.

Әркім өзінің құқығы мен еркіндігін сот арқылы қорғауға құқылы.
Әркім маманданған заңдық көмек алуына құқылы. Кейбір жағдай-

ларда, заңмен қарастырылған заңдық көмек тегін көрсетіледі».
Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабы мазмұ-

нынан, заңнамалық актілермен бекітілген шараларды және әкімшілік 
жауаптылыққа тартылған азаматтардың құқыққа қабілеттілігі мен 
әрекетке қабілеттілігін шектеу тәртібін сақтамау, осыған сәйкес 
шектеулерді бекіткен мемлекеттік ұйымдардың актілерін жарам-
сыз етеді, сөйтіп, мұндай актіні қабылдаған тұлға заңмен жауапқа 
тартылады. Онан да басқа, басқа тұлғаның құқығы мен еркіндігін 
бұзып, кінәлі болған қызметтік тұлғалар, өздерінің іске асырған 
заңсыз әрекеттерінің қорытындысы бойынша, тұлғаға жасалған 
барлық залалдары мен зияндықтарының орнын толтырулары тиіс.

Конституцияның рөлі мен маңызын көтере отырып, атап өтуіміз 
керек, қазіргі заманғы Қазақстанның басты жетістігінің бірі болып, 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-бабымен әрбір 
адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігі танылады және кепілдік 
берілетіндігі болып табылады. Мұнда «адамның құқығы мен 
еркіндігі әрбір адамға туылғаннан бастап беріледі, ол абсолютті және 
ажырамайтын болып танылады, заңдардың және басқа да құқықтық 
нормативті актілердің мазмұны мен қолданылуын анықтайды.

Азамат өзінің азаматтығы арқасында құқығы және міндеттемесі 
болады.

Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар республикада құқық 
пен еркіндікті пайдаланады, сонымен қатар, егер Конституция-
мен, заңдар және халықаралық келісімдермен басқа да жағдайлар 
қарастырылмаған болса міндеттемелер де алады.

Адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін іске асыру — 
басқа тұлғаның құқығы мен еркіндігін бұзбауы, конституциялық 
құрылымға және қоғамдық адамгершілікке кедергі келтірмеуі тиіс».
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Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-бабының маз-
мұнынан байқауымызға болады, яғни, Қазақстан Республикасы 
Конституциясы мазмұнындағы адам мен азаматтың құқығы мен 
еркіндігі институты, табиғи-құқықтық және ақиқатқа негізделген 
жақындау жолы үйлесімдігінде топталады (жинақталады). Қазіргі 
заманғы қоғамда адамның құқықтары мен еркіндіктері, тұлғаның 
қоғамдағы еркін өмір сүруіне қажетті маңызды игіліктерді қауіпсіз 
жағдайларда адамның өзінің табиғатынан пайда болатын жай 
қарапайым нәрселерді пайдалану мүмкіндігі1. Мұнда табиғи 
құқық, нормалардың негізі және адамның жалпы танылған құқық 
принциптері ретінде еркіндіктің, әділдіктің, заңның алдында 
барлығы да бірдейліктің, халықтың биліктің жалғыз ғана дереккөзі 
ретіндегі танылу идеалын өзіне ендіреді2.

Қазақстан Республикасы Конституциясының мазмұндық аспек-
тісінде табиғи-құқықтық қадамы «тұлғаның жеке басын тани-
ды, оның еркіндігінің құқықпен шектелген аймағына араласпау 
құқығы, мемлекттің бүкіл билігіне және оның еркіндігі мен жеке 
тұлғалылығының дамуының кедергілеріне кедергі қоя алады»3.

Қазақстан Республикасы Конституциясы позитивтік жағынан 
келгенде негізінен әлеуметтік-экономикалық және мәдени саладағы 
мемлекетпен құрылған құқық пен еркіндікті бекітеді, сонымен қатар 
құқық пен еркіндіктің кең тізімдемесінің позитивті бекітулерін 
құрайды, кепілдік жүйесін және қорғану механизмін анықтайды.

Сонымен қатар, еркіндік — адамның қоғамдағы, ұжымдағы екі 
маңызды принциптерді сақтауды ұсынатын сондай жағдайы: тұлға 
өзінің мақсатына жету жолдарын таңдауда еркін; адам өзіне мақсат 
қойып, оған жету және оны іске асыру жолында өзінің тәртібін 
басқа тұлғаның еркіндігімен салыстыруға міндетті және олардың 
құқығы мен мүдделерінің бұзылғандығы үшін жауап беруге тиісті. 
Заң жағынан келгенде еркіндік деген адамның әрекет жасауда 

1 Конституционное право России в вопросах и ответах. Изд. 2-е, перераб. и доп. 
/Под ред. А.В. Малько.— М.: Юристъ, 2003.— С. 73.

2 Головистикова А.Н. Права человека: Учебник /А.Н. Головистикова,                             
Л.Ю. Грудцына.— М.: Эксмо, 2006.— 448 с.

3 Гошуляк В.В. Теоретико-правовые проблемы конституционного и уставного 
законодательства субъектов Российской Федерации.— М.: Янус-К, 2000.— С. 142-
143. 
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нормативті бекітілген мүмкіндігі және басқаның еркіндігін бұзбай, 
өзінің қалағанын жасау құқығы1.

Адамзаттың прогрессивті даму шамасына қарай адам мен 
азаматтың да құқығы мен еркіндігінің ауқымы кеңи түсуде, ол са-
яси биліктің адамгершілік өлшемдерін сипаттау көзқарасы бой-
ынша мемлекет өміріндегі адам мен азаматтың маңыздылығын 
жоғарылатады.

Қазіргі заманғы адамзатқа Канттың, Гегельдің және басқа да 
ғұламалардың ілімдері мұраға қалды, олардың негізгі идеялары мен 
көзқарастары біздердің зерттеулеріміздің контекстінде көрініс та-
бады. Мысалы, Кант бойынша құқық пен еркіндік, әрбір адамның 
оның адамзаттың табиғатына қатысты бөлінбейтін элементі болып 
табылады. Сонымен қатар, сыртқы еркіндік заңдық реттелуді талап 
етеді, себебі ол мемлекеттік мәжбүрлеудің қамтамасыз етілген күші 
болу үшін. Канттың терең түсінігі бойынша, мұндай мәжбүрлеу ав-
тономды қасиеті бар және өзін еркіндіктің заңдарымен қамтамасыз 
еткен, яғни, өзінің игілігін іске асыратын мемлекеттің әрекетімен 
байланысты. Кант бойынша, мемлекеттің игілігі деп мемлекеттік 
құрылымның құқықтық принциптермен жоғары деңгейдегі келісімі 
түсіндіріледі, оған жетуге талпындыратын және міндеттейтін бір 
категориялық императив арқылы біздің ақыл-ойымыз2.

Жоғарыда айтылғанның мағынасы мен мазмұнынан Д.М. Байма-
ханованың пікірлерімен келісуге болады, онда «азаматтардың не-
гізгі құқығы мен міндеттері өзара қарым-қатынастағы міндеттілік 
және азамат пен мемлекеттің құқығы болып табылады. Мемлекеттің 
осыған сәйкес міндетінсіз азаматтың бір жақты құқығы ешкімді 
ешнәрсеге міндеттемейтін декларацияның сипатын алатын еді, ал 
азаматтың міндеттілігі мемлекеттің құқығынсыз, оларды орында-
уды талап ету — игілікті қалаудың сипаты. Олар полюс сияқты, 
араларындағы субъектілердің ынтасы заңды байланысын құрайды. 
Полюстардың біреуінің өзінің жоқ болуы (құқық пен міндеттер) 
жалпы алғандағы заңдық қатынастардың барлығын да бұзады»3.

1 Сагиндыкова А.Н. Конституционное право Республики Казахстан: Курс лек-
ций.— Алматы. Билим, 1999.— 336 с.

2 Кант И. Соч. в 6 т.— Т. 4,— ч. 2.— М., 1965.— С. 240.
3 Баймаханова Д.М. Проблемы прав человека в системе конституционализма в 

Республике Казахстан //Автореферат дисс. д.ю.н.— Алматы, 2009.— 46 с.
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Осыған қарамастан, конституциялық құқық нормалары олар 
тек іске асқан жағдайда ғана өміршең және жарамды бола ала-
ды. Қазақстан Республикасының конституциялық құқық норма-
лары деп қоғамдық қатынастар мүшелерінің олардағы бекітілген 
ұйғарымдардың іске асырулары түсіндіріледі. Конституциялық 
құқық нормаларын іске асырудың қорытындысында конститу-
циялық-құқықтық қатынастар пайда болады. Конституциялық-
құқықтық қатынастар — бұл сондай қоғамдық қатынастар, ондағы 
қатысушылар конституциялық құқық нормаларымен бектілген 
құқықпен және міндеттемелермен өзара байланысты. Бұл бүкіл ком-
поненттер жиынтықта және әрқайсысы жеке дара адам мен азамат-
тың құқығы мен еркіндігін бекітуде, кеңейтуде, сақтау мен қорғауда 
белгілі бір роль атқарады1. Сондықтан да, Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 17-бабына сәйкес «адамның қасиеті басқаның 
қол сұғуына жатпайды. Ешкім де қанауға, езуге басқа да қатаң не-
месе арына адамдық қасиетін төмендететін жағдайға немесе жазаға 
алынбауы тиістігі» кездейсоқтық емес. Әкімшілік жауаптылық 
институтының да қазіргі заманғы конституциялық-құқықтық мағы-
насы осымен түйінделеді. Адам қандай да бір әкімшілік құқық 
бұзушылық жасамасын, оған қатысты әрекет өркениетті қоғамның 
талабына жауап беруі керек. Себебі, әкімшілік жауаптылық инсти-
тутының негізгі міндеті мен мақсаты адам құқығын шектеуден, 
адам қасиетін төмендетуден, ол үшін «құқықбұзушылығының сал-
дарынан жағымсыз жағдай» туғызудан ғана тұрмайды, қайта оның 
онан әрі қоғам үшін пайдасы бар қалыпты әлеуметтік өмірге қайта 
оралуына көмек көрсетеді.

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы Кодексі құқықбұзушыға қойылатын әкімшілік жазаны өз 
құрамында алады. Өте қатаң әкімшілік жазаның бір түрі. Оны 
осыған арналған арнайы жекелендіріп ұстайтын бөлмеде ұстап, оны 
уақытша болса да құқығынан айырып, әкімшілік қамаққа алу болып 
табылады. Сонымен, Қазақстан Республикасы Конституциясының 
16-бабымен, «әркім жеке басының еркіндігіне құқылы. Қамаққа алу 
мен қарауға алу тек қана заңмен қаралған жағдайларда және соттың 
санкциясы болғанда және қамаққа алынушының арыздануына 

1 Баймаханова Д.М. Проблемы прав человека в системе конституционализма в 
Республике Казахстан //Автореферат дисс. д.ю.н.— Алматы, 2009.— 46 с.
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мүмкіндік жасай отырып орындалады. Ал соттың санкциясынсыз 
тұлғаны тек жетпіс сағаттық мерзімге ғана ұстауға жатады».

Жеке еріктілікке конституциялық құқықтың әрекетін шектеу, 
заңмен бекітілген мемлекеттік ұйымдардың өкілетті тұлғалары 
арқылы тек қана мына жағдайларда және тәртіпте рұқсат етіледі. Ол 
қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатындағы және құқық бұзушылыққа 
қарсы күресте мемлекеттік мәжбүрлеу шаралары ретінде және 
әкімшілік сот істері міндеттерін орындау үшін сондай ғана 
мөлшердегі ерекшелік болып табылады. Осы пункт адам еркіндігін 
шектеу барысындағы заңдылықты сақтаудың процессуалдық 
кепілдігін бекітеді. Кез келген мұндай шектеулер тек қана шын 
мәніндегі қажеттілік жағдайында ғана орын алуы мүмкін және ол 
оның негізсіздігін жоққа шығаратын барлық құқықтық кепілдіктерді 
сақтауға тиісті адамды, ол кім болса ол болсын заңсыз еркіндігінен 
айыру қылмыс болып танылады және сот тәртібінде жазаланады1.

Қазақстанның әлеуметтік өміріндегі әкімшілік-құқықтық қаты-
настарды онан әрі гуманизациялау мақсатында, қолданыстағы 
әкімшілік заңнама жүйесінде жүкті әйелдерді және он төрт жасқа 
дейінгі балалары бар әйелдерді, он сегіз жасқа толмаған тұлғаларды, 
1, 2 топ мүгедектерін, сондай-ақ ,елу сегіз жастан жоғары әйелдер 
мен алпыс үш жастан жоғары ер азаматтарды әкімшілік қамаққа алу 
қолданылуы мүмкін емес. Әрбір құқық бұзушылық жасап ұсталған, 
қамаққа алынған, айыпталушы ұсталған, қамаққа алынған немесе 
айып тағылған уақытына сәйкес адвокат (қорғаушы) алуға құқылы.

ҚР ӘҚбтК-не сәйкес адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін 
қорғауды қамтамасыз ету мақсатында, «қорғаушы» феноменіне 
кеңейтіліп талданған түсінік берілген. Мысалы, ҚР ӘҚбтК 2-бөлім 
558-бабына сәйкес қорғаушы түсінігі өзінің құрамына (түсінік) 
адвокаттың, ерінің (әйелінің), жақын туыстарының немесе заң 
өкілдері тұлғаларының, әкімшілік жауапкершілікке тартылған, 
кәсіподақ өкілдері мен басқа да қоғамдық қауымдастықтар және 
осы іс бойынша қауымдастықтар мүшелерін ендіреді. Шетелдік 
адвокаттар әкімшілік құқық бұзушылық іске, егер ол белгілі бір 
заң аясындағы тәртіппен Қазақстан Республикасының сәйкес мем-
лекетпен өзара байланыстық негізде халықаралық келісімімен 

1 Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий /Под ред. 
Г.С. Сапаргалиева.— Алматы: Нур-пресс, 2004.— 560 с.
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қарастырылған болса, қатысуға, рұқсат етіледі. Ескере кететін 
бір жағдай, Қазақстан Республикасының Конституциясы азамат-
тар мен ұйымдарға манданған заңдық көмек алуларына барынша 
кең жағдай жасалған. Қазақстан Республикасының 5 желтоқсан 
1997 жылғы «Адвокаттық істер туралы» заңы конституциялық 
нормаларға негізделе отырып тікелей көрсетеді, яғни, адвокаттар 
(қорғаушылар):

— кеңес, түсінік, ақыл-ой және мәселе туралы жазбаша қоры-
тынды береді, олардың шешілуі маманданған заңдық білімді та-
лап етеді; қарсы талаптың арыз-өтініштерін құрастырады, арыз-
шағымдар және құқықтық сипаттағы құжаттар дайындайды;

— қылмыстық және азаматтық сот ісіне және әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер бойынша қатысады;

— азаматтар мен заңды тұлғаларға басқа да заңды көмек көр-
сетеді.

Тұрғындардың құқықтық мәдениеті өсуіне байланысты адво-
каттарға жүгінулер саны да үнемі өсіп келеді. Атап өтуіміз қажет, 
Қазақстанда бүгінгі күнде заңдылық көмекті он алты территориялық 
адвокаттар коллегиясы, Ұлттық заң агенствосы көрсетеді. Адвокат-
тар коллегиясы құрамында 229-дан астам қалалық және аудандық 
заңдық кеңестер бөлімшелерімен және жалпы саны 2300 адвокатта-
ры бар 264 адвокаттық кеңселер жұмыс жасайды1.

Адвокатураға әрекеті мен міндетінің мазмұны бойынша жақын 
келетін заңды көмек көрсететін басқа ұйымдар соңғы кезде көбейіп 
кетті. Бұл фирмалар мен басқа да кәсіпкерлердің субъектілері, 
адвокаттың іспен байланыссыз, олар өздеріне оның қызметін алып, 
азаматтар мен заңды тұлғаларға ақылы заңдық қызметтер көрсетеді.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен бүгінгі күннің 
жағдайында, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 
процеске қорғаушының қатысуы міндетті болуы қарастырылған. 
Қорғаушының әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс процесіне 
қатысуы міндетті, ол мынадай жағдайларды;

— бұл туралы әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлға өтініш 
етеді;

1 Амирова А. Престиж адвокатуры падает. Почему? // Юридическая газета, 7 
апреля 2001 года.— № 17.
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— әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлға өзінің физикалық 
немесе психикалық жетіспеулігіне байланысты өз басымен қорғану 
құқығын пайдалана алмағанда;

— әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлға іс жүргізілетін тілде 
сөйлей алмағанда;

— жүргізілетін іс материалдарында әкімшілік жауаптылыққа 
тартылған тұлғаға медициналық (дәрігерлік) сипаттағы мәжбүрлеу 
шараларын қолдану қажеттігі туралы анықтамалар бар болғанда.

Онан басқа, егер жоғарыда көрсетілген жағдайлар бар болып, 
әкімшілік жауаптылыққа тартылған тұлға қорғаушыны шақырмаған 
болса, оның заңды өкілі және басқа да тұлғасы болып, онда оның 
тапсырмасы бойынша әкімшілік құқықбұзушулық туралы істі 
қарауға өкілетті сот, ұйым (қызметтік тұлға), істің белгілі бір саты-
сында қорғаушының қатысуын қамтамасыз етуге тиісті, ол туралы 
маманданған адвокаттар ұйымы үшін міндетті қаулы шығарылады1.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-пункті 18-ба-
бына сәйкес «мемлекеттік ұйымдар, қоғамдық қауымдастықтар, 
қызметтік тұлғалар және көпшілік ақпараттық құрылымдар әрбір 
азаматты оның құқығы мен мүддесіне қатысты құжаттармен, 
шешімдермен және ақпарат көздерімен таныстыруы қажет».

Әкімшілік жауаптылық институтының жүзеге асыру контекстінде 
Қазақстан Республикасы Конституциясының бұл Ережесі әкімшілік 
құқықтың көптеген заңдылық актілерінен көрініс тапқан, себебі бұл 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауда жеке мүдделері бар 
жақтар үшін ерекше маңызды.

Сонымен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қараудың 
барлық жағдайларында іске жәбірленуші мен айыпталушы қа-
тысады. Оның әрқайсысы да маманданған заңдық көмек алуға 
құқылы. Мұндай көмек көрсетудің бір формасы оның әрқайсысына 
оның құқығы мен еркіндігі және мүддесі шегіндегі құжаттармен 
танысуға жағдай жасау болып табылады. Айыпталушы да, 
жәбірленуші де істің кез келген кезеңінде істің материалдарымен 
танысуына дәлелдемелер ұсынуға, өтініш жасауға, әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы хаттамаға шағым жасауға, әкімшілік құқық 

1 Жетписбаев Б.А. Административный процесс: Производство по делам об ад-
министративных правонарушениях в Республике Казахстан: Учебник.— Алматы: 
Юридическая литература, 2002.— 220 с.
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бұзушылық туралы істің қаулысына арыз жазуға және де басқа 
Қазақстан Республикасы қолданыстағы белгіленген заңдылық 
актілері бойынша басқа да процессуалды құқықтарды пайдалана 
алады.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, мынадай шешімге келу-
ге болады, яғни, құқықты пайдалану адамның жауапкершілігімен, 
еркіндіктің шарасы мен өлшемімен анықталатын мүмкін болатын 
шектеулермен, құқықпен бекітілген адамгершілік принциптері, 
ытымақтастық, инабаттылықпен байланысты. Құқықты пайда-
лану абсолютті категория болып табылмайды, ол ылғи да мына 
төмендегідей мақсаттағы заңмен бекітілген бірқатар шектеулермен 
байланысты:

— басқа тұлғаның құқығы мен еркіндігін сыйлау үшін;
— мемлекеттік қауіпсіздікті сақтау үшін;
— қоғамдық тәртіпті, тұрғындардың денсаулығы мен мүдделерін 

қамтамасыз ету үшін.
Сонымен, Қазақстан Республикасының Конституциясы әкімші-

лік жауаптылық институтының шараларын іске асыруда адамның 
құқығы мен еркіндігін қамтамасыз етуге бағытталған тиімді 
құрылымдар жүйесін қалыптастырады. Дегенмен, бүгінгі күні әлі 
де көптеген мемлекеттер конституционализмге «өскен, жеткен» 
жоқ. Осы айтылғандардың ішінде академик М.Т. Баймахановтың 
пікірлері өте сенімді, ерекше және дер кезінде айтылған анықтама 
болып саналады, ол «Конституция — әрқандай қоғамға арналған 
емес, ол әрқандай тұрғындарға арналған. Соңғысы, дөрекілеу 
айтқанда, «конституционализмге әлі жетуі керек»1. Бұл аспектіде 
Қазақстан Республикасы басқа ТМД елдеріне қарағанда алға қарай 
оқ бойы озық отыр: Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, Грузиядан және 
т.б., оларда саяси жағдай әлі де қалыпты болмай отыр, ал адам мен 
азаматтың құқығы мен еркіндігін реттейтін Конституция жағдайы 
осы күнге дейін орындалмайтын декларация күйінде қалып отыр.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. ҚР Конституциясының 39-бабының маңызы мен мазмұнын 
талдаңыз.

1 Баймаханов М.Т. Проблемы этатизма и ориентация на преимущественное ис-
пользование правовых ценностей //Правовая реформа в Казахстане.— 1999.— № 
3.— С. 5—8.
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2.  «Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
жүзеге асыруда басқа тұлғалардың құқықтары мен бостан-
дықтарын бұзбау керек» деген тезиске талдау жасап, мазмұнын 
түсіндіріңіз.

3. ҚР Конституциясының 17-бабына сәйкес конституциялық-
құқықтық мәртебесі және әкімшілік жауаптылық институтының 
маңызын түсіндіріңіз.

4. ҚР Конституциясының 16-бабын конституциялық және 
әкімшілік құқық жағынан талдаңыз. 

1.3. Әкімшілік жауаптылық институтының 
конституциялық-құқықтық қағидалары

Кез келген құқықтық әрекеттерді іске асыруда, соның ішінде, 
әкімшілік мәжбүрлеу шараларын қолдануда да, белгілі бір 
заңдармен анықталған принциптерді сақтамау ойға да келмейтін 
нәрсе болып табылады, олар мемлекет пен құқық теориясында осы 
әрекеттің мәні мен мағынасын көрсететін негіз құратын идеялар бо-
лып танылады. Бұл кездейсоқтық та емес, себебі, «принцип» сөзінің 
түсінігі (латын тілінен principium — бастау, негіз) алғашқы-бастама 
деген мағына білдіреді, яғни жетекші идеяны және негізгі орталық 
түсінік болып табылады, себебі ол Қазақстанның барлық құқықтық 
құрылымының негізіне құрылған1.

Дегенмен, әкімшілік құқық ғылымында осы салалардың 
принциптеріне талдау, анықтау, синтездеу және түсінік беруге 
айтарлықтай көңіл бөлінбейді. Осы тақырыпқа теориялық пікір-
лер, талдауларды қазіргі заманғы ғалымдардың көпшілігінің 
монографиялық және оқулық еңбектерінен кездестіре бермейміз. 
Осыған байланысты құқықтық табиғатты, принциптердің мәні мен 
мағынасын тануда әртүрлі қайшылықтар пайда болып отыр, ал бұл 
жағдай олардың тізімдемесін жасауда бір келісімге келтіре алмайды, 
дегенмен, әкімшілік құқық принциптері басқарушы қатынастарда 
«нақтылық» пен тұрақтылық танытып, кім және нақты не жасау 
керектігі туралы дұрыс пікір айтуға мүмкіндік жасайды2.

1 Уваров В.Н. Трудовое право Республики Казахстан: Учебник.— Алматы: Каз-
ГЮА, 2000.— 518 с.

2 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.— М.: 
Юридическая литература, 1997.— 400 с.
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Әкімшілік құқық принциптерін анықтаудағы қалыптасқан 
қайшылықтар әртүрлі ғалым әкімгерлердің пікірлеріндегі мы-
надай ғылыми фактілер мысалынан көруге болады. Мысалы,                             
Ю.М. Козлов әкімшілік құқық принципі туралы талдай келіп, мы-
надай қорытындыға келеді, олардың принциптермен бірлігі, яғни, 
бір топқа жататындығы және олардың негізінде атқарушы биліктің 
іске асырулары жататындығын айтады: жеке тұлғаның және оның 
мүддесінің басымдық принципі, билікті бөліп алу принципі, 
заңдылық принципі, жариялылық принципі, жауаптылық принципі. 
Сонда да, көрсетілген тізімдемеде конституциялық принципке ерек-
ше көңіл қойылғанда олардың басымдығы аталып көрсетілген1.

Басқа жағдайда, белгілі француз ғалымы Г. Брэбан әкімшілік 
құқық принциптер құрылымын тіптен басқаша түсінеді. Оның 
түсінігі бойынша әкімшілік құқық принциптері мемлекеттік әкім-
шіліктің міндеттері мен маңызды деңгейінің жиынтығы түрінде 
көрінеді. Біріншілердің қатарына ол өкілеттілікті (мысалы, ше-
шім қабылдау құқығы сияқты, орындау үшін міндеттілік және 
мәжбүрлеуге құқылық) және мемлекеттік әкімшіліктің қорғау ша-
ралары (мемлекеттік қызметкерлердің құқықтық қорғалуы және 
әкімшілік мүліктері).

Г. Брэбан мемлекеттік әкімшілік міндеттерінің қатарына 
әкімшіліктің әрекетіндегі заңдылық принциптерінің, әкімшілік 
жауаптылық принциптерінің және зандылық бақылау принцип-
терінің сақталуын жатқызады2.

Әкімшілік-құқықтық ғылымда барынша фундаментальді жетіс-
тік категориясына Г.В. Атаманчуктың шешімдерін жатқызуға бо-
лады. Г.В. Атаманчук әкімшілік құқық принциптерін талдай және 
жүйелей келе олардың қатарындағы бес негізгі блоктарды атап 
көрсетуді ұсынады:

1)  жалпықұрылымдық принциптер;
2)  құрылымдық-мақсатты принциптер;
3)  құрылымдық-ұйымдастыру принциптері,
4)  құрылымдық-функционалды прициптер;

1 Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова.— М., 2002.— С. 
50-52.

2 Брэбан Г. Французское административное право: Пер. с франц. /Под ред. и со 
вступит. ст. С.В. Боботова.— М., 1988.— С.138-263.
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5)  құрылымдық-процессуалды прициптер1.
Уақыт көрсеткендей, әкімшілік құқық принциптерін осылай-

ша бес негізгі блоктарға бөлу әкімшілік мәжбүрлеу шараларын 
қолдану аймағындағы мемлекеттің басқарушы әрекетінің мәні мен 
мағынасын толығырақ академиялық формада түсінуге мүмкіндік 
туғызады.

Мемлекеттік басқару ұйымдарының әрекеттері құрылымындағы 
әкімшілік құқық принциптерінің мәні мен мағынасын талдай келе, 
А. Макулбекова Г.В. Атаманчуктың шешімдерімен келісе және 
бөлісе келе, мынадай қорытынды жасайды:

А) принциптер, нормашығармашылық үшін қалай болса, басқару 
тәжірибесі үшін де солай арнайы бағдарламалар рөлін атқарады. 
Олар мемлекеттің барлық құрылымдарында қолдау табатын және 
орындалулары міндетті болып табылатын нормативті құқықтық 
актілерге бекітіледі. Бұл мемлекеттік басқарушылардың тәртібін 
жетекші идеялар мен бағдарламаларға сәйкес бір салаға бағыттайды. 
Олар нормативті шешімді қалай болса жеке шешімдерді де солай 
қабылдауда бастапқы ұстанымдар болып табылады, яғни, құқықтық 
аймақтағы мемлекеттік басқарудың мазмұнын көрсетеді;

Б) принциптер, мемлекеттік басқарудың құқықтық ұстанымда-
рының бірқалыптылығы мен тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 
Заңнамалық актілерді принциптерді бекіте отырып, мемлекет 
қоғамдық процестерді басқару аймағында негізгі идеяларды бекітеді 
және осыған сәйкес, мемлекеттік басқарудың барлық механизмі 
үшін және оның әрбір жеке элементі үшін фундаментальді негіз 
қалайды;

В) басқару принциптері маңызды тәрбиелік рөл атқарады. 
Мұнда атап өтуіміз қажет, басқару әрекеті процесінде басқару 
процесінің екі жағы да тәрбиеленуге жатады: басқарылушы жақ — 
физикалық және заңды тұлғалар; жеке тұлға және қоғам, сондай-
ақ басқарушы жақ — қызметтік тұлға түріндегі мемлекеттік ұйым. 
Олардың барлығы да қандай да болмасын бір шешімді қабылдауда 
заңдылықты сақтау процесінде тәрбиеленеді, басқаша айтқанда, 
өзара қарым қатынастық процесінде, сондай-ақ қарапайым өмірде. 
Мұндағы заң сыйлаушылық және бір-біріне деген өзара сыйластық 
мемлекеттік басқарудың мәні болып табылады.

1 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.— М.: 
Юридическая литература, 1997.— 400 с.
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Осыған сәйкес, мемлекеттік басқару принциптерінен мемле-
кеттік басқарудың қоғамдық-саяси аймағының қатынасы мен өзара 
байланысының негізгі заңдылықтарын түсіну қажет, олар белгілі бір 
ғылыми ереже түрінде көрсетіледі де басқарушылардың қолданатын 
теориялық және практикалық әрекеттерінде нормативті бекітіледі1.

Әкімшілік құқық принциптерінің теориялық және заңнамалық 
бекітулері мемлекеттік басқарудың барлық құрылымының ұйым-
дастыру және қызмет жасау үшін бастапқы моментін (кезеңін) 
анықтайды. Соның ішінде:

— мемлекеттік ұйымдарды құру үшін;
— осы ұйымдарға тапсырылған міндеттер мен функциялар ше-

біндегі мемлекеттік қызметкерлердің әрекеттерін іске асыру үшін;
— құқық пен әкімшілік– құқықтық қатынастарды реттеудің 

нормативті шарттанған бағыттарын қамтамасыз ету үшін;
— әкімшілік заңнаманың жалпы алғандағы даму тенденциясын 

көрсету үшін.
Айтылған ойдың ішінен Ю.Н. Стариловтың шешімдерімен 

келісуге болады, ол «әкімшілік құқық принциптері — бұл негіз 
қалаушы идеялар, олар ұйымның объективті заңдылықтарын 
көрсететін ұстанымдар және мемлекеттік биліктің (сондай-ақ ерек-
ше жағдайдағы атқарушы биліктің де), жалпы алғанда мемлекеттік 
басқару ұйымдарының (мемлекеттік қызметкерлердің өкілеттілігі) 
басқару функциясын іске асыру функциясы бойынша (соның ішінде 
бақылау-қадағалау өкілеттілігі) мемлекеттік билік құрылымы 
қолданысындағы компетенттікті, тапсырма мен қызметті іске 
асырудың ғылыми негізделген бағыты»2.

Қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық ғылымда мемлекеттік 
биліктің тәсілдерінің түбегейлі негіздерін талдау мәселесі ерек-
ше орынды алады, олардың ішіндегі ең маңыздысы — мәжбүрлеу 
тәсілі болып табылады, оның үстіне мемлекеттік басқару — 
бұл мемлекеттік ұйымдасқан қоғамдағы нақты көрініс, онсыз 
мемлекеттік механизмнің өмір сүруі мүмкін емес.

1 Макулбекова А. Правовые принципы развития системы государственной 
службы Республики Казахстан //Дисс. на соискание ученой степени к.ю.н.— Ал-
маты, 2009.— 130 с.

2 Старилов Ю.Н. Курс общего административного права.— В 3т.— Т. 1. Исто-
рия. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты.— М., 2002.— С. 363.
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Мәжбүрлеу рұқсат етуге, жағымсыз салдарларды қолдану 
мүмкіндігіне, заңды жауаптылыққа тартылуға негізделеді. Жал-
пы алғанда мәжбүрлеу — бұл әкімшілік құқықтың құқықтық 
реттеу әдісіне императивтікті (үзілді-кесілділікті) хабарлайтын, 
мемлекеттік басқарудың негізгі (орталық) тәсілі. Мемлекеттің 
барлық организмі құрылымы мен қызмет етуі мәжбүрлеуге 
негізделген. Оның ең жарқын көрінісі әкімшілік жауаптылық бо-
лып табылады, ол құқыққа қарсы әрекеттің жағымсыз салдары, 
басқарушы әкімшілік шарттарды және мемлекеттік басқарудың 
субъектісін бұзушы ретінде қаралады»1.

Сонымен қатар, қазіргі заманғы әкімшілік құқық ғылымында, 
әкімшілік-заңдық құқық принциптерінің спецификасын шарттай-
тын жалпы заңдылықтарды шығаруға әрекеттер жасалып қойды. 
Мұндай ұсыныстар Б.Е. Абдрахмановтың, Б.Т. Әлибековтың,              
Б.А. Жетпісбаевтың, А.Е. Жатқанбаеваның, Р.А. Подопригораның, 
Д.Ш. Сартаевтың, А.А. Сүттібаеваның, М.Ж. Серікбаевтың,                    
А.А. Тарановтың және басқа да зерттеушілердің еңбектерінен 
көрініс тауып отыр.

 Мысалы, Б.А. Жетпісбаевтың жүргізген ғылыми зерттеулері бары-
сында алынған қорытындыны аппелирлеу арқылы, методологиялық 
маңызды шешім жасайды, онда әкімшілік мәжбүрлеу институтының 
принциптері әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі жүргізу 
барысында генетикалық жағынан туыстаса келіп, мемлекеттік 
басқарудың жалпылама принциптерінен шығулары тиіс. Ол 
«мемлекеттік басқару ұйымдарының атқару-өкім ету қызметінің бір 
түрі бола тұрып әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 
жүргізу мемлекеттік басқарудың жалпы принциптеріне негізделеді. 
Осыған сәйкес заңнамамен бекітілген принциптерді сақтау, адам мен 
азаматтың құқығы мен еркіндігін қорғауды толығымен қамтамасыз 
ету үшін қажет»2.

Айтылған пікірге сәйкес, заңнама бойынша әкімшілік жауап-
тылық институтының іске асыру процесі, қандай да бір болма-

1 Дмитриев Ю.А. Административное право Российской Федерации: Учебник 
для юридических вузов /Ю.А. Дмитриев, И.А. Полянский, Е.В. Трофимов.— Ро-
стов н/Д: Феникс, 2008.— 461 с.

2 Жетписбаев Б.А. Административный процесс: Производство по делам 
об административных правонарушениях в Республике Казахстан: Учебник.— 
Алматы: Юридическая литература, 2002.— 220 с.
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сын басқа құқықтық институт сияқты, осы әрекеттің мағынасы 
мен мазмұнын жанамалайтын белгілі бір принциптер жүйесінде 
негізделеді, олар ең соңында қоғамдық қауіпсіздікті және қоғамдық 
қатынастардың қалыпты дамуын қамтамасыз етуге бағытталады.

Принциптер қоғамдық дамудың заңдылықтарының объектив-
тілігін және қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілінің өзіне тән сипа-
тын жинақтайды және көрсетеді. Принциптер әкімшілік жауап-
тылықтың барлық шаралар жүйесіне әсер етеді: мақсатына, құра-
мына, құрылымына, кадрларына және процеске. Оларда әкімшілік 
жауаптылық институтының шараларын іске асыру бойынша әрекетті 
құруға ұсынылған негізгі талаптар өздерінің көріністерін табады.

Әкімшілік жауаптылық институты принциптерінің аксеология-
лық мәні мынадан көрінеді, яғни, олар әкімшілік жауаптылықты 
құрайтын әкімшілік заңдылық субъектілерінің мағынасы мен 
бағытталуын анықтай отырып, оның қолданылуына қарай мате-
риалды қалай болса процессуалдыны да солай өткізеді. Әкімшілік 
жауаптылықтың принциптерінде заң шығарушының оның қазіргі 
заманғы түсінігі бойынша осы институттың сипаты мен мазмұнына 
көзқарасы жинақталады.

Әкімшілік жауаптылықтың принциптерінде терең, орнықты 
заңдылық байланыстар көрініс табады, осының арқасында әкімшілік 
жауаптылық институты құқықтық жеке дара компоненті болып та-
былады. Әкімшілік жауаптылық принциптерін зерттеу, әкімшілік 
жауаптылықтың тек қана әлеуметтік, құқықтық және адамгершілік 
жағын ғана сипаттап қоймайды, сонымен қатар оның нақты 
мазмұнын жекелеген нормалардың мағынасын және әкімшілік 
құқық институтын түсінуге мүмкіндік жасайды. Мұның барлығы 
да практикалық мәселелер бойынша дұрыс шешім қабылдау үшін 
өте қажет. Әкімшілік жауаптылық принциптерін білу — болашақ 
заңгер-тәжірибешіге олардың әлеуметтік және заңдық табиғатын 
анықтауда көмек көрсетеді, сондай-ақ, қоғамдық тәртіп пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде де көмегі болады.

Әкімшілік жауаптылық институты принциптерінің конститу-
циялық-құқықтық мағынасы оптимальды, ол оның шараларын 
іске асыру процесінде көбіне адекватты формада көрінеді. Осы 
аспектіде атап көрсетуіміз қажет, яғни, Қазақстан Республика-
сы Конституциясында қоғамдық қауіпсіздіктің және құқықтық 
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тәртіптің негіздері адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігі 
арқылы анықталады. Сондықтан әкімшілік жауаптылық шара-
ларын қолдануда үлкен байсалдылық пен сақтық таныту қажет, 
себебі әкімшілік жаза белгілеуде адам мен азаматтың құқығы мен 
еркіндігін шектейтін қателіктер жібермеу үшін. «Мемлекеттік 
биліктің мәжбүрлеу күшіне» шектен тыс жақын болу салдары, 
егер құқықты мемлекеттің негізгі конституциялық принципі — 
мемлекеттің басқа да құндылықтары алдындағы адамның құқығы 
мен еркіндігінің басымдық принципі бұзылатын болса, онда ол істі 
насырға шаптыруы мүмкін.

Мұндай шешімдер мынадай жағдайлардан шығады, яғни, негіз 
болатын доктрина және базалық принцип ретіндегі республиканың 
құқықтық жүйесінде адамның табиғи құқығы теориясының концеп-
циясы алынған. Сондықтан да, қазіргі заманғы әкімшілік заңнама 
мемлекет саясатындағы системацентризмнен жеке адамның 
басымдығын бекіте түседі, яғни, мемлекет ұжымдық демократия 
концепциясынан ресми түрде бас тартады және басымдық ретінде 
әрбір адамның құқығы мен еркіндігін таниды1.

 Сонымен қатар, әкімшілік жауаптылық институты Қазақстан 
Республикасының қазіргі заманғы дамуы жағдайында мемлекеттік-
құқықтық мәжбүрлеу шаралары ретінде ерекше мән мен мазмұн 
табады. Бұл Қазақстан Республикасының құқықтық концепци-
ясы саясатында (2002 жыл) оған ерекше көңіл бөлінгендігімен 
түсіндіріледі, онда «әкімшілік заңнаманы дамыту мемлекеттік 
ұйымдардың басқару және бақылау-тексеру іс-әрекетінің дамы-
туын қарастырады және ұйым мен азаматтардың құқығын қорғау 
механизмін қамтамасыз етумен, бар болуы сөзсіз артық бөлімдерді 
жою арқылы әкімшілік әсері бар шараларды, заңдылықты сақтау 
үшін ведомстволық (мекемелік) бақылауды күшейтуді, жауап-
тылықтың бұлтартпас принципін сақтауды қамтамасыз ететін айып 
төлеу мен бір орталықтанған есеп жүргізуді құру. Қазақстан Ре-
спубликасы Қылмыстық Кодексінің жекелеген баптарын декрими-
нализациялаудың компенсациясы әкімшілік жауаптылықты күшей-
тумен ойластырылуда» 2.

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. (Об-
щая часть). Комментарий.— Алматы: Жети Жаргы, 2002.— 160 с.

2 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года / Казахстанская правда.— 2009.— 27 августа.— № 205 (25949).



38

Осыдан барып Қазақстан Республикасының қазіргі жағдайдағы 
дамуында әкімшілік жауаптылық институты алғаш рет заңдылық 
деңгейде әлдеқайда жоғары деңгейге көтерілді және атқарушы 
билік ұйымдары мен соттардың қолында тек қана әкімшілік құқық 
бұзушылықпен ғана емес, сондай-ақ жалпы қылмыспен күресуде 
тиімді құрал ретінде мықты құрал болып танылады. Әкімшілік 
жауаптылық институтының рөлі мен мағынасының мұндай трак-
товкасы бұрынғы қолданыстағы әкімшілік заңнамада болмаған.

Әкімшілік-құқықтық ғылым, бұл жағынан өзінің қазіргі заманғы 
даму кезеңінде белгілі бір дәрежеде алға кетті, сөйтіп ол Қазақстан 
Республикасының құқықтық саясатының 2010 жылдан 2020 жылға 
дейінгі концепциясынан көрініс тапты. Соның ішінде: «қазіргі за-
ман жағдайында әкімшілік құқық тек қана мемлекеттік-билік 
қатынастар аумағын ғана қамтымайды. Әкімшілік құқық аумағында 
мемлекеттік мекемелердің азаматтар мен ұйымдармен оларға 
көпшілік, яғни, мемлекеттік қызмет көрсету қатынастары да жа-
тады. Мұнда мемлекеттік қызмет көрсетудің құқықтық табиғаты 
қарапайым мемлекеттік қызметтен ерекше.

Шын мәнінде жаңа әкімшілік құқық институты пайда бола-
ды, ол азаматтар мен мекемелерге мемлекеттік қызмет көрсету 
аумағындағы қатынастарды реттейді. Бұл институттың жеке жұмыс 
жасауын қамтамасыз ету үшін осыған сәйкес құқықтық база қажет.

Осындай әкімшілік-құқықтық реттеуді мемлекеттік қызмет 
көрсету толыққанда стандарттарды ендіруді талап етеді. Ол үшін 
мемлекеттік қызметтің реестрін кеңейту қажет, олардың жаңа тех-
нологияларды пайдалана отырып орындалуына байланысты сыртқы 
бақылаудың тиімділігін ендіру.

Әкімшілік құқықтың дамуын биліктің тек дәстүрлі тікелей 
қатынасы және бағынышы арқылы қарамай, сонымен қатар, тіптен 
кейде көбіне әртүрлі бағыттағы әлеуметтік мүдделер арқылы да 
қарау керек.

Әкімшілік құқық көмегімен мемлекетпен кепілдендірілген 
азаматтар мен ұйымдардың құқығы іске асырылады, себебі бұл 
құқықтарды қамтамасыз ету мен қорғау мемлекеттің көпшілік 
мүддесі болып табылады.

Мұнда әкімшілік құқық субъектісі (мемлекеттің ұйымдары 
мен қызметтік тұлғалары, жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары) 
көпшілік мүдделердің тасымалдаушысы болып табылады, олар-
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дың міндеті азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау мен іске асыру.

Басқа сөзбен айтқанда, көпшілік мүддесі деңгейіне дейін көте-
рілген, азаматтар мен ұйымдардың заңды мүдделерін қорғау мен 
іске асыру, әкімшілік құқықтың құқық қорғау қызметінің қазіргі 
заманғы мазмұнының өзі».

Сонымен қатар, әкімшілік жауаптылық институты мен әкімшілік 
жауаптылық принциптері жүйесінің рөлі мен маңызын анықтаудағы 
қазіргі заманғы түсінік кездейсоқтық емес. Әкімшілік-құқық ғылы-
мында мұндай пікір ұзақ уақыт бойы қалыптасты және бұл бағыттағы 
негізгі орынды бұл бағыттағы әкімшілік-құқықтық ғылымның жи-
ырмасыншы ғасырдың 1960—1980-ші жылдарындағы даму кезеңі 
алады, ол кезде бұл институттың зерттеулері әкімшілік-құқықтық 
ғылымда басым бағыттың бірі болып саналатын. Сонда да жиырма-
сыншы ғасырдың 1990-шы жылдарында әкімшілік жауаптылықтың 
мәселелерін зерттеуге деген шектен тыс қызығушылық төмендей 
бастайды, жалпы алғанда, өткен онжылдықта ғалымдар жеткілікті 
түрде теориялық база дайындады. Онда тек әкімшілік жауаптылық 
институтының пайда болуының заңдылықтарын негіздеу мен іске 
асырулары үшін ғана емес, сонымен қатар «бүгінгі қолданыстағы 
әкімшілік-құқық бұзушылық туралы әкімшілік жауаптылық прин-
циптері жүйесін» бекіту де болып табылады1.

Айтылған ойдың контекстінде, А.А. Сүттібаеваның оның дис-
сертациялық зерттеулер барысында келтірген қорытындыларына 
көңіл аударған дұрыс болады. Мысалы, әкімшілік-құқықтық мәж-
бүрлеудің құрылымдық бөлімнің бірі ретіндегі, әкімшілік алдын 
алу институтының құқықтық принциптерін зерттей келе, ол атап 
көрсетеді, яғни, әкімшілік алдын алу институтының шараларын 
іске асыру бойынша мемлекеттік әрекеттің құқықтық принциптері 
өзінің жиынтығында өте әдемі жүйені құрады, онда олар, қалай 
болғанда да өзара байланысты және өзара шарттанған. Сондықтан 
олар өзара бір-бірін толықтырады, тіптен өзара бірін-бірі дамыта-
ды. Оған қоса, мұндай көрініс әкімшілік алдын алу институтының 
іске асыру механизмінің тиімділігін көтеруге ықпал етеді. Ал 

1 Панкова О.В. Настольная книга судьи по делам об административных пра-
вонарушениях: науч.-практ. Пособие /Под ред. Н.Г. Салищевой.— М.: Проспект, 
2009.— 304 с.
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бұл жағдай, тек бір ғана немесе жекелеп алынған принциптерді, 
билеуші бастамалардың жиынтығы сияқты, жекелеп алынған әрбір 
қызметтік тұлғаның, азаматтың және басқа да әкімшілік-заңды 
құқықтық қатынастар субъектілерінің әрекетіндей қолдану негізінде 
қол жеткізілмейді.

Мемлекеттік басқарудың компетентті ұйымдары мен әкімшілік 
алдын-алу шараларын қолданудың барлық жағдайларында оларды 
іске асыруға бағытталған құқықтық принциптердің маңызы мына-
дан түйінделеді, яғни, құқықтық принциптер міндеттерді орындауда 
және мемлекеттік ұйымдардың қызметін атқаруда, әкімшілік құқық 
бұзушылықпен күрестегі әкімшілік қиылысу шараларын қолдану 
формасында көрінетін қызметтік тұлға мен азаматтың өкілеттілігі 
жан-жақты ықпал етеді. Әкімшілік құқықтық қиылысу институ-
тын іске асырудың құқықтық принциптері, әкімшілік-құқықтық 
мәжбүрлеу институтының құқықтық принциптерімен жалпы 
алғанда тығыз байланысты және «біртекті». Олар оның үйлесімді 
құрамдас бөлігі1.

Осындай пікірді М.Ж. Серікбаев та қолдайды, ол қазақстандық 
әкімшілік құқық ғылымында алғаш рет әкімшілік қайта қалпына 
келтіруді мәжбүрлеу институтының, әкімшілік-құқықтық мәж-
бүрлеу институтының құрамдас бөлігінің бірі ретіндегі құқықтық 
мәселелерін зерттеген ғалым. Алынған ғылыми деректерге сүйене 
отырып М.Ж. Серікбаев мынадай қорытындыға келеді, яғни, 
әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу институттарының принциптері 
(әкімшілік ескертулер, жауаптылық пен алдын алу) олардың өзіне 
тән құқықтық табиғатының жалпы белгілері бойынша бір жүйеге 
біріктірілуі қажет.

Зерттеуші «құқықтық принциптерді оларға тән жалпы белгілері 
бойынша негіздерді біріктіру логикалық қажеттілік болып табы-
латынын және принциптердің объективті әсер ететін нормативті 
құқықтық актілер мен оларды іске асыру заңдылықтарының қауысу 
қорытындысы болып табылады да, ақырында, мемлекеттік билік 
ұйымдарының күнделікті әрекеті үшін сөзсіз қажеттілік пен біртұтас 
бастамасына (басқару) айналатынын» атап көрсетеді»2.

1 Суттибаева А.А. Теоретические проблемы института административного пре-
сечения //Дисс. к.ю.н.— Алматы, 2009.— 18 с.

2 Серикбаев М.Ж. Принудительное административное восстановление: пробле-
мы теории и практики /Дисс. к.ю.н.— Алматы, 2009.— 120 с.
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Біздер жоғарыда аты аталған зерттеушілердің қорытындыларын 
бөлісе және қосыла отырып, айтылған ойға қосымша ретінде әкім-
шілік алдын алу және әкімшілік қайта қалпына келтіруді мәжбүрлеу 
институттары, әкімшілік жауаптылық институты сияқты, әкімшілік-
құқықтық мәжбүрлеу институтының құрамдас бөліктерінің бірі бо-
лып табылады. Сөйтіп, олар, генетикалық жағынан біртектілене 
келе, бір мақсатқа біріктірлеген, ол — әкімшілік құқық бұзушылықты 
және осыған сәйкес біртекті принциптер жүйесін жою мақсаты. 

Сонымен қатар, егер, әкімшілік алдын алу мен әкімшілік 
қайта қалпына келтіруді мәжбүрлеу институттарының құқықтық 
принциптер жүйесін әкімшілік құқық ғылымының докториалды 
қалыптасқан негізде қолданыстағы әкімшілік заңнамалар нор-
маларын қолданумен көбіне синтездеу қажет болған болса, онда 
әкімшілік жауаптылық институтының принциптері, қолданыстағы 
әкімшілік заңнамалар нормалары жүйесінде толық көрініс тауып 
отыр. 

Қазіргі заманғы әкімшілік заңнамада әкімшілік жауаптылық 
институтының принциптері Қазақстан Республикасының әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы Кодексінің 2-тарауында өзінің көрінісін 
тапқан. Олардың ішінде ең маңыздысы мына төмендегілер болып 
табылады:

1)  заңдылық принципі;
2)  сот компетенциясының ерекшелік принципі;
3)  заң алдындағы тұлғалардың теңдік принципі;
4)  кінәсіздік презумпциясы принципі (айыпталушының кінәсін 

сотта заң бойынша дәлелдегенше оны кінәсіз деп санау принципі);
5)  кінә принципі;
6)  әкімшілік жауаптылыққа қайтадан тартуды болдырмау прин-

ципі;
7)  адамгершілік (гуманизм) принципі;
8)  жеке тұлғаның ісіне қол сұқпау принципі;
9)  жеке тұлғаның ары мен абыройын сыйлау принципі;
10) жеке өмірге қол сұқпау принципі;
11) жекеменшікке қол сұқпау принципі және т.б.
Жоғарыда айтылған принциптермен қатар әкімшілік жауаптылық 

институтын сипаттау үшін әкімшілік процестің жалпы принциптері 
негіз болатын әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша 



42

іс жүргізудің процессуалды принциптерінің үлкен практикалық 
маңызы бар. 

Айтылған пікірдің контекстінде, әкімшілік жауаптылық инсти-
тутының материалды және процессуалды қызметтері арасындағы 
өзара байланыс әкімшілік жауаптылықтың мазмұнды жағын жақсы 
деңгейде сипаттайды, оның үстіне, бұл тек қана теориялық емес, 
сонымен қатар практикалық аспектіде де әкімшілік жауаптылық ин-
ституты шараларын іске асыру заңдылықтарын зерттеуде пайдалы1.

Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша іс жүргізу принциптері 
қатарында заң шығарушы ҚР ӘҚбтК-де төмендегілерді атап 
көрсетеді:

1) істі мемлекеттік тілде жүргізу принципі;
2) жеке тұлғаның ары мен намысын сыйлау принципі;
3) соттардың тәуелсіздік принципі;
4) жариялылық принципі;
5) процессуалды әрекеттермен шешімдердің арыздануға еркін-

дік принципі;
6) іс жүргізу барысындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету прин-

ципі және т.б.
Қазіргі заманға әкімшілік заңнаманың жаңаша дамуын сипаттай 

келе, 2001 жылғы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан 
Республикасы Кодексінде алғаш рет қоғамның құқықтық ұйымы 
көзқарасымен сондай болуға тиісті болатын көріністегі құқықтық 
идеалдар, жалпы негіз болатын идеялар құрамына ендірілгенін атап 
көрсетуге болады2.

 Сонымен, әкімшілік жауаптылық принциптерін жалпылама 
міндетті талаптар жүйесі сияқты етіп қарауға болады, олар тиісті 
заңды қараулар мен барлық фактілердің бағасын, оның шешім 
қабылдау процесі барысында дәлелдеу күші бар және оларды рас 
деп танитын және дәйегі барлығын қамтамасыз етеді3. Сондықтан 
ҚР ӘҚбтК 7-бабы 2-пунктінде «әкімшілік құқық бұзушылық тура-

1 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса.— М., 1999.— 
798 с.

2 Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки 
системы категорий права.— М., 1976.— С. 219.

3 Таранов А.А. Комментарий к кодексу Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях. В двух книгах. Книга 1.— Алматы: ТОО «Издательство 
«Норма-К», 2002.— 464 с.
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лы заңнамада әкімшілік жауаптылықтың шығу тегі мен принциптері 
анықталады, қандай әрекеттер әкімшілік құқық бұзушылық, оларға 
жасағаны үшін қойылатын жазалар түрлері, сондай-ақ жасаған 
әкімшілік құқық бұзушылығы үшін қандай әкімшілік жаза, қандай 
мемлекеттік ұйыммен (қызметтік тұлғамен) және қандай тәртіпте 
тұлғаға жаза қолданылатындығы анықталады».

Айтылған контекстінде Р.З. Лившицтің қорытындыларымен 
келісуге болады, ол (құқықтағы) қоғамдық тәртіп жүйесін, 
қоғамдық келісім құралдарын, жою құралдары мен жолдарын және 
қарама-қайшылықтарды шешуді тани келе құқық принциптерін де 
соған сәйкес құрастыру қажет» деген болатын. Принциптер барлық 
құқықтық материяны — идеялар, нормаларды қамтиды, қатынас 
— оған логикалықты, бірізділікті сәйкесінше теңестірушілікті 
береді. Принциптерде құқық, құқықтың әлемдік даму тәжірибесі, 
өркениеттілік тәжірибесі синтезделген сияқты болады. Принциптер 
— бай құқықтық материяның «кепкен қалдығы» сияқты, нақтылық 
пен жекеліктен арылған оның мәні болып табылады. Принциптер 
құқықтық қалыптасуында бағыттаушы рөлін ойнайды (атқарады). 
Еске салайық, құқық эволюциясы (дамуы) идеядан нормаға қарай 
келеді, сосын, нормаларды іске асырумен қоғамдық практикаға 
келеді. Міне, идеяның пайда болуынан бастап, ол идея құқықтық 
принцип түрінде өте жиі пайда болады, принцип құқықтың дамуын 
бағыттайды, анықтайды»1.

Сонымен, әкімшілік жауаптылық институты принциптерінің 
рөлі мен маңызы мынада, яғни, принциптер қоғамдық дамудың 
заңдылықтарын, қоғамның нормативті реттеулердегі қажеттілігін, 
сондай-ақ әлеуметтік келісілгендік және құқықтық шынайы өмірлік 
шарттардан тәуелсіздігін көрсетеді және барлық мемлекеттік ұйым-
дардың құқық шығармашылық, құқық қолданушылық және құқық 
қорғау әрекеттерінің бағыттаушысы болып қызмет етеді. Құқық 
принциптерін сақтау деңгейімен жалпы мемлекетте құқықтық 
жүйенің тиімділігі мен бірқалыптылығы байланысты болады2.

Жүргізілген зерттеулер базасынан мынаны атап өтуге бола-
ды, яғни, әкімшілік жауаптылық принциптері ұйымның барынша 

1 Лившиц Р.З. Теория права: Учебник.— М.: Издательство БЕК, 1994.— 224 с.
2 Теория государства и права: Учебник /Под редакцией А.У. Бейсеновой.— Ал-

маты: Атамура, 2006.— 392 с.
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маңызды жақтарын көрсетеді және тек қана құқық қорғау әрекеті 
ретіндегі әкімшілік жауаптылықтың өзінің ғана емес, сонымен қатар 
ұйымның осы әрекетті іске асыратын бар жүйесінің жұмыс жасау-
ын көрсетеді, осы көп құрылымды жүйенің ішкі қарым-қатынастар 
мазмұнын анықтайды.

Әкімшілік құқық бұзушылық және әкімшілік жауаптылық тура-
лы заңнамалар принциптері әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істің объективті қаралу мәселелерін шешуде де шешуші маңызы 
бар. Олар әрбір нақты іс бойынша әділ және нормативті негізделген 
шешімдер шығару үшін алғышарттар мен жағдайлар жасайды. 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамалар принциптері 
жалпыміндеттілік талаптар жүйесіне біріктіріледі және «қоғамдық 
қатынастардағы шарттанған сипаты бар оның құрамдас бөліктерінің 
орналасуы мен ұйымның белгілі бір тәртібі бар ішкі құрылымды 
құрайды»1.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама мен әкімшілік 
жауаптылық принциптері жүйесін қалыптастыру мәселесінде 
және бір мәселе, бұл істе үлкен маңызға ие болатыны, ол жүйе 
құрайтын факторларға баса назар аударылуы тиіс, олар әкімшілік 
жауаптылық институты принциптерін бір жүйеге қалыптастырады. 
Осы аспектіде Б.Х. Төлеубекованың шешімдерімен келісуге болады, 
онда ол «жүйе құрушы факторлар ретінде принциптерге қолдануға 
болатындар:

1) мақсат пен міндеттің жалпыламалық принциптерінің байла-
ныстылығы;

2) ішкі қарама-қайшылықтардың жоқтығы;
3) объективті және субъективті бастаулардың бірлігі;
4)  өзара шарттастық және автономды қалай болса жиынтықта 

да бір мезгілде солай әсер ету қасиеті;
5) принциптердің мақсатқа жетуді белгілеуді іске асыру және 

сот істері міндеттерін шешуін бағдарлау»2.
Қазіргі заманғы әкімшілік заңнамада теориялық көзқарас бой-

ынша әкімшілік жауаптылық институты принциптерінің құқықтық 

1 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник.— 2-е изд., перероб. и 
доп.— М.: Проспект, 2009.— 640 с.

2 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Акаде-
мический курс /Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. Книга 1.— Алма-
ты: ТОО Издательская компания «HAS», 2004.— 416 с.
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мағынасы олардың Қазақстан Республикасы Конституциясы 
мен Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы Кодексінде бекітілуімен анықталады. Мысалы, әкімшілік 
жауаптылық принциптерінің құқықтық маңызының мазмұны 
ҚР ӘҚбтК-нің 8-бабында көрсетілген, онда «әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнама принциптерінің мағынасы оның си-
паты мен маңыздылығына қарай, олардың бұзылуы іс бойынша 
жүргізілген істі жарамсыз деп тануға осындай жүргізілген іс бары-
сында шығарылған қорытындыны немесе дәлелдеу күші жоқ осы 
кезде жинақталған материалдарды жоққа шығаруға апарады».

Айтылған ойға қосатынымыз, Қазақстан Республикасының 
құқықтық саясатының Концепциясына сәйкес 2010-нан 2020-шы 
жылдарға дейін: «Қазақстан Республикасы Конституциясының 
құқықтық идеялары мен принциптерін іске асуларын онан әрі дамы-
ту қажет, олар мемлекеттің ұйымдастырушылық, заңнамалық және 
басқа да шараларында көрініс табулары қажет.

 Мемлекеттік және қоғамдық институттардың күші елдің негізгі, 
құрамында барлық конституциялық ұстанымдары бар заңының 
жасампаз әлеуетін өмірге ендіруде топталуы қажет. Заңнаманы 
жетілдіру және құқыққолдану әрекеті барысында Конституцияның 
жоғары екендігі туралы және актілер нормаларының сәйкестігін де, 
яғни, төменгі деңгейдегі актіні жоғары деңгейдегі актілерге қатысты 
принципті ұстану керек. Елдегі заңдылық режімі сияқты және 
құқықтық жүйенің бірқалыптылығы қалай болса, қолданыстағы 
Конституция шебіндегі ұлттық құқықтың ілгері қарқындайтын да-
муын да солай қамтамасыз ететін жүйелік шаралар қажет1.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келіп, мынадай қорытынды 
жасауға болады, яғни, әкімшілік жауаптылық институтының 
принциптері мағынасын кеңінен талдау төмендегі жағдайларға бай-
ланысты:

1) әкімшілік-заңдық құқық жүйесінде принциптер негізгі және 
жетекші орынды алады;

2) олар өзара тығыз және үйлесімді байланысқан алғашқы, 
бастапқы нормалар болып табылады;

3) әдеттегідей, принциптер құқықтық өкімдер сияқты қалып-
тасады және нормативті сипатқа ие болады;

1 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года / Казахстанская правда.— 2009.— 27 августа.— № 205 (25949).
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4) олар әкімшілік-заңдық құқықтың және оның жүйесі мен 
табиғатының әлеуметтік міндетін тану кілті қызметін атқарады;

5) принциптер, құқықтың дамуының негізгі бағыттары, бола-
шағын анықтайды;

6) олар ұсыныстың негізділігін анықтауда, қолданыстағы заң-
наманың өзгертулері мен толықтырылуларына қатысты бас крите-
рий ретіндегі орынды алады;

7) принциптер, құқықшығармашылық іс-әрекетте әлеуметтік 
бағдарламалар қызметін атқарады;

8) принциптер, құқықтық нормаларды дұрыс талдауға жағдай 
жасайды1.

Жоғарыда айтылған теориялық жағынан тексерілген ережелер 
негізінде, құқықтық принциптердің мәні мен мағынасын жеке-
жеке толық анықтау мақсатында, Қазақстан Республикасындағы 
әкімшілік жауаптылық институтының заңдылық принциптерінің 
құқықтық мазмұнын негіздейміз. Мұндай қажеттілік мынадан 
шығады, яғни, заңдылық принципі әкімшілік жауаптылықтың 
негізгі бір принциптерінің бірі болып табылады, ол құқықтық мем-
лекет жағдайында, адам мен азаматтың субъективті құқығы мен 
еркіндігін шынайы қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

Біздің көзқарасымыз бойынша, заңдылық принципі негізгі 
конституциялық ережелерде жинақталған, олар өздеріне мына ту-
ралы идеяларды бекіткен, олар Конституцияның тікелей әрекеті мен 
жоғарғы заңдылық күшін тану әкімшілік жауаптылық институтының 
шаралар қолданудағы мемлекеттік ұйымдардың толыққанды прин-
циптері ретіндегі конституциялық заңдылықты өмірге бұлтартпай 
ендіруді талап етеді. Айтылған ойға қосатынымыз, Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциясының 3-бабы 4-пунктінде мына ереже 
бекітілген, онда «Республикадағы мемлекеттік билік Конституция 
мен заңдар негізінде іске асады» делінген.

Осыған байланысты, заңнаманың дамуы үнемі нормативті 
талдаулардың деңгейінің көтерілуімен сипатталады, атап өтуіміз 
маңызды, яғни конституциялық заңдылық Қазақстанның қолда-
ныстағы құқық жүйесінің бірқалыптылығын қамтамасыз ету 
құралы болып табылады.

1 Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть Общая: Акаде-
мический курс / Под ред. д.ю.н., профессора Б.Х. Толеубековой. Книга 1.— Алма-
ты: ТОО Издательская компания «HAS», 2004.— 416 с.
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Сонымен қатар, көңіл қоятын мәселе, Конституцияның өкімдерін 
бұзуға жағдай жасайтын, елдің құқықтық өміріндегі қалыптасқан 
факторлар, оларды жою қажет және олармен аяусыз күресу қажет. 
Сондықтан бұл туралы атап өткендей республика Парламентіне 
Конституциялық кеңестің «Қазақстан Республикасындағы конс-
титуциялық заңдылықтың жағдайы туралы» Жолдауында аталып 
көрсеткендей (2006 ж. жұмыс қорытындысы бойынша): «Кон-
ституциялық заңдылық жағдайының маңызды бір көрсеткіші 
ретінде Негізгі Заңның әлеуетін дер кезінде және толық пайдалану 
болып табылады»1.

Конституциялық заңдылықтың мазмұны тек қана Конституция 
бола алады, ол құқықтық принциптерді, жалпы адамзаттық идеал-
дарды, мемлекеттің жоғарғы құндылығы ретіндегі адам құқығын 
адекватты түрде іске асырады2.

Біздің көзқарасымыз бойынша, әкімшілік-заңдық құқықта 
заң туралы айтылғанда, онда мемлекеттік билік ұйымдарының 
әрекеттерінің заңға сәйкестігі туралы мәселені еске алу керек. Осын-
дай методологиялық позициядан шыға отырып А.Б. Ибраеваның 
пікірімен келісуге болады, онда «заңдылық мазмұн болып, жай 
заңды орындау, іске асыруды талап ететін әрекет жасау ғана емес, 
қайта осы әрекеттің заңға сәйкестігін, тәртіптің заңға сәйкес болуы 
қажеттігі болып табылады».

Заңдылықтың мәні, құқықтық нормаларды атқару мен қолдануда 
адалдыққа, жауаптылыққа негізделеді және ең алдымен ол заң негізі 
мен шебіндегі мемлекеттік және қоғамдық істерді басқаруға бар 
ынтамен қатысуды қарастырады»3.

Заңдылық принциптері әкімшілік-құқықтық көзқарас бойынша 
әкімшілік құқық бұзушылықпен күрес әрекетінің әртүрлі жақтарына 
қолданумен сипатталады:

— әкімшілік прцеске;

1 Послание Конституционного совета Парламенту Республики Казахстан «О 
состоянии конституционной законности в Республике Казахстан за 2006 год» //Ка-
захстанская правда.— 2007. 22 июня.

2 Биекенов Н.А. Конституционно-правовые основы организации и деятельно-
сти полиции Республики Казахстан //Дисс. на соиск. уч. степени д.ю.н.— Алматы, 
2009.— 399 с.

3 Ибраева А.С. Теория государства и права: Учебн. пособие. 2-е изд. с доп. и 
изм.— Алматы: Жети жаргы, 2006.— 424 с.
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— әкімшілік әсері бар шараларды тек қатаң анықталған топтың 
оған өкілетті ұйымның (қызметтік тұлғаның) және олардың өкі-
леттігі шебінде, қолданыстағы заңмен анықталған қолдану тәртібіне.

Осы бойынша Ресей зерттеушілері В.Н. Бутылин және И.В. Гон-
чаров өте әділетті пікір айтады, «заңдылық принципі — барлық 
мемлекеттік жүйенің, қызметтік тұлғалардың құқыққолдану 
тәртіптегі азаматтардың таза қызмет етулерінің қажетті жағдайлары. 
Ол мемлекеттің принциптерімен тығыз байланысты заңның жоғары 
деңгейі, адам құқығының басымдығымен, билікті бөлісуімен, 
бірақ олар онымен қамтылмайды да, өзіндік қасиетті құрайды. Ол, 
өркениетті қоғамдағы барлық құқықтық бастаулар заңнан көрініс 
табулары қажеттігінен тұрады, ал ол қоғамдық қатынастардың 
барлық мүшелері әрекеттерінің заңды бағыты болып табылады 
және сөзсіз орындалуға жатады»1.

Сонымен, әкімшілік-заңдық құқық жүйесіндегі заңдылық прин-
ципі құқық нормаларын сөзсіз сақтау қажеттілігі туралы ережеге 
қоғамның барлық мүшелерінің бағынуын түсіндіретін — негіз бола-
тын принцип. Заңды сақтау мемлекеттік басқарудың демократиялық 
режімнің барлығын қажетті шарты болып табылады. Дегенмен, 
заңдылық принципі — бұл және жалпы әмбебап принцип, ол кез 
келген саяси құрылымның жетістікте өмір сүруіне кепілділік қызмет 
атқарады. Заңдылық принциптегі билікті орнатумен құқық норма-
ларына бағынуды түсіндіреді. Демократиялық қоғамда заңдылық 
барлық тұрғындар, ұйымдар, қоғамдық қауымдастықтар үшін 
ғана емес, сонымен қатар және мемлекеттік ұйымдар мен олардың 
өкілдері, соның ішінде мемлекеттің жоғарғы қызметтік тұлғалары 
үшін де әрекетке жетекшілік болып табылады2. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік жауаптылық институтының конституциялық-
құқықтық принципі түсінігіне анықтама беріңіз.

2. Әкімшілік жауаптылық институтының конституциялық-
құқықтық принципіне қысқаша сипаттама беріңіз және атаңыз.

3. Әкімшілік жауаптылық институтының конституциялық-
құқықтық принципінің рөлі мен мағынасы қандай?

1 Бутылин В.Н., Гончаров И.В. Обеспечение конституционных прав и свобод 
гражданина и человека в деятельности органов внутренних дел: Учеб. пос.— М.: 
Академия управления МВД России, 2002.— 253 с.

2 Административное право.— М., 2008.— 340 с.
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2. ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ӘКІМШІЛІК 
ЖАУАПТЫЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ 

НЕГІЗІ РЕТІНДЕ

2.1. Әкімшілік құқық бұзушылықтар: теориялық, әлеуметтік-
психологиялық аспектілері.

2.2. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігі, белгілері және 
құрамы. 

 
2.1. Әкімшілік құқық бұзушылықтар: теориялық, 

әлеуметтік-психологиялық аспектілері

Қазіргі кезеңде заң ғылымының дамуында берік ұстанған 
тұжырым бар, онда әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу шарасын қол-
данудағы негізгі ерекшелік болып, көбінесе, заңға қайшы құқық 
бұзушылық, қоғамға қауіпті, кінәлі және жазалауға тиіс әрекеттер 
болып табылады. Дәл осы мәселелер бүгінгі таңда әкімшілік құқық 
бұзушылықты зерттеп білуде және дамытуда еңбек етіп жүрген 
көптеген ғалымдардың назарын өзіне аударуда.

Әкімшілік құқық бұзушылық механизмі мен даму процесін және 
мемлекеттің әлеуметтік өмірінде онымен күресу шараларын зерт-
теудегі мәселелер қазіргі кезеңде маңыздылығы мен қажеттілігін 
арттыруда. Аталмыш бейәлеуметтік құбылыстарды тарату шара-
ларын мемлекет тарапынан жүргізілетін әрекеттілік, мемлекеттік 
органдар жүйесінің құзыреттілігін сол негативті құбылыстарға 
қарсылық білдірумен айқындайтын құқық бұзушылық және оның 
таралуы өзінше мемлекеттің сәттілік көрсеткіші екендігімен түсін-
діріледі. 

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаудағы заманауи шарттардың 
қиындығы мен қарама-қайшылығы ғалымдар арасында әртүрлі 
пікірлер тудыруда. Заманауи заң әдебиеттерінде индивидтердің 
заңды емес әрекеттерін бағалауда қызық жағдай орын алды:

— бір жағдайларда адамдардың мінез-құлқындағы қарама-
қайшылық және дау туындау мүмкіндігі және оның ары қарай 
құқық бұзушылыққа әкеліп, жеке тұлға, бостандық, құқық сияқты 
мәселелерге сәйкес қарастырылу. (В.А. Кучинский, Ф.М. Орзих 
және т.б.);



50

— басқаларда — жеке тұлғаның мінез-құлқының даму процесі 
мен сапалы құндылықтарын қолдану шарттарындағы заңға сәйкес 
қылмыстық және заңды емес әрекеттері талданады (В.Н. Кудрявцев, 
О.Л. Дубовник және т.б.);

— өзгелерде — қылмыстық әрекетке тап болғанда түсінікті бо-
латын модельдер (теологиялық, рационалдық, антропологиялық, 
психологиялық) (А.М. Яковлев, У.С. Джекебаев және т.б.)

— төртіншіден — құқық бұзушылық динамикасы мемлекет пен 
оның тұрғылықты халқына тән қоғамның әлеуметтік, экономикалық 
өмір шартында, мәдениет деңгейінде, ұлттық ерекшеліктерінде, 
тіпті, діни көзқарастарын түсіндіре отырып қарастырылады;

— соңында, көптеген ғалымдар қарама-қайшылық, дау мен 
құқық бұзушылық мәселелері жеке тұлғаның мінез-құлқындағы 
биологиялық, физиологиялық қайнар көзінде деп біледі (Б.С. Вол-
ков, Н.П. Дубинин, Н.А. Стручков және т.б.)1. 

Мамандар 200-деп артық дау-жанжалдар аймағының бар екендігін 
айтады, осыған орай құқық бұзушылықты зерттеудің әртүрлі 
нұсқалары пайда болады. Олардың пікірінше, құқық бұзушылық 
— бұл әлеуметтік және заңдық заңсыйлаушылық тәртіптің анти-
подтары және сондықтан да бұлардың әлеуметтік және заңдық 
белгілері бір-біріне қарама-қарсы. Құқық бұзушылық дегеннің өзі 
антиәлеуметтік құқыққа қарсы тәртіптің бір түрі, олар бір-біріне 
қарама-қарсы және азаматтардың құқығы мен мүдделеріне, олардың 
ұжымына және жалпы қоғамға зиянын келтіреді, сонымен қатар ол 
қоғамдық мүдделердің дамуын қиындатады және бұзады. Құқық 
бұзушылық деген — тұлғаның құқықтық талабына деген, құқықпен 
берілетін міндеттермен келіспейтін тәртібі. Себебі, құқықтың 
барлық нормалары, тіптен ол мемлекетпен бекітілмесе де, бірақта 
мемлекеттік биліктің санкциясы арқылы қаржыландырылған, онда 
дамыған мемлекет, қалай құқық бұзушылықты жою мүмкіндігі 
туралы қамқорлық ретінде өзіне алса, онда бұзылған құқықты да 
қайта қалпына келтіруді өзіне алады.

Құқық бұзушылық — бұл кінәлі, қоғамдық-қауіпті, құқыққа 
қарсы әрекет, оны ақыл-есі дұрыс жасаған құқықбұзушылығы кезін-

1 Жетписбаев Б.А. Административные-правовые меры профилактики и пресе-
чения правонарушений несовершеннолетних.— Алматы: Академия труда и соци-
альных отношений, 1998.— 90 с.
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де заң алдында жауап беруге қабілетті жастағы, яғни, қолданыстағы 
заңнамамен заңдылық жауаптылыққа тартылу жасына жеткен 
адам жасайды. Жалпы ереже бойынша әкімшілік және қылмыстық 
құқықта заң алдында жауап беруге қабілеттілік жас 16 жасқа 
толғаннан басталады. Сонымен бірге, қылмыстық құқықта тұлғаны 
жасаған ауыр қылмысы үшін қылмыстық жауаптылыққа 14 жаста 
да тартуға болатын жағдайлар кездеседі.

Қазіргі жағдайда құқық бұзушылықтың үдемелі өсу динамикасы 
байқалуда және әсіресе, оның әлеуметтік қауіпті түрі — қылмыстың 
өсуі көп. Бұл қоғам мен мемлекеттің дамуы мен бірқалыптылығына, 
сондай-ақ азаматтардың да өмірі, денсаулығы мен мүліктерінің 
сақталуына елеулі түрде қауіп төндіреді.

Ерекше дабылды мынадай жағдайдан көруге болады, яғни, бүгінде 
елде азаматтардың маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе басқа 
да масаңдану жолдарымен жасаған құқық бұзушылықтарының саны 
өсуде. Әртүрлі масаңдану жолдарымен жасалған қылмыстардың 
санының өсу динамикасының, үдермелілігі соншалықты, қарқынды 
және қорқынышты, тіптен, қоғамға жалпыға бірдей қауіп қатер келе 
жатқан сияқты сезінесің, соның салдарынан тек қана жалпыға бірдей 
әлеуметтік құндылықтар ғана деформацияға ұшырамай, сонымен 
қатар мемлекеттік құрылым мен қоғамдық құқықтық тәртіптің де 
бүлінуіне анық қауіп туады.

Құқық бұзушылық — белгілі бір мақсатқа жету үшін жасала-
тынын түсінуіміз керек; оны жасауға адамды заңдық нормалардың 
талабын шеттететін оның мүдделері түрткі болады. Егер құқық 
бұзушылық осы мүдделердің толық іске асуына әкеліп соқпаса, 
онда оны жасаудың түрткісі де болмаған болар еді. Сондықтан 
ең алғашқы құрал, ол заңдылық нормалардың сақталуын шын 
мәнінде қамтамасыз ету — бұл оларды бұзатын, өзінің мақсатына 
жеткізбейтін әрекеттерді жасау. Кейде қылмыскерлер арасын-
да ақыл-естерінің деформацияланғандықтары анық байқалатын 
жағдайлар да болады. Мысалы, әккі (маманданған) ұры ұрлықты 
бір аштықтан немесе жағдайы жоқтықтан жасамайды, ол оны бұл 
өмірдегі өзінің тағдырының мәні екендігіне берік сенімді және 
солай деп санайтындықтан жасайды, сондықтан ол өзінің ұрлық 
жасайтындығын мойындайды.
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Парақорлар, «көрсеткен қызметіне» пара ала отырып, олар да 
өздеріне келген тұлғаларға «риясыз жәрдем» бердім деп есептеп, 
осыған сәйкес марапатталдым деп ойлайды.

Көптеген кісі өлтірушілер де кісі өлтіргенім дұрыс деп ойлайды, 
себебі олар кісі өлтіргендігіне өзін кінәлі санамайды. Бұл туралы 
Қазақстан Республикасы Президенті құрамындағы кешірім жасау 
туралы бұрынғы жұмысшы комиссиясының төрағасы Б.Б. Сартаев 
«Ар мен эшафот алдындағы сөз» атты өзінің еңбегінде былай деп 
көрсеткен: «1931 жылдың 7 мамырында Нью-Йорк ең арсыз жасалған 
қылмыстың куәгері болды. Кроули Екі Пистолет (оның лақап аты) 
деген біреу кінәлі емес адамдарды өлтірген. Полицейлер оны ұзақ 
уақыт бойы аңдып жүріп, ақырында оны өз сүйіктісінің пәтерінде 
ұстаған... Кроулиді ұстаған кезде, полиция комиссары Малруни бы-
лай дейді, бұл баскесер — Нью-Йорктің бар тарихындағы ең қауіпті 
қылмыскер. «Ол адамдарды ешқандай да себепсізден-себепсіз өлтіре 
береді» дейді комиссар. Бірақ Кроулы Екі Пистолет өзін қандай 
адам деп ойлады? Біз оны, полицейліктер оның тығылып отырған 
жеріне оқ атқан кездегі жазған хатынан білеміз... Хатта Кроули бы-
лай деген: «Менің кеудемде шаршаған, бірақ мейірімді, ешкімге де 
жамандық жасамаған жүрек соғып тұр». Ары қарай, «әлемге әйгілі 
американдық гангстер Аль Капоне былай деп санаған: «Өмірімнің 
ең жақсы жылдарын мен адамдарға қызғылықты айналысатын істер 
жасауға және олардың уақытты жақсы өткізулеріне арнадым. Міне, 
соның бәрінен қандай пайда көрдім? Тек қана қорлық көру (дөрекі 
сөз есту) мен өмір бойы соңымнан түсіп аңду». Белгілі болғандай, 
Аль Капоне, АҚШ-тағы ең қауіпті әлеуметтік қылмыскер атанған. 
Және бір ең таңғаларлығы, Аль Капоне өзін-өзі кінәламаған, тіптен 
ол өзін қоғамның қайырымшысы деп санаған».

Профессор Б.Б. Сартаев кешірім жасау бойынша жұмысшы 
комиссиясының төрағасы ретінде жүргізілген жұмыстың қоры-
тындысын талдай келе, қинала негіздейді: «Кешірім жасау туралы 
комиссияның қараған жүздеген істердің арасынан, тек екеуі ғана 
өздерінің жасаған қылмыстарының ауыр екендігін мойындап сезінді 
де кешірім жасамауын сұрады және өздері қоғамның мүддесіне 
қарай және сотталғандардың Үкімін тезірек орындаулары туралы 
шешім қабылдады».
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Қылмыстық әлем өкілдерінің арасында өздерінің кінәлі 
еместігі немесе жеке дара ерекше тұлға екендіктері туралы пікір 
кеңінен тараған. Сонымен қоса, қылмыскерлердің көпшілігі 
қолданыстағы ресми құқықты әділетсіз деп санайды және онымен 
күресу қажет деп ойлайды, ол ең соңында, олардың жасаған құқық 
бұзушылықтары мен қылмыстарынан көрінеді. Сондықтан құқық 
бұзушылықпен күрестің тиімдірек болуы үшін негізгі мәселелер 
болып құқық бұзушының жеке басының мәселелерін, генезисін 
(шығу тегін) және құқық бұзушылықтың даму ерекшеліктерін зерт-
теу, қылмыстық тәртіптің этиологиясы мен мотивациясын (уәжі) 
анықтау, оны іске асыру шарты мен механизмі, құқық бұзушыға 
алдын ала әсері бар механизмнің жалпы заңдылықтарын жетілдіру. 
Жоғарыда көрсетілген барлық шаралардың өз уақытында іске асуы 
үшін біздің ойымызша, әкімшілік құқық бұзушылықты жоюға не-
месе санын азайтуға бағытталған құқықтық ұйымдастыру және 
басқа да мемлекеттік шараларды объективті алғышарттарды құруға 
толығымен қабілетті.

Әкімшілік құқық бұзушылықтар қоғамның бірқалыпты даму-
ына, құқығы мен міндеттерін орындауына, материалды және ру-
хани байлықты әділ шешуде кедергі келтіреді. Олар қоғамға зиян 
келтіреді, сондықтан ол қажетсіз, олар құқықтың ғана нормала-
рымен айыпталмайды, сондай-ақ адамгершілік нормаларымен де 
айыпталады. Оның үстіне, құқық бұзушылық, қоғамның өмірлік 
маңызды қызметтерінің барлық жақтарын қамти келе, ең алдымен 
моральдың нақтыланған нормаларына келіп тіреледі. «Мораль мен 
адамгершілік тек нақұрыс философиялық сөздікте ғана синоним 
ретінде пайдаланылады,— деп жазады философ Н.И. Козлов,— мо-
раль — бұл бір топтың өзі үшін немесе адамдардың басқа бір тобы-
на дайын қабылданған пікір онда адам қалай өмір сүруі керектігі ту-
ралы ... мораль болмаса, оны ойлап табуы да мүмкін. Бұл ең гуман-
ды жаңалық емес, бірақ көпшілікті басқару мен қалыпты әлеуметтік 
өмір онсыз мүмкін емес. Моральды нормаларда, әдеттегідей, терең 
мағына, олар жүздеген жылдар бойы тексерілген, тіптен,ақылға 
қонбайтын байламның өзінде оның талассыз құндылықытары бо-
лады — ол жұмыс жасайды. Моральды күшпен бұзу ол да қауіпті, 
қалайша өзіңді басып қалатын таудың түбін қазасың... Ең күлкілісі, 
моральдың езгісінен құтылу ешқандай күшті қажет етпейді: себебі 
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ол әлемде жоқ. Оны кім көріпті? Ол тек қана жан-тәніңде өмір сүреді 
және қазірше оған тек қана көнеміз... Адамгершілік — ол басқа. 
Адамгершілікте дайын формула жоқ. Бұл ізденіс, бұл жол, онда тек 
бағыт қана белгілі: адамға, оның денсаулығы мен бақытына деген 
қамқорлық»1.

Бұл контекст бойынша И. Канттың пікірі де талассыз, ол 
адамгершілік мәселелерін қарай келе, мынадай қорытындыға 
келеді: «Адамгершілік заңдарға қатысты мәселе басқаша болады. 
Тек сол жағдайда, егер олар априорлы негізделулері мүмкін болса 
және өте қажеттілік болып танылса, онда олардың заңдық күштері 
бар болады; тіптен, біздің өзіміз және біздің тәртібіміз туралы да 
түсінік ешқандай да адамгершілік туралы түсінік бере алмайды, 
егер ол бар болса, онда тек қана ол көп жылғы тәжірибеден таны-
луы мүмкін; егер моральды негіз ретінде бұл деректен бірдеңе алып 
азғыруға түсіп қалатын болса, онда дөрекі де қасіретті қателік жа-
сауы мүмкін»2.

Дегенмен, мораль және құқық өздерінің талаптарына сай екіге 
бөлінулері мүмкін, сонда мынадай сұрақтар туады: заңды ұстау 
моральды ма, әлде моральды ұстау заңды ма? Қойылған сұрақтың 
көпірмелілігі соншалықты анық, әртүрлі пікірлер мен көзқарастар 
тудырады, себебі, мораль құқықты дұрыс бағалайды, егер оның 
мазмұны адамгершілік құндылықтарға сәйкес келсе және құқықтық 
тәртіп бұзылса кінәлайды, әсіресе, адамның құқығы мен еркіндігі 
бұзылса. Бұл кінәлаулар, егер моральды немқұрайды деп атала-
тын құқықтық нормалар бұзылған жағдайларға жатады. Кейбір 
заңды істерді құқықтық нормаларды нақтылайтын моральды нор-
маларды есепке алмай шешуге болмайды. Мұндайларға мысалы, 
қылмыстық құқық нормалары жатады, ол бұзақылық үшін, жеке 
басты балағаттағаны немесе жала жапқаны үшін жауаптылықты 
анықтайды, сондай-ақ азаматтық нормалар, олар тұрғын үйді 
жалға алған және жатақхана ережесін үнемі бұзғаны үшін және 
онымен бірге бір пәтерде немесе бір үйде тұратын тұрғындардың 
өмір сүруіне мүмкіндік бермегені үшін адамның жауапкершілігін 

1 Козлов Н.И. Философские сказки для обдумывающих житье или веселая кни-
га о свободе и нравственности. 4-е изд., перераб.и доп .— М., АСТ-ПРЕСС, 2000.— 
432 с. 

2 Кант И., Метафизика нравов.//В кн. Немецкая классическая философия.— 
Т.1.— М., Харьков, 2000.— 784 с.
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анықтайды. Осыған сәйкес нормалар мынадай мағынада 
«бланкетті», яғни, олардың мағынасы мораль нормаларының 
көмегімен ғана ашылады. Дәл сол мораль нормаларының қалыпты 
және жағдайға қарай құқықтың осы нормасында бұзылуы, құқық 
бұзушылық құрамын құрайды да, ол мәселе сотпен шешілуі тиіс 
болып қалады. Сондықтан естен шығармауымыз керек, яғни, 
қоғамда нық қалыптасқан тәртіп ережелері адамгершілік пен мо-
раль мемлекеттік ұстанымдармен үйлесімді келіп тұра алады, олар 
заң формасында көріне отырып, тек қана сондай жағдайда, қалай 
олар ресми түрде құқыққа қарсы, осыған сәйкес заңды шығарған 
заң шығарушы биліктің өзімен танылмаған жағдайда. Тек қана осы 
жағдайда биліктің атқарушы тармағы осы заңнамалық нормаларды 
жеке өзінің атқарушы-шешім шығарушы әрекетінде легитимді іске 
асырады. Сонымен, құқықтың да моральдың да қоғамдық өмірдің 
барлық тармағына өте алатын қабілеті бар. Құқық та, мораль да 
әлеуметтік қатынастардың жекелеген аймағында белгілі бір аумақта 
шектелмейді. Олар адамдардың тәртібімен, олардың әлеуметтік 
қарым-қатынастарының кең ауқымымен байланысқан. Осыны 
ескере келіп, сонымен қатар, моральдың «әмбебаптығын», оның 
«барлық жерде барлығы», «бар нәрседен өтетін»1 сипатын ескеріп, 
мынадай қорытынды жасауға болады, яғни, мораль мен құқықты 
олардың атқаратын әрекеттері аймағына қарап шектеуге болмай-
ды2. Олар әлеуметтік байланыстардың біріккен бір «жерінде» 
әрекет етеді. Осыдан барып құқық нормалары мен моральдың 
тығыз байланыстағы әрекеттері жалпылық мән алады. Дегенмен, 
нормативті немесе норма белгілейтін факт құқықтық қатынастарды 
қалыптастыруға белгілі бағыттаманы ұсынады, ондағы мақсат — 
құқықтық байланыс орнату, сонда құқық бұзушылық деген түсінік 
тек қана осы ұсыныстарды ғана алып қоймайды, сонымен қатар 
тіптен бір жексұрындықты болжамдайды. Құқық бұзушылық құқық 
құруға бағытталмаған, ол оны жоққа шығаруға бағытталған: ол, 
сондықтан да норма бекітуші емес, бірақ норма бұзушы факт екені 
рас. Осыдан барып, егер, құқық бұзушылықтан да қандай да бір 

1 Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко кретический очерк.— М., 
1974.— 323 с.

2 Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов. Под общ.
ред.члена-корреспондента РАН, д.ю.н.,проф. В.С. Нерсесянца.— М.: Издательская 
группа НОРМА-ИНФРА.— М., 1999.— 832 с.
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құқық шығатын болса, онда ол одан тек қана «қатысты» басқа бір 
дереккөзден шығатын рефлекс сияқты шығуы мүмкін1.

Барлық құқық бұзушылық тәртіптің актісі, әрекеттің, яғни, іс-
әрекет пен іс-әрекетсіздік түріндегі болып табылады. Әрекет, мақсат 
пен тәртіптің белсенді актісі, бұл — тұлға еркінің қандай да бір 
қорытындысы мен мақсатына жетуге бағытталған тырысушылығы. 
Әрекет өзінің заңдылық табиғаты бойынша құқықтық шара ретінде, 
яғни, жалпы заңнамаға және құқық нормаларына және құқықтық 
шараға жатпайтындарға, яғни, заңнамаға және құқық нормаларына 
қайшы келмейтіндей классификацияланады. Онан басқа да құқық 
бұзушылық болып мынадай әрекеттер, яғни, құқық бұзушылықтың 
сипаты әрекет деп есептеле келіп, әрекетіздіктің өзі қабылдануы 
мүмкін. Әрекетсіздік әрекет болып есептеледі, егер жағдайға және 
қызметтік міндеттеме бойынша тұлға бір нәрсе жасау керек бо-
лып, бірақ оны жасамаған жағдайда (себепсіз жұмысқа келмеу, 
басшының шаруаға көңіл бөлмеуі, немқұрайдылығы, қоғамдық 
көлікте жол ақысыз жүру т.б.)

Құқық бұзушылық болып ойлар, сезім, іс-жүзіне аспаған 
әртүрлі көзқарастар саналмайды. Сонымен қатар, мінез-құлық, 
жеке тұлғаның қасиеті, ұлты, туысқандық қатынастар т.б. да құқық 
бұзушылыққа жатпайды.

Сонымен, қолданыстағы заңнамаға сәйкес, құқық бұзушы 
әрекеттер болып, құқыққа қарсы әрекеттер, яғни, заңнаманы 
бұзу, қоғамдық қатынастарға, мүдделерге, адамның еркіндігі мен 
құқығына зиян келтіру мақсатында жасалған әрекеттер санала-
ды. Бірақ та, қылмыстық және әкімшілік-құқықтық қатынастарды 
реттеуші заңнамамен мынадай жағдайлар анықталған, онда, барлық 
құқыққа қарсы белгілері бар әрекет заңды әрекет болып санала-
ды. Мұндай қажетті қорғаныс, жасалған құқық бұзушылықтың 
маңызының аздығы, мамандық немесе қызметтік міндеттің орын-
далуы ең соңғы қажеттілік болып табылады. Бұл жағдайда, белгілі 
құқықтанушы Г.Ф. Шершеневичтің, «егер құқық бұзушылық заңға 
қарсы әрекет болса, онда адам әрекеті объективті құқық рұқсат еткен 
шепте қалмайтын жерде де құқық бұзушылық жоқ, дегенмен мұнда 

1 Общая теория права: Учебник для юридических вузов/ Ю.М. Дмитриев и др.;/
Под общ. ред. А.С. Пиголкина.— 2-е изд., доп.— М.: Издательство МГТУ им. Ба-
умана, 1997.— 305 с.
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басқа адамның оған субъективті құқықпен берілген заңдық мүддесі 
бұзылады. Қызметтік міндеттемені орындауда, өзінің құқығын іске 
асыруда, жәбірленушінің келісімінде, қажетті қорғаныста, ең соңғы 
қажеттілікте құқыққа қарсылығы болмайтын құқық бұзушылық 
жоқ. Мұнда кімнің мүддесіне зиян келетіндік көзқарас бойынша, 
оның құқығы бұзылғандай болады, себебі оның өзінің қорғалатын 
субъективті құқығы деп санауға үйренген жеке мүддесіне қол 
сұғылғандай болады, бірақ, объективті құқық көзқарасы бой-
ынша, мұндай бұзушылыққа жол берілсе және ол бұл жағдайда 
өзінің қорғанысынан айырылса, онда құқық бұзушылық жоқ, тек 
мүдделер бұзылған болып табылады. Егер басқа тұлғалардың 
кедергі келтіруінен, құқықпен қорғалатын адам мүддесі өзінің 
қызметтік міндетін орындаушы тұлғамен бұзылған жағдайда құқық 
бұзушылық болмайды...»1. Сондықтан бұл жағдай, істердің мұндай 
категорияларын қарауда және осыған сәйкес шешім қабылдауда 
компетентті ұйымдар барынша қатаң түрде қарауға тиісті. Сонымен 
қатар, қаралып отырған іс бойынша шешім қабылдау барысында 
оған өкілетті ұйым немесе қызметтік тұлға белгілі бір принцип-
терге сүйенулері тиіс. Мысалы, жасалған құқықбұзушылығының 
салмағының қолданылған жазамен өлшемдесетінін көрсететін 
адекваттылық принципі, келтірілген зиянның өлшемімен және оның 
салдарымен, жасалған әрекеттің сипатымен, залал келтірушінің 
кінәсінің түрімен, жасалған әрекеттің қайталануымен және т.б. 
анықталады.

Құқық бұзушылық ылғи да әлеуметтік қауіпті кінәлі іс-әрекет 
болып табылады, ондағы кінә, жасалған әрекетке тұлғаның 
психикалық қатынасы, құқық бұзушылықтың сипатын анықтайды.

Әрекеттің кінәлілік сипаты туралы тек сондай жағдайда айтуға 
болады, қалай жасаған күнде не егер адамның таңдау құқығы оның 
еркіне тәуелді болса: заңды немесе заңға қарсы, мұнда, біріншіге 
кедергі болатындығы анық екінші вариант ерікті таңдалады. Осы 
көзқарастан түсінікті болатыны, неге құқық бұзушылықтан кейін 
жауаптылық міндеттемесімен санкция жүргізетін құқық пайда 
болады. Кінәлау мен мәжбүрлеу құқық бұзушылықты тергеудің 
мәні, олар соңғысынан логикалық қажеттіліктен туады. Құқықтағы 

1 Хропанюк В.Н., Теория государства и права. Хрестоматия. Учебное посо-
бие.— М.,1998.— 937 с.
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мәжбүрлеу теориясын жақтаушылардың бірі — Гегель қылмысқа 
осылай қараған. Гегель үшін қылмыс — құқықты жоққа шығару 
сияқты құқықтық идеяның логикалық сәті болып табылады. Дәл 
сол осы идеяның кері сәтінің көрінісі,— логикалық дамудың барлық 
кері деңгейінде көрінетін, түкке тұрғысыз сәт. Түкке тұрғысыздық 
бұл жаңа жоққа шығарудың арқасында іштей пайда болатын жағдай, 
сөйтіп қылмыстың жоғалуы, ол жазалау арқылы орындалады1.

Құқық бұзушылық заңды жауаптылықтың негізі ретінде 
құқықбұзу құрамын жиынтықта құрайтын төрт элемент арқылы 
сипатталады: объект, объективті жақ, субъект, субъективті жақ: 
объект — құқықпен қорғалатын, бұзылған материалды және мате-
риалды емес игіліктер; объективті жақ — залалды қорытындысы 
бар және қорытынды мен әрекет арасындағы себепті байланыстың 
арқасында пайда болатын құқыққа қарсы әрекеттің өзі; субъ-
ект — құқық бұзушылық жасаған, әрекет жасауға құқылы тұлға; 
субъективті жақ — кінә, яғни, құқық бұзушының әрекетке және 
оның қорытындысына ойлы немесе байқаусыз түрде қатынасы2.

Осыдан барып, яғни заңды жауаптылық тұлғаға тек қана бар 
жағдайда беріледі, ал іс жүзінде заңдылық режімде — құқық 
бұзушылықтың құрамының барлық элементтері анықталған 
жағдайда. Бұл талап тұлғаға берілетін заңды жауаптылықтың 
барлық түріне де міндетті, сөзсіз және даусыз болып есептелінеді.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Қазіргі заманғы қандай заңдық әдебиеттерде жеке адамның 
заңсыз тәртібін бағалаудағы тенденциясы қалыптасқан?

2. Әкімшілік құқық бұзушылықтың әлеуметтік-психологиялық 
аспектілерін сипаттаңыз.

3. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаның мақсаты мен 
уәжін (сылтауы) атаңыз.

4. Әкімшілік құқық бұзушылық адамгершілік пен мораль норма-
ларына қандай әсер етеді?

1 Овсянников М.Ф. Филисофия Гегеля.— М.: Изд. Социально-экономической 
литературы,1959.-306 с.; Нерсесянц В.С. Философия права Гегеля.— М.: Юристь, 
1998.— 352 с.

2 Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия. Опыт комплексного ис-
следования.— М.: «Статут», 1999.— 712 с.
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2.2. Әкімшілік құқық бұзушылықтың түсінігі, 
белгілері және құрамы

Қылмыстың негізгі өсу беталысына байланысты — халық 
санының өсуін басып озып отырған, оның жедел өсуі — 
қылмыстың репрезентативті хабаршысы сияқты, әкімшілік құқық 
бұзушылықтың өсуін зерттеу белгілі бір маңыз алады. Өзінің 
қоғамдық қауіпсіздігімен құқық бұзушылық қылмыстық тәртіпке 
бағытталған белгілі бір қадам болып табылады. Қоғамдағы құқық 
бұзушылықтың өсуі жалпы халықтың құқықтық санасында белгілі 
бір мөлшерде жағымсыз жағдайларға әкеледі, оларды қандай да 
бір заң нормасын бұзып қойғандарды ғана қылмыстық тәртіпке 
жақындатып және итермелемейді, сонымен қатар басқаларды да, 
себебі көпшіліктің шындықты сезінудегі құқықтық тәртібінің 
деңгейі шын мәнінде көптеген азаматтар үшін өте төмен болып 
отыр1.

Заңдық әдебиеттерде әкімшілік құқық бұзушылық түсінігін 
анықтауда құрамында әртүрлі белгілері бар көптеген нұсқалары 
кездеседі:

— бір ғалымдар «әкімшілік құқық бұзушылық (іс-әрекет) 
мемлекеттік тәртіпке, жекеменшік, мемлекеттік меншік, муни-
ципальды меншік және басқа да меншіктердің түріне азаматтың 
құқығы мен еркіндігіне зиян келтіретін, бекітілген құқыққа қарсы 
басқару тәртібіне кінәлі (қасақана немесе байқаусыз) әрекет 
пен әрекетсіздік, бұларға заңнамамен әкімшілік жауаптылық 
қарастырылған»2;

— басқалары, «әкімшілік құқық бұзушылық — бұл құқыққа 
қарсы, кінәлі әрекет немесе әрекетсіздік, ол жалпыға міндетті 
әкімшілік-құқықтық нормаларды бұзады да әкімшілік жаза түріндегі 
жауаптылыққа тартылады»3;

1 Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 
тенденции. Предусловие академика Российской академии наук В.Н.Кудрявцева.— 
М.: Издательство НОРМА, 1999.— 516 с.

2 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник.— М.: «Статут», 
2000.— 251 с. 

3 Административное право Республики Казахстан. Часть общая. Издание 2-е, с 
изменениями.— Алматы: «Жеті Жарғы»,1997.— 240 с.
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— «Әкімшілік жауаптылық туралы» 4 тамыз 1998 жылғы Қырғыз 
Республикасының Кодексіндегі 9-бабында былай көрсетілген, 
«әкімшілік құқық бұзушылық (әрекет) құқыққа қарсы заңсыз болып 
саналады, егер кінәлі физикалық немесе заңды тұлғаға (қасақана не-
месе байқаусыз) осы Кодекспен немесе Қырғыз Республикасының 
заңымен әкімшілік жауаптылық бекітілсе»1;

— тағы да басқалары, «әкімшілік құқық бұзушылық (әрекет) 
мемлекеттік не қоғамдық тәртіпке, жекеменшікке, азаматтардың 
құқығы мен еркіндігіне, сондай-ақ, заңнамамен әкімшілік 
жауаптылық қарастырылған бекітілген басқарушы тәртіпке, заңсыз-
дыққа, кінәлілікке, (қасақана немесе байқаусыз) әрекет немесе 
әрекетсіздікке келтірілетін кедергі деп санайды» т.б.2;

Біздің ойымызша, әкімшілік құқық бұзушылық түсінігінің ло-
гикалық конструкциясының анықтамасы мына төмендегі негізгі 
белгілерді қамтиды:

А) қоғамдық қауіпсіздік;
Ә) заңсыздық;
Б) кінәлілік;
В) әкімшілік жазалау.
Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілерін сипаттай келе мына 

төмендегілерге назар аударуымыз қажет: қоғамдық қауіпсіздік өзінің 
әлеуметтік мағынасы бойынша, яғни, антиқоғамдық, жалпы алғанда 
қоғам мен мемлекетке, азаматтардың мүдделеріне зиян келтіретін 
әрекетті білдіреді. Жасалған әрекеттің қоғамға қауіпті екендігі 
заңнамамен анықталады, сонымен қатар, барлық антиқоғамдық 
әрекеттердің әкімшілік құқық бұзушылықтың мазмұнына қатысы 
бола бермейді. Есте ұстауымыз керек, көптеген біртекті әкімшілік 
құқық бұзушылықтар олардың бірнеше рет қайталануымен қылмыс 
болып танылады. Сол кезде қоғамдық қауіпсіздіктің деңгейі, негізгі 
критериидің бірі, яғни, құқық бұзушылықты қылмыстан бөліп 
қарауға мүмкіндік жасайды. Қоғамдық қауіпсіздіктің деңгейі деген-
мен барлық құқық бұзушылықтың белгісі болып саналғанымен, есте 
сақтауымыз қажет, ол үнемі санына қарап есептеліп тіркелмейді 
(мысалы, әскери комиссариаттың шақыртуына уақтылы келмеу, 

1 Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности.— 
Бишкек,1999.— 234 с. 

2 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса.— М.,1998.— 798 с.
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қоғамдық көлікте жол ақысыз жүру, белгіленген орны жоқ көшедегі 
сауда жасау т.б.). Қоғамдық қауіпсіздік түсінігінің осындай 
белгісіздігі, бір жағынан, осындай көптеген құқық бұзушылықтарға 
құқыққорғау ұйымдарының «көз жұмып» қарауын мәжбүрлейді, 
ал екінші бір жағынан, тәрбиелік сипаты бар шараларға баса на-
зар аударуға шақырады және сонымен қатар осындай жағдайларды 
азырақ заңдастыруға тырысады. Осы себептен әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Кодекстің атын «Әлеуметтік тәртіпсіздік» деп 
өзгерту туралы ұсыныстар жасалған1. Мұндай тәжірибе Германи-
яда орын алған, онда «Әлеуметтік кодекс» жұмыс жасайды. Мыса-
лы, А.А. Тарановтың байқауынша, жекеменшік, қоғамдық тәртіпке 
қарсы көптеген құқық бұзушылықтар қоғамның гүлденіп дамуына 
қатысты емес, яғни, олар қалай дамыған елдерде жасалса, сондай 
енді дамушы елдерде де жасалады. Сондықтан мұндай жағдайдың 
пайда болуына жағымсыз жағдайлардың әлеуметтік-психологиялық 
факторлары әсер етеді. Яғни, бір жағдайда, адамгершілік-рухани 
негіз жеке тұлғаны құқыққа қарсы әрекет жасаудан сақтап қалады, 
басқа жағдайда, мұндай негіздің болмауы, жеке тұлғаны басқа 
біреудің есебінен өмір сүруді «мәжбүрлейді»;

— заңсыздық болып құқық нормалары бұзылған әрекеттер сана-
лады. Мұнда көрсетілген құқық нормалары құқықтың тіптен басқа 
саласына жатуы мүмкін. Атап көрсетуіміз керек, мұндай жағдай 
қылмыстық және әкімшілік жауаптылықты бекітетін заңнама үшін 
барынша кең тараған болып саналады, мұнда бұл салалардың 
құқық нормалары құқықтың басқа салаларының нормаларының 
лайықты орындалуларына санкция ретінде алынады. Бұл жер-
дегі ең маңыздысы, сәйкес келетін нормалардың сақталуы әкім-
шілік жауаптылық шараларымен қорғалады. Заңсыз болып 
еспептелмейтін әрекет әкімшілік құқық бұзушылықты құра алмайды 
және әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды. Есте сақтайтынымыз, 
әрекет (іс-әрекет, іс-әрекетсіздік) әкімшілік құқық бұзушылық бо-
лып, тек қана заңнамамен бекітілген сәйкес тыйымдар бұзылған 
кезде саналады. Олай болмағанда, «ол заңда көрсетілмеген болса, 
онда құқық бұзушылық та жоқ болады». Сонда да, қаралып отырған 
әрекеттердің құқық нормаларымен қайшылықтары оны әкімшілік 

1 Административная ответственность в СССР. Научно-аналитический обзор.— 
М., 1983.— 321 с.
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құқық бұзушылық ретінде тануға негіз бермейді. Қазақстан Ре-
спубликасы өзінің нарықтық дамуында құқықтық реформалар 
кезеңін және әкімшілік заңнамаларды жетілдіруден өтіп отыр, 
мүмкін мұндай жағдайлар, егер де бүгінде заңнамамен заңсыз бо-
лып есептеліп отырған сол әрекеттер, ертең бұл қасиетінен айы-
рылуы мүмкін және де қарама-қарсы, бүгінде заңсыз болып есеп-
телмей отырған сол әрекеттер, болашақта заңды болып есептелуі 
мүмкін. Яғни, Қазақстан Республикасының кеңестік даму кезеңінде 
маманданған сол әрекеттер, бүгінде ондай болып есептелмейді (та-
нылмайды) және олар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодек-
стен алынып тасталған;

— әрекеттің кінәлілігі тұлғаның жасалған құқық бұзушылыққа 
психоэмоционалды реакциясын сипаттайды, дәл осының өзі 
соңында, әрекеттің қасақана немесе байқаусызда жасалғанын 
білдіреді.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, егер, заңсыз әрекет жасаған не-
месе әрекет жасамаған тұлға, өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) 
құқыққа қарсы сипаты бар екендігін сезінсе (мойындаса), өзінің 
тәртібінің зиянды салдары барлығын алдын ала білген болса 
және оларды аяп немесе осындай салдарлардың болуына саналы 
түрде жол берсе немесе оған немқұрайды қараса, әкімшілік құқық 
бұзушылық қасақана жасалған болып есептеледі.

Әкімшілік құқық бұзушылық байқаусызда жасалған болып са-
налады, егер оны жасаған тұлға өзінің әрекетінің немесе әрекет-
сіздігінің зиянды салдары болу мүмкіндігін алдын ала білген болса, 
бірақ оларды болдырмауға жеткіліксіз жеңіл қарап немесе осын-
дай салдарлардың болу мүмкіндігін болжай алмай, дегенмен, егер 
анықтап немесе баса назар аударып қараған күнде оны алдын ала 
болжап білуге болады, онда әрекет байқаусызда жасалған болып са-
налады.

Дегенмен мынаны еске ұстау керек, әкімшілік құқық бұзу-
шылықты талдағанда кінәнің формасына аса назар аударылмайды. 
Бірақ, көптеген құқық қорғау ұйымдарының қызметкерлері, тек қана 
бір әкімшілік құқық бұзушылық фактісінің өзі, бұзушыны әкімшілік 
тыйымдар жауапкершілігіне тартуға жеткіліктілігіне берік сенімді. 
Бұл идея А.А. Тарановтың көзқарасы бойынша тереңірек талда-
нып берілген «кінәнің барлығы — әкімшілік құқық бұзушылықтың 
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міндетті түрдегі белгісі, кінәнің жоқтығы әкімшілік құқық бұзу-
шылықпен жасалған әрекетті мойындауды жоққа шығарады, бірақ 
кінәнің түрі талдау маңыздылығын алмайды. Ол іс жүзінде, тек 
қана, әкімшілік жауаптылық белгілі бір әрекет жасағаны үшін негізгі 
не қосымша жазалау шарасының белгілі бір қатысты түрі берілген 
күнде ғана саналады»1.

Мұндай пікірдің пайда болуына мына жағдай да әсер етеді, 
әкімшілік заңнамаға сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі 
ретінде заңды тұлға да шыға алады, «кінәлілік себебі болып та-
былатын жасалған әрекетке тұлғаның психикалық қатысы, жал-
пы алғанда, әдеттегідей ой-пікір бойынша қиындықпен зорға 
қабылданады»2.

Заңды тұлғаның «кінәлілік» түсінігін талдай келе, А.И. Худя-
ковтың айтқандарын еске алғанымыз дұрыс болады: «заңды 
тұлғаларға «кінәлілік» категориясын қолдану, ылғи да іс жүзіндегі 
жұмысшыларға түсініспеушілік тудырады («жасалған әрекетке 
ұйымның қандай психикалық қатынасы болуы мүмкін?» деп олар 
сұрақ қояды), бұл жағдайда заң ғылымы бұғанда бұрынырақ жау-
ап тауып қойған, шын мәнінде құқық бұзушылықтың субъектілері 
болып тек қана жай адамдар емес, сонымен қатар заңды тұлғалар 
да бола алады. Дегенмен, ең соңында құқық бұзушылықтың бұл 
түрі де жай адамдармен жасалады — ұйымдар жұмысшылары, 
олардың әрекеттері заңды деп есептелінсе, сонымен қатар, заңды 
тұлғалардың құқыққа қарсы (заңсыз) әрекеттері бір мезгілде оның 
кінәлілік деңгейі туралы түсінікті құрайды3.

Н.Б. Малеиннің көзқарасы бойынша «құқықты бұзу — құқық 
бұзушылық, тек таза сырт түрі ғана емес, сонымен қатар ішкі 
психикалық түрі де, соның ішінде дәл бұзушының құқықтық 
шарттарды жоққа шығару-шылық қатынасы және оның өзінің 
қорғалатын мүддесіне, сонымен қатар, субъективті кінәлілік тәртібі 
анықталғандығы». Кінә субъектінің өзінің әрекетінің маңызын және 
оның салдарының жай жағдай ретіндегідей емес, сонымен қатар, 

1 Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академиче-
ский курс. Алматы, ТОО «Баспа», 2000.— 256 с.

2 Административная ответственность в СССР. Научно-аналитический обзор.— 
М.,1983.— 321 с.

3 Худяков А.И. Налоговые правонарушения.— Алматы: ТОО «Баспа», 1997.— 
288 с.
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оның қоғамдық-қауіпті құқыққа қарсы сипаты бар екендігін сезінуді, 
мойындауды ұғындырады. Онда субъектіні нақты құқық нормасын 
бұзғандығы туралы міндетті түрде түсінік беру талап етілмейді; 
оның тек қана мінез-құлқының тәртібінің зиянды (қауіпті) екендігін 
сезініп, мойындағаны жеткілікті1.

Ғалымның жасаған ескертпесінен мынадай жалпы қорытынды 
жасауға болады, кінәсіз құқық бұзушылық болмайды, ал егер кінә 
жоқ болса, онда құқық бұзушылық фактісі де жоқ болады;

— әкімшілік құқық бұзушылық болып тек қана сондай әрекет 
танылады, яғни, заңнамамен бекітілетін әкімшілік жауаптылық 
әкімшілік жазалау болып табылады. Осыдан барып әкімшілік 
жауаптылықтың негізі, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау болып 
табылады. Дегенмен, бұл жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың 
барлық жағдайында, әкімшілік заңда қаралғандай жазалауды 
орындау үшін міндетті екендігін білдірмейді, ал әкімшілік құқық 
бұзушылық жасаған тұлға міндетті түрде әкімшілік жауаптылыққа 
тартылады. Ұмытпауымыз керек, заңнамамен баптар ережелерінің 
жиынтығы қаралған, онда құқыққа қарсы әрекет жасаған тұлғаның 
әкімшілік жауаптылықтан босатылуы туралы негіздерге баса на-
зар аударылған. Соған қарамастан, соңғы ереже жазалау туралы 
әкімшілік құқық бұзушылықтың міндетті белгісі ретіндегі тезисін 
өзгертпейді. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға, құқық 
бұзушылық жасалған кездегі қолданыстағы заңнама негізінде 
жауаптылыққа тартылады. Жасалған әкімшілк құқықбұзушылықтың 
уақыты болып оның салдарының пайда болу кезіне қарамастан 
көрсетілген әрекеттің жасалған уақытынан бастап саналады. 
Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты жоятын неме-
се әсер ету шарасын жұмсартатын заңның кері күші болады, яғни, 
бұл заңның күшіне енгеніне дейінгі жасалған құқық бұзушылыққа 
таратылады. Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жауаптылықты 
бекіту және күшейту заңы немесе басқа жолмен құқық бұзушылық 
жасаған тұлғаның жағдайын нашарлатудың кері күші болмайды.

Сонымен, жазалау дегеніміз компетентті (өкілетті) ұйымдардың 
және қызметтік тұлғалардың жасалған құқық бұзушылыққа, яғни 
адекватты жауаптылықтары. Кез келген заңды жауаптылық үш 
белгімен сипатталады:

1 Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. М.: Юри-
дическая литература, 1985.— 16-17 с.
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— мемлекеттік мәжбүрлеумен;
— құқық бұзушылықты және оның субъектісін жоққа шығару 

бағасымен;
— құқықбұзушы үшін жағымсыз салдардың бар болуы, ол оның 

жазасының мәні болып табылатындығы1.
Физикалық тұлғаға әкімшілік жаза қолдану, әкімшілік жауап-

тылықтан босата алмайды, ол бұл құқықбұзушылығы үшін, заңды 
тұлғаны әкімшілік жауаптылыққа тартқандай кінәлі физикалық 
тұлғаны осы құқықбұзушылығы үшін әкімшілік жауаптылықтан 
босатпайды. 

Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілерінің талдануы бой-
ынша мынадай қорытынды жасауымызға болады, ғылыми түсін-
дірме бойынша әкімшілік құқық бұзушылық түсінігі қоғамдық 
қауіпті, құқыққа қарсы, кінәлі әрекет не әрекетсіздіктер танылады 
да олардың қорытындысы құқықтық жалпыға бірдей нормалар 
бұзылып, әкімшілік жаза түріндегі әкімшілік жауаптылыққа әкеледі.

Сонымен, әкімшілік құқық бұзушылық түсінігі бойынша 
қоғамдық құқықтық тәртіпке, қауіпсіздік, денсаулық, азамат-
тардың өмірі, құқығы мен еркіндігі, жекеменшік және басқару 
тәртібі, қоғамдық қауіпті, құқыққа қарсы заңсыз, кінәлі әрекет-
термен түсіндіріледі, олар үшін әкімшілік заңнамамен әкімшілік 
жауаптылық қарастырылған, оның шарасы ретінде әкімшілік 
жаза қолданылады.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың заңнамалық және доктриналық 
анықтамасы заңдық және әлеуметтік белгілерді көрсетеді, ол 
әкімшілік құқық бұзушылықтың кез келген түріне тән. Бұл 
белгілер (заңсыздық, қоғамдық қауіпсіздік, кінәлілік және жа-
залану) әкімшілік құқық бұзушылық түріндегі құқыққа қарсы 
сипаттағы басқа да әрекеттен, яғни ол да өзінің мағынасы жағынан 
құқық бұзушылық немесе қылмыс болып есептелетін шектеуге 
заңсыз әрекетті мүмкіндік жасайды. Дегенмен, көрсетілген белгі 
бойынша мүмкін болған барлық әкімшілік құқық бұзушылықтар 
жиынтығы рамкасында, бір нақты құқық бұзушылықты басқа 
әкімшілік құқық бұзушылықтан шектеп алуға болмайды, мысалы, 
өте аз мөлшердегі есірткі құралдарын заңсыз қабылдау және сақтау. 

1 Худяков А.И. Налоговые правонарушения.— Алматы: ТОО «Баспа», 1997.— 
288 с. 
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Басқа да әкімшілік құқық бұзушылықтар қоғамдық қауіпсіздікті, 
заңсыздықты, кінәлілікті, жазалауды, яғни, барлық әкімшілік құқық 
бұзушылықтың классикалық белгілерін тудырады1.

Заңсыз әрекеттердің жалпы массасы ішінен нақты құқық 
бұзушылықты анықтап алу үшін, мысалы, бөтен біреудің мүлкіне 
аз мөлшердегі жасалған ұрлық немесе тұрмыстағы электр энергия-
сы мен газды пайдаланудағы ережені бұзу т.б. сияқтыларда ерекше 
түсінік болады, ол әкімшілік құқық бұзушылықтың заңдық құрамы, 
түсінігі.

Әкімшілік құқық бұзушылық құрамы, түсінігі құқық бұзушы-
лықты нақтылау мақсатында қажет, оның дұрыс нақтылануынан, 
тіптен кейде әкімшілік құқықбұзушылықтың барлық белгілері бар 
болған жағдайда да оның құрамы жоқ болуы мүмкін, соның салда-
рынан тұлғаны жауапқа тартуда кедергілер пайда болады (ақыл-есі 
дұрыс еместік, заң алдында жауап беру жасына жетпегендік және 
т.б.). Сонымен әкімшілік құқық бұзушылық құрамынан қоғамға 
қарсы тәртіптің әкімшілік жауаптылыққа тартылу мүмкіндігі бар 
құқықпен бекітілген элементтер жиынтығы түсіндіріледі. Әкімшілік 
құқықбұзушылық түсінігі туралы мұнан да анығырақ және дәл 
анықтамалар А.Б.Агаповтың еңбегінен көрініс тапқан, ол «әкімшілік 
құқық бұзушылықтың құрамы әрекеттің қоғамдық қауіпсіздігін си-
паттайтын элементтер жиынтығынан тұрады, оларға мыналар жата-
ды: заң бұзушыны ұстау (объективті жақ), қатысушылардың психо-
эмоционалды статустары (субъективті жақ және субъект құрамы), 
сондай-ақ заңға қарсы қастандық объектісі» деп тұжырымдайды2.

А.А. Тарановтың да әкімшілік құқық бұзушылық құрамы 
түсінігіне ұсынған пікірі өте қызғылықты, ол әкімшілік құқық 
бұзушылық түсінігі бойынша әкімшілік заңнамамен бекітілген 
белгілердің жиынтығы, онда сол немесе басқа әрекет неме-
се әрекетсіздік заңсыз және кінәлі деп танылып, әкімшілік 
жауаптылыққа тартылуы мүмкін» деп түсіндіреді3. Ғалымның 
пікірінің бағалылығы және пайдалылығы сонда, яғни, әрекет сонда 

1 Жетписбаев Б.А. Правонарушение как основание пременения мер правового 
пренуждения. // Человек и право.— №1[8], 2001.— 54-58 с.

2Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник.— М.: «Статут», 
2000.— 251 с. 

3 Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академиче-
ский курс.— Алматы, ТОО «Баспа», 2000 — 256 с.
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ғана әкімшілік құқық бұзушылық болып саналады, қашан ол өзінің 
құрамында әкімшілік құқық бұзушылықтың барлық элементтерін: 
объект, объективті жақ, субъект, субъективті жақ қамтитындығы ту-
ралы орныққан көзқарастарды құруда ол мүмкін алғышарттар жа-
сайды.

Заңнамамен тыйым салынған, өзінің құрамында құқық бұзу-
шылық элементтері бар жеке тұлғаға, қоғам мен мемлекетке зиян 
келтіретін және әкімшілік жауаптылыққа тартылуға әкелетін кез кел-
ген әрекет, құқық бұзушылық ретінде қабылдануы мүмкін. Деген-
мен, яғни, «құқық бұзушылық» және «құқықбұзушылық құрамы» 
деген түсініктердің бір емес екендігін есте ұстауымыз қажет. Егер 
құқық бұзушылық объективті шындықта жасалған нақты әрекет 
болса, онда құқық бұзушылық құрамы — тек қана логикалық мо-
дель, қандай да бір әрекеттің, оның құқыққа қарсы мәнін көрсететін 
өзіне тән белгілерін бекітетін нормативті категориясы1.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың объектісі болып құқық нор-
маларымен реттелген және әкімшілік жауаптылық шараларымен 
қорғалатын (заңды талап, ұйғарым, тыйымдар, нормалар) қоғамдық 
қатынастар табылады.

Құқықбұзушылықтың объектісі — бұл ұрланатын заттар емес, 
қайтарылмайтын немесе төленбейтін ақша да емес, жалған жаса-
латын құжат емес, намысына тиіп, ұрып-сабап тастайтын адам 
емес болып саналады. Құқық бұзушылықтың объектісі болып 
осыған сәйкес бұзылған субъективті құқық — мүлікті иеленуге 
жекеменшіктік құқық, несие алушы мен сатушының ақша алуға 
құқығы, мемлекеттік басқаруды өз дәрежесінде іске асыруға бай-
ланысты мемлекеттің құқығы, адамның өз игілігі (құндылығы) мен 
жеке басына қол сұқпаушылық құқығы және т.б. табылады

Объекті ол әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамындағы 
бірден-бір міндетті элемент, құқық теориясында объектісіз құқық 
бұзушылық болмайды, себебі, әкімшілік құқық бұзушылық ретінде 
заңнамамен қарастырылған кез келген құқыққа қарсы қоғамдық 
қауіпті, кінәлі және жазаланатын әрекеттер, белгілі бір объектіге, 
қоғамдық қатынастарға зиянын тигізеді. Сондықтан әкімшілік 

1 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. / Отв.редакторы — д.ю.н., 
проф. И.Я. Козаченко и д.ю.н., проф. З.А. Незнамова.— М.: Издательская группа 
ИНФРА-М - НОРМА, 1997.— 516 с.
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құқық бұзушылықтың объектісін дұрыс анықтау, құқыққа қарсы 
әрекеттің әлеуметтік және құқықтық табиғатын шынайы түсіндіруге, 
жасалған құқықбұзушылығы үшін әкімшілік жауаптылықтың шегі 
мен формасын анықтауда қабілетті болады. Әкімшілік құқық нор-
маларымен қорғалатын қоғамдық қатынастар шебі және әкімшілік 
құқық бұзушылық объектісі бола алатын, мемлекетте болып 
тұратын тарихи, саяси, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және 
басқа да жағдайларға байланысты белгілі бір дәрежеде қозғалыста 
және үнемі динамикада болады.

Әкімшілік құқық бұзушылық құрамының объективті жағы 
— бұл заңды маңызы бар белгілердің жиынтығы. Олар құқыққа 
қарсы әрекеттің ішкі жағын сипаттайды да өзінің мәні жағынан 
әкімшілік құқықпен тыйым салынған әрекет немесе әрекетсіздік 
болып табылады, яғни, бұл система әкімшілік құқық нормаларымен 
қарастырылған оның ішкі пайда болуын белгілері сипаттайды.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың объективті жағының орталығы 
(негізі) бола отырып, құқықбұзушылық жасаған тұлғаның мінез-
құлқының әртүрлі жағын сипаттайтын әрекеті бірнеше реттік, 
үнемділік, ұзаққа созылушылық т. б. болып бөлінеді.

Ұзаққа созылған құқық бұзушылық дегеніміз — әрекет пен 
әрекетсіздіктің жасалғанынан кейінгі ұзақ уақыт бойы құқықтық 
міндеттің орындалмауы (әскери комиссариатқа келмей қалу, 
тұрғылықты жерге тіркеусіз өмір сүру).

Жалғаса берушілік — бірнеше бірөлшемдік бір мақсатқа жетуге 
бағытталған және өзінің жиынтығында бір әрекет болып табылатын 
заңсыз әрекеттер (есепке алу ережесін бұзу, табыс көзін тарату).

Қайталанушылық — бір тұлғаның бір жыл ішінде біртекті 
бұзушылықтарды жасауы және ол үшін жауаптылыққа тартылып 
қойылуы.

Атап өтуіміз қажет, яғни, әкімшілік құқық бұзушылықтың 
объективті жағының міндетті белгілеріне құқыққа қарсы әре-
кеттерден басқа құқыққа қарсы әрекеттердің зиянды салдарла-
ры да жатады, сондай-ақ әрекет пен оның зиянды салдарларының 
арасындағы себепті байланыс та жатады.

Зиянды салдарларға құқыққа қарсы әрекеттің қорытындысында 
пайда болатын залалдар мен зияндар жатады. Зиянды салдар-
лар жекеменшіктік, мүліктік немесе басқа сипат алулары мүмкін, 
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олар ауырлық деңгейлерімен ерекшеленіп бөлінеді. Кейде құқық 
бұзушылық түрін анықтау, оған талдау, саралау жасау, тек пайда 
болған салдарларға байланысты болуы мүмкін. Мысалы, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасында көрсетілген техникалық 
қауіпсіздік ережелерін сақтау, еңбекті қорғау тәртіптерін сақтамау 
соңынан әкімшілік жауаптылыққа тартылуға апарады Пайда болған 
салдарлардың (салмағына) ауырлығына қарай құқықбұзушыға 
әкімшілік жазаның бірнеше түрі қолданылуы мүмкін, мысалы, 
сол азаматқа берілген әкімшілік ескертпе, айыппұл салу, арнайы 
құқығынан айыру т.б.

Себепті байланыс — жағдайлар арасындағы сондай байла-
ныс, олардың өлшеміне қарай, екеуінің бірі (себеп) қажеттілікпен 
екіншісін тудырады (салдар). Мұнда түсіндіріп өтуіміз керек, беріліп 
отырған сипаттаманың негізгі қасиеті, оның ішінде, салдардың 
қажеттілік пайда болуы дәл әрекеттен кейінгі жағдайдың өзі. Мына-
дай жағдайлар да болуы мүмкін, құқыққа қарсы әрекет және оның 
зиянды салдары көрініп-ақ тұрады, бірақ олардың арасында себепті 
(яғни, қажетті), байланыс болмайды .

Әкімшілік құқық бұзушылықтың объективті жағының бо-
луы заңшығарушы көбіне орынды түрді, әрекетті жасау сипа-
тын, жағдайды, құқыққа қарсы әрекеттің бұрын жасалуын, оның 
қайталанып тұруын уақытқа мәжбүрлі етіп қояды. Мұндай белгілер 
әдебиетте — факультативті белгілер деген атқа ие болды. Бұл 
белгілер құқық бұзушылықтың кез келген түрін жасаған кезде 
орын алады. Сонымен қатар, олар барлық кезде емес, тек сәйкес 
нормалардың гипотезасы көрсетілгенде ғана заңды сипат алады 
және тек осы жағдайда олар талданған мағынаға ие болады.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі болып құқық 
бұзушылық жасаған тұлға саналады. Заңнамаға сәйкес әкімшілік 
құқық бұзушылықтың субъектісі болып сәйкес құқыққа ие, заң ал-
дында жауап бере алатын, ақыл-есі дұрыс физикалық және заңды 
тұлғалар табылады.

Физикалық тұлға түсінігі әрдайым біржақты қабылданбауы 
керек және бұл түсінік комплексті және жиынтықты түсінік. 
Физикалық тұлғалар арасында азаматтар, азаматтығы жоқ тұлғалар, 
шетелдіктер болып бөлінеді де, олардың әкімшілік жауаптылыққа 
тартылуларында белгілі ерекшеліктер бар, ол қолданыстағы 
заңнамада көрсетілген.
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Физикалық тұлға түсінігі тұлғалардың әртүрлі категорияларының 
кең ауқымын алады, олардың барлығы да әкімшілік құқық бұзу-
шылықтың субъектісі болып есептелінеді, бірақ олардың құқықтық 
жағдайларының ескерулер, кәсіптік қызметтері, әлеуметтік функци-
ясы, денсаулығының жағдайы, әртүрлі қоғамдық қауымдастықтарға 
жатуы арқылы ерекшеленеді.

Тұлғалардың жекелеген категориясы үшін бұл факторлар 
әкімшілік жауаптылық үшін қосымша негіздерді қажет етеді, ал 
басқалары үшін — оның шараларын шектеу болады.

Заңнамамен бекітілген әкімшілік құқық бұзушылықтың 
субъектісі ретінде заңды тұлғаларды тану туралы жарыссөздер 
мен әртүрлі талдаулар аз емес. Бұл туралы біз жоғарыда айттық 
және осы еңбектің басқа бөлімінде заңды тұлғалардың әкімшілік 
жауаптылықтарына арналған бұл туралы және жалғастырамыз.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың субъективті жағы бойынша 
тұлғаның жасаған құқықбұзушылығына психикалық қатынасын си-
паттайтын белгілердің жиынтығы, оның дәл орталығы кінә болып 
табылады, ол қасақана немесе байқаусыз жасалады. Сонымен кінә 
— әкімшілік құқық бұзушылықтың субъективті жағының негізгі 
белгісі. Кінә болмаса, яғни, өзінің мінез-құлқының және оның 
салдарының негізсіз құқыққа қарсы тәртібінің сипаты болса, онда 
әкімшілік құқық бұзушылық та болмайды.

Әкімшілік құқық бұзушылықтың қасақана және байқаусыз болып 
табылатын субъективті жағының міндетті белгілерімен қоса, басқа 
да факультативті белгілері болады, онда құқыққа қарсы әрекетті 
жасай отырып құқықбұзушы жасаған құқықбұзушылығының сыл-
тауы мен мақсатын көздейді. «Ықпал ету — бұл адамның басқа 
бір мақсатқа емес, дәл осы ойға талпынысы...»1. «Ықпал ету 
адамның бір әрекетке деген ниеті, пиғылы». «Адекватты сезінген 
ниет немесе пиғыл ықпал ретінде танылады»2. Құқық бұзушылық 
сылтауының толығырақ түсінігінің көрінісін атақты криминолог 
К.Е. Игошев былай келтіреді: «Қылмыстық мінез-құлықтың сыл-
тауын, әлеуметтік ортаның әсерімен толық қалыптасқан сияқты 
және жеке тұлғаның өмірлік тәжірибесінің ниетімен анықтауға бо-
лады, ол қылмыстық әрекеттің тікелей ішкі себебі және қылмыстық 

1 Психология. / Под редакцией Г.С.Кастюка.— Киев,1968.— 524 с.
2 Рубенштейн С.Л. Основы общей психологии.— М.
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әрекетке бағытталған жеке бастық қатынасты көрсетеді»1. Соны-
мен, әкімшілік құқықбұзушылықтың сылтауы болып сондай ішкі 
ниеттер саналады, олар белгілі бір құқық бұзушылықты жасауда, 
құқық бұзушылық әрекеттің субъектісін соны жасауға итермелейді.

Құқықбұзушылықтың мақсаты құқыққа қарсы мінез-құлықтың 
негізінде пайда болады. Құқық бұзушылықтың мақсаты — бұл 
сол қорытындының ойлаушы моделі, оған субъект әкімшілік 
құқық бұзушылықты жасауда жетуге тырысады. Әкімшілік құқық 
бұзушылық мақсаты мен ықпалын алып мынадай пікір тудырады, 
яғни, олардың қорытындысында «субъект әрекетінің анықталған 
интеллектуалды және ерікті қызметі ретіндегі кінә пайда болады, ол 
жасалған құқық бұзушылықпен байланысты және оны жасау бары-
сында өтеді»2.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе және бір рет атап өтуіміз 
қажет, тек қана әкімшілік құқық бұзушылық құрамы бар кезде, 
оны жасаған тұлға әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін, 
ал әкімшілік құқық бұзушылық құрамының құқық нормалары-
мен қарастырылған әрбір элементі міндеттілік сипат алады және 
әкімшілік құқық бұзушылық ретінде анықталған әрбір әрекетті тал-
дауда қатысуы керек.

 
Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілерін атаңыз және 
оларды сипаттаңыз.

2. Әкімшілік құқық бұзушылыққа анықтама беріңіз.
3. Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы деп нені түсінеміз?

1 Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного по-
ведения.— Горький, 1974.— 66 с.

2 Уголовное право: Учебник. Общая часть.— М.: Издательство «СПАРК», 
1996.— 412 с.
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3. ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 
ЖІКТЕЛУІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

3.1. Әкімшілік жауаптылықтың түсінігі мен белгілері және 
құрамы.

3.2. Әкімшілік жауаптылықтың субъектісі.
3.3. Әкімшілік жауаптылықтың әкімшілік құқықтағы әр-

түрлі субъектілерінің спецификасы.
3.4. Заңды тұлғалардың әкімшілік жауаптылық спецификасы.

3.1. Әкімшілік жауаптылықтың түсінігі 
мен белгілері және құрамы

Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы дамуы жағдайында 
әкімшілік құқықтың бастапқы қызметі, әкімшілік құқықтық 
қатынастардың қоғамдық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті жекемен-
шіктің сақталуы мен жеке бас ісіне қол сұқпаушылықты т.б. 
қамтамасыз ету үшін құқықтық құлық субъектілерін қамтамасыз 
ету функциясы болып табылады. Осы аспектіде мемлекеттің 
мәжбүрлеу күші әкімшілік құқықтық мәжбүрлеудің — әкімшілік 
жауаптылықтың, атқарушы билік пен соттардың, іс жүзіндегі 
заңнамаларды бұзу фактілері анықталған жағдайларда кең түрде 
қолданатын жан-жақты таралған бір түрі ретінде көрінеді.

Бұл терминологияның кең түсінігі бойынша дефиниция «әкім-
шілік жауаптылық», біздің көзқарасымыз бойынша, «әкімшілік 
тәртіппен жауап беру» деген түсінікті береді және құқықтық та, 
құқықтық емес те мағынада қарастырылуы мүмкін.

Әкімшілік жауаптылық құқықтық мағынада, былайша айтқанда, 
құқықбұзушы үшін құқыққа қарсы әрекет жасау салдарынан міндетті 
түрде болатын, яғни, іс жүзіндегі заңнамалық норманы бұзғаны үшін 
болатын бұл жағымсыз нәтиже. Мысалы, жеке тұлғаның құқығына 
әсер ететін әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін, Қазақстан 
Республикасының азаматтығын алуға қедергі келтіргені үшін; 
тіл туралы заңнамаларды бұзғаны үшін жауаптылық; физикалық 
тұлғалардың тіл таңдаудағы шектеулері; еркін жүріп-тұру мен 
тұрғылықты өмір сүретін жерін таңдаудағы шектеулер, жеке тұлғаға 
ақпарат берудегі тыйым, осыған сәйкес ақпараттық ресурстарға 
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кіру құқығына заңсыз шектеу т. б. Немесе жеке басқа әсері бар 
әкімшілік құқық бұзушылық үшін; жерге қатысты мемлекеттік 
меншік құқығының бұзылуы, жер байлықтарына, суына, орманы-
на, өсімдік және жануарлар әлеміне қатысты мемлекеттік меншік 
құқығының бұзылуы, ойлап табу, құрастыру, пайдалы моделдер, 
өндірістік үлгілер, селекциялық жетістіктер, интегралды микро-
схема топологиясы және т.б. Әкімшілік жауаптылықтың жалпыға 
бірдей таралған шарасы ретінде әкімшілік жазаға бұйырулар жата-
ды, олардың тізімдемесі әкімшілік заңнамалармен қатаң реттеліп 
отырады.

Құқықтық емес мағынадағы жауаптылық, әсердің заңдық ша-
расынан босатылған және әдеттегідей, әлеуметтік нормаларға 
(адамгершілік, мораль, этикалық т.б. нормалар) қайшы әрекеттер 
жасаған қарапайым тұлғаға моральды әсер жасайтын сипатқа ие. 
Бірақ та, ол заңдылық тұрғыдан қаралмайды және заңдылық қасиет 
пен оған сәйкес салдарларды өз-өзінен қамтымайды, көптеген 
жағдайларда, қоғамдық кінәлау, өсиет-ғибрат, жазғыру т.б. түрінде 
көрінеді.

Әкімшілік жауаптылық ылғи да сәйкестендірілген құқықтық 
түрде және жалпы заңды жауаптылыққа тән бірнеше белгілермен 
сипатталады:

— мемлекеттің қорғау функциясы болып табылады, сондықтан, 
оның қалыптасу критерииіне, осы не басқа да бір құқық бұзу-
шылықтың қоғамдық қауіпсіздік дәрежесі қызмет етеді;

— қайта қалпына келтіру функциясын орындайды, яғни құқық 
бұзғанға дейінгі жағдайға келтіреді;

— компенсаторлық (толықтыру, орнына келтіру) қызметін атқа-
рады, яғни толық дәрежеде бұзылғанды компенсация жасайды 
(толықтырады);

— алдын алу шараларын орындайды және тәрбиелік әсері бар 
қызмет атқарады;

— тұлғаны тек қана оның құқықбұзған әрекетіне қарай жазалау 
үшін емес, сонымен қатар болашақта мұндай істі болдырмау шарт-
тарын да қарастырады;

— ең алдымен, құқықбұзушының санасына қылмысты қайталауға 
жол бермеу мақсатында әсер етуге үнделген; 
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— тек қана дәл уақытында немесе дер кезінде заңдық тәртіпте 
қатаң рәсімделген жағдайда іс жүзіне асады;

— құқықтық нормалардың орындалуын қамтамасыз етеді;
— заңды жауаптылыққа тартылған тұлға деп есептеледі, тек 

белгілі бір анықталған уақыт немесе мерзім ішінде т.б.
Сонымен әкімшілік жауаптылық институтының арналуы мен 

құқықтық мәні сөзсіз кез келген мемлекет пен қоғамның әлеуметтік, 
құқықтық, экономикалық, саяси және басқа да өмірдің салаларында 
маңызды мағынаға ие.

Сонымен қатар, қазіргі заманғы әкімшілік заңнамаларда осы күнге 
дейін әкімшілік жауаптылық институты туралы түсініктің құқықтық 
анықтамасы жеткіліксіз түрде ашылған және оған өз дәрежесінде 
анықтама берілмеген, бұған әкімшілік құқықбұзушылық туралы 
әкімшілік жауаптылық институтының анықтайтын және реттейтін 
басты заңдылық акты болып саналатын Қазақстан Республикасы 
Кодексінің өзінің мазмұны куә бола алады.

Мысалы, 30 қаңтар 2001 жылғы әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Қазақстан Республикасының Кодексі мазмұнында заң 
шығарушы тек қана ҚР ӘҚбтК-тың 31-тараудың 4-бабындағы 
«Әкімшілік жауаптылық» деген бөлімінде әкімшілік жауаптылыққа 
төмендегі жағдайларды жатқызады:

1) осы Кодекспен белгіленген жасқа жеткен физикалық жауапқа 
қабілетті тұлға;

2) заңдық тұлға.
Ары қарай физикалық тұлғаның әкімшілік жауапкершілігі баста-

латын жасына байланысты баса назар аударылады (ҚР ӘҚбтК 32-
бап), жауапқа қабілетсіздігі (ҚР ӘҚбтК 33-бап) және т.б.

Осындай көріністерді біз ҚР ӘҚбтК-тың «кәмелеттік жасқа 
жетпегендердің әкімшілік жауапкершілігі» деп аталатын арнайы 
9-тарауынан да кездестіреміз, онда заңшығарушы тағы да кәмелеттік 
жасқа жетпегендердің әкімшілік жауаптылық институтының 
құқықтық мәнін түсіндіру үшін ерекше интеллектуалды күш 
жұмсамай-ақ ;

— ҚР ӘҚбтК 72-бабында «кәмелеттік жасқа жетпегендер» деген 
сөздің әкімшілік құқық көзқарасы бойынша іске асқан құқықтық 
мағынасын тануды түсіндіреді;

— ҚР ӘҚбтК 73-бабында — кәмелеттік жасқа жетпегендерге 
әкімшілік шараларды қолдану ерекшеліктері;



75

— ҚР ӘҚбтК 74-бабында — кәмелеттік жасқа жетпегендерді 
әкімшілік жауаптылыққа тарту және т.б.1

Жоғарыда айтылған ойдың мазмұнынан әкімшілік жауаптылық 
институтының құқықтық мағынасы мен түсінігін анықтайтын ҚР 
ӘҚбтК-тың 9-тарауының конструкциясы да, ҚР ӘҚбтК-тың 4-тара-
уы сияқты қамтымайды.

«Әкімшілік жауаптылық» түсінігінің анық еместігі 2009 жыл-
ғы ҚР ӘҚбтК-ның жаңа жобасында да көрініс тапқан. Мысалы 
ҚР ӘҚбтК-ның ұсынған жобасының 3-тармағында «Әкімшілік 
жауаптылық» заң шығарушы бірден ҚР ӘҚбтК-ның 12-бабынан 
бастайды, онда әкімшілік жауапқа тартылған тұлғалар анықталған, 
яғни мұнда бұрынғы кодекстегідей заң шығарушы жақтан әкімшілік 
жауаптылық институты туралы түсінік пен құқықтық анықтама жа-
салмайды. 

Сонымен, қазіргі заманғы әкімшілік заңнама әлі күнге дейін 
жетілмеген және біз қарастырып отырған мәселелер бойын-
ша ғана емес, сонымен қатар басқа да көптеген сұрақтарға, атап 
айтқанда мемлекеттік билік ұйымдарының әкімшілік жауаптылық 
институтының шараларын іске асыруда пайда болатын құқықты пай-
далану процестерінде де жауап бере алмайды. Әкімшілік заңнамалар 
ауқымында кездесетін әкімшілік жауаптылық институтының шара 
қолдану тәртібін реттеудегі қателіктер, Қазақстанның әкімшілік 
заңнаманың шынайы жағдайы толыққанды түрде оның мазмұнды да 
сапалы қатынасындағы талап тәжірибелеріне жауап бере алмайды.

Айтылған ойды қорыта отырып, өкілетті ұйымдардың іс-
әрекеттерінің тәжірибелері көрсеткендей, бүгінгі күні жұмыс жасап 
отырған тек қана әкімшілік емес, сонымен қатар заңнамалық актілер 
де кей кездері өте сапасыз төменгі заңдылық қасиеттері бар, олар-
да анық емес, шашыранды, қайшылықты және толық емес өкімдер 
(бұйрықтар, шарттар) қаралған. Мұның барлығы заңшығарушы 
органдардан жаңа жетілдірілген нормативті құқықтық актілер 
мен олардың бөлімдерінің жобаларын жасау кезінде және оларға 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу кезінде байсалды да терең 
ойлы қадам жасау керектігін талап етеді. Жоғарыда айтылған 
ойдың негізінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан 

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях: Учеб-
но-методическое пособие.— Алматы: Издательство «Норма-К», 2002.— 304 с.
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Республикасы Кодексінің жаңа жобасына әкімшілік жауаптылық 
институтының құқықтық мәні мен түсінігін анықтайтын арнайы 
бапты қосу қажет деп ойлаймыз, ол ең болмағанда көптеген аза-
маттар осы құқықтық институт туралы түсінік алатын болады. 
Көптеген қарапайым азаматтар үшін заңдылық жауаптылық ту-
ралы түсінігі мен мәні тек қана қылмыстық шара қолдану деп ой-
лайды. Әкімшілік және басқа да заңдық жауаптылық туралы сөз 
қозғалғанда, онда көпшілік қауым арасында, мысалы, әкімшілік 
жауаптылық деген не, оның ерекшелігі неде және ол өзі не үшін 
арналған деген қарапайым ғана түсінбеушіліктер пайда болады.

Мұның бірден-бір себебі әкімшілік заңның жетілмегендігі мен 
анық еместігі. Бұл оның мағынасы мен мәнін түсінбеушілікке әкеліп 
соғады, мұнан бұрынырақта ұлы француз ойшылы Шарль Луи Мон-
тескье өзінің «Заңдар рухы» атты еңбегінде былай деп көрсеткен: 
«заңдардың буыны қарапайым және қысқа болу керек, заңның 
сөздері барлық адамдарға бірдей түсінік беру керек, кіріспеде ба-
яндалатын заң қабылдау себебі негізделген болуы керек. Заңдар 
... орташа адамдарға арналады және ол ой өнерінен емес, дұрыс 
түсініктен тұрады»1.

Сонымен қатар, дұрыс түсінбеушіліктің пайда болуына қарамай, 
бүгінгі күнгі жағдайда заң жобасына деген жалпы талаптар, құқықтық 
әдебиеттерде жеткілікті мөлшерде сараланған. КСРО кезінен 
кеңестік әкімгерлер ерекше көңіл бөлген мәселе, ол нормативті 
құқықтық актілер «баяндалудың түсініктілігі мен анықтығы 
нормативті актілердегі терминдердің және түсініктемелердің дәлме-
дәлдігімен» сипатталады2. Қазіргі заманғы талаптарды Б.Б. Алексе-
ев былай бағалайды, «Демократиялық қоғамның өзі — қоғамның 
материалды пісіп жетілген шартына жауап беру құқығына ғана ие 
емес, сонымен қатар ол формасы жағынан жетілген және өзінің 
міндетін орындауда барынша тиімді қабілеті бар»3.

Өкінішке орай, құқық теориясы шебінде бекем орын алған бұл 
алдыңғы қатарлы талаптар, бүгінде толыққанды түрде пайдала-
нылмайды, «әдетте» оларды қажет емес қорытындылар қатарына 
жатқызады.

1 Монтескье Ш. Избранные произведения.— М., 1995.— С. 651—652.
2 Проблемы совершенствования советского законодательства /Под ред. И.С. Са-

мощенко.— М., 1977.— С. 23.
3 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: 

Проспект, 2009.— 576 с.
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Әкімшілік жауаптылық институтының идеяларын іске асыруды 
түсіндіруде іс жүзіндегі әкімшілік заңнамалармен салыстырғанда 
әкімшілік құқықтық ғылым белгілі бір дәрежеде алға шығып кетті. 
Әртүрлі авторлардың еңбектерінде әкімшілік құқықтағы орын 
алған кемшіліктерді толықтыруда әртүрлі әрекеттер жасалды және 
әлі де жасалуда. Мұнда кейбір зерттеушілер мынадай жағдайлардан 
шығады: құқықтың әлеуметтік рөлі анықталады, онда ол заңды 
жауаптылықты әлеуметтік жауаптылықтың бір түрі сияқты етіп 
қабылдады:

— бірінші жағдайда, жауап беру міндеті (немесе өзінің құқыққа 
қарсы іс-әрекетіне есеп беру)1;

— басқа жағдайда, құқықтық норманы орындауға рұқсат2.
— үшінші жағдайда, міндеттеменің әртүрлілігі субъект үшін 

қажет емес, зиян келтіретін сипатқа ие3 және т.б.
Осыдан барып, қазіргі заманғы заң туралы әдебиеттерде 

заңдылық жауаптылықтың негативті көлеңкелі аспектісі зерттеледі, 
онда заңдылық жауаптылық оның әртүрлі аспектісінде қаралады:

— әлеуметтік жауаптылықтың бір түрі сияқты;
— құқықтық категория сияқты;
— құндылықты көрініс сияқты4.
Заңдылық жауаптылықтың жалпы теориясы алғышарттарынан 

шыға отырып қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық ғылымда 
әкімшілік жауаптылық институтының тенденциясы заңдылық 
жауаптылықтың басқа да түрлерімен салыстырғанда және мем-
лекеттік құқықтық мәжбүрлеу институтын жалпы алғанда, дәстүрлі 
түрде басым болып отыр. Мысалы, әкімшілік жауаптылықты 
құқықтық жауаптылықтың басқа да түрлерімен салыстыра келе 
және жалпы алғанда, мемлекеттік мәжбүрлеу институтымен де,                                                                                                                                         
Д.Н. Бахрах мынадай қорытындыға келеді, яғни, әкімшілік 
жауаптылық — «соңғысының барлық белгілері тән, заңдық 
жауаптылықтың ерекше түрі (ол құқықтық нормаларды бұзғаны 

1 Тархов В.А. Понятие юридической ответственности // Правоведение.— 
1973.— № 2.— С. 34-39.

2 Лейст О.Э. Санкции в советском праве.— М., 1962.— С. 94.
3 Черданцев А.Ф., Кожевников С.П. О понятии и содержании юридической от-

ветственности // Правоведение.— 1975.— № 5.— С. 40-47.
4 Богданова М.С. О понимании юридической ответственности в современных 

условиях //Юрист.— 1997.— № 7.— С. 35-59.
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үшін құқықтық нормалар негізінде пайда болады, мемлекеттік 
мәжбүрлеумен байланысты). Басқа жағынан әкімшілік жауаптылық 
оның барлық қасиеттері бар әкімшілік мәжбүрлеудің құрамдас бөлігі 
болып табылады (қызметтен тыс бағыныш шебіндегі қызметтегі 
билік субъектілерімен орындалады және т.б.)»1.

Д.Н. Бахрахтың берген анықтамаларын талдай келе, мына-
дай жағдайларды атап өтуіміз керек, олар құқықтық салдарлар 
көзқарасымен орындалған анықтамалар екендігін, жағымсыз мінез-
құлықты акт шешімінің пайда болуы — құқық нормасын бұзу, 
мұнда мемлекеттің көзқарасы құқықбұзушыға қолданған белгілі 
бір мәжбүрлеу түрінде көрсетілген (рұқсат). Бұл анықтама бүгінгі 
күні оның әртүрлі пайдаланылуларында «базалық» болып табылып, 
әкімшілік құқық дамуының кеңестік және онан кейінгі кезеңдегі 
барлық оқулықтарында көрініс тапқан.

Сонымен қатар, әкімшілік жауаптылық институтының біршама 
дәстүрлі емес түріндегі анықтамаларға Г.А. Кузьмичев пен Л.А. Ка-
линин де келеді, олар «Әкімшілік жауапкершілік» оқу құралының 
авторлары. (М., 2000). Олардың ойынша, «әкімшілік жауаптылық 
заңдық жауаптылықтың түрі ретінде әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаумен қатар, әкімшілік құқықтық нормамен және әкімшілік 
жауапқа тарту түрінде көрінетін, жеке басы немесе мүліктік 
сипаттағы жағымсыз салдарды көтеретін тұлғаның қабілеті деп 
тану керек»2.

Дегенмен бұл анықтаманың белгілі бір кемшілігі бар, тіптен 
біршама теориялық та қателігі бар, себебі, қазіргі заманғы 
құқықтық теорияларға сәйкес, «әкімшілік жауаптылық» түсінігін, 
«әкімшілік жауапқа тарту» түсінігімен бірдей деуге келмейді, себебі, 
«әкімшілік жауаптылық» деген түсінік «әкімшілік жауапқа тартуға» 
қарағанда барынша кең түсінік. Мұнан біз, әкімшілік жауаптылық 
институты өзінің құрамына тек қана әкімшілік жауапқа тартуды 
ғана емес, сонымен қатар басқа да әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу 
шараларының әсерін де қосып алатындығын түсінеміз. Басқа да 
әкімшілік-құқықтық шаралар тізбесі ҚР ӘҚбтК-тың 57-бабының 
мазмұнына енгізілген:

1 Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие.— М., 
1999.— 112 с.

2 Кузмичева Г.А., Калинина Л.А. Административная ответственность.— М., 
2000.— С. 19.
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1. Әкімшілік құқықты бұзған тұлғаны әкімшілік жауапқа тарту-
мен қатар, бұл тұлғаның тағы да басқа құқық бұзбауы мақсатында 
төмендегідей әкімшілік-құқықтық шаралар жасалады:

а) жол қозғалысы ережесін тексеру;
ә) дәрігерлік сипаттағы мәжбүрлеу шаралары.
2. Жоғарыдағы тармақшаларда көрсетілген әкімшілік-құқықтық 

шараларды қолдану осы баптың бірінші бөлімінде және оның ор-
нына да әкімшілік жауапқа тартумен қатар қолданыла алады» және 
т.б.1

Заңнамалармен анықталғандығына қарамастан, әкімшілік-
құқықтық әсердің басқа да шаралары, әкімшілік-құқықтың қазір-
гі заманғы ғылымында «әкімшілік жауапкершілік институты» 
мен «әкімшілік жауапқа тарту» институттарын бір-бірінен бөліп 
ажырату мәселелері әлі күнге дейін жеткілікті түрде зерттеп 
дайындалмаған. Бұған куә болатын фактілер, кейбір ғалымдардың, 
«әкімшілік жауаптылық шараларын тек қана әкімшілік жауапқа тар-
ту шаралары» деп есептейтіндіктерінен2.

Кейбіреулері, әкімшілік жауаптылық мазмұнын кең түрде қарай 
отырып, оның әкімшілік құқықтағы алдын алу және қайта қалпына 
келтіру шаралары ретінде жауапқа тарту шарасы екендігін түсінеді3. 
Мысалы, В.М. Манохинның және басқа әкімгерлердің ұстанымдары 
осы көзқарасқа жақын, олар әкімшілік жауаптылықты — бұл 
жауапқа тарту шаралары, алдын алу және қайта қалпына келтіру 
шаралары4 немесе жауапқа тарту шараларын іске асыру және алдын 
алу5 деп қарайды.

И.А. Галаган болса, «мемлекеттік мәжбүрлеудің құқыққа негіз-
делген барлық түрлері — рұқсат етудің (санкцияның) ауқымымен 
есептеледі»6. Осы ұстанымды В.А. Юсупов та қолдайды, ол «әкім-

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях: Учеб-
но-методическое пособие.— Алматы: Издательство «Норма-К», 2002.— 304 с.

2 Советское административное право / Под редакцией Р.С. Павловского.— 
Киев, 1986.— С. 189-190.

3 Административное право / Под ред. Ю.М. Козлова.— М., 1968.— С. 236.
4 Манохин В.М. Правовое государство и проблемы управления по усмотрению 

// Советское государство и право. 1990.— № 1.— С. 21-28.
5 Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушение.— М., 

1970.— С. 90-92.
6 Галаган И.А. Административная ответственность граждан в СССР.— Воро-

неж, 1970.— С. 112.
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шілік жауаптылықтың мазмұн мәлімдемесі, кінәлі тұлғаның рұқсат 
қағазына сәйкес әкімшілік-құқықтық қатынастың күрделі құрамы 
туралы түсінікті біріктіреді»1. 

Сонымен, «әкімшілік санкция», «әкімшілік жауаптылық» және 
«әкімшілік мәжбүрлеу шаралары» деген түсініктердің қатынасына 
деген біркелкі көзқарастың болмауы, осы мәселе бойынша бүгінгі 
күні де пікірталастар туғызуда2.

Әкімшілік ғылымның соңғы жылдардағы жетістігін сын көзбен 
бағалай келе, «әкімшшілік жауаптылық» пен «әкімшілік жауапқа 
тарту» түсініктерінің қатынасы мәселелері осы күнге дейін шешімін 
тапқан жоқ деген қорытынды жасауға болады.

Туындаған пікірталастан төменгідей жағдайды атап көрсетуге 
болады, «әкімшілік» және «кінәлау» деген түсініктердің қылмыстық 
құқық пен криминологияда ажыратылу мәселелері толығырақ 
көрсетіледі, ол өз кезегінде, әкімшілік құқық ғылымы дамуының 
едәуір деңгейдегі кейінге қалушылығын білдіреді. Сонымен қатар, 
қылмыстық құқық пен криминологияда бірқатар авторлардың 
еңбектері бар, олар қылмыстық «жауаптылықты» және «кінәлауды», 
бір көріністің әртүрлі жақтары деп санай келе, осы мағынада 
біртұтас бүтінге теңестіреді3.

Өз кезегінде атап көрсететін нәрсе, барлық дерлік зерттеулер-
де, қылмыстық жауаптылық заңдылықтарын зерттеу мәселелеріне 
арналған ұстаным сыналады. Бұл түсінікті де жиырмасыншы 
ғасырдың сексенінші жылдарында-ақ заң шығарушылардың өздері 
«қылмыстық жауаптылық» пен «қылмыстық жауапқа тарту» 
түсініктерін анық ажыратқан, қазір бұл институттардың арасындағы 
айырмашылық сот тәжірибесін іске асыруда қатаң сақталады4.

Бұл жағдай қалыптасқан және дамыған құқықтық ғылым 
шеңберіндегі бар білімнің жиынтығы болып табылады. Ол өзінің 
бірлігімен, тұтастығымен ерекшеленеді: ол біртұтас құқықтық 
объектіге арналған — құқықтық шындыққа, жалпы алғанда оған 

1 Юсупов В.А. Теория административного права.— М., 1985.— С. 109.
2 Головко В.В. Учебник инспектора ГИБДД / В.В. Головко.— М.: Эксмо, 2007.— 

304 с.
3 Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. //Труды Выс-

шей школы МВД СССР, 1969., № 24.— С. 79—80.
4 Бюллетень Верховного Суда СССР, 1980. № 3.— С. 24—25.
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тән методологиялық және дүниетанымдық принциптер базасы бой-
ынша теориялық жағынан негізделген біртұтас ғылыми негіз1.

Дегенмен, барлық зерттеуші-әкімгершіліктер қылмыстық 
құқықта бекітілген бір ережеге келісті. Әкімшілік жауаптылық 
түсінікті мәселелерді саралай келе, «Ресей Федерациясының 
әкімшілік құқықтары» деген оқулықтың авторлары (М.,1997)                 
А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий және Ю.М. Козловтардың пікірлері 
мынадай жағдайларда бір болып шықты, «әкімшілік жауаптылық 
— құқықбұзған тұлғаға өкілетті ұйымның немесе қызметкердің 
тұлғаны әкімшілік жауапқа тартуды іске асыру үшін пайдалана-
тын өз алдына жеке заңдылық жауаптылықтың түрі. Әкімшілік 
жауаптылық жалпы алғанда заңдылық жауаптылық қасиеті бар 
белгілермен ерекшеленеді»2. 

Айтылған мазмұндағы мәселелерді талдай келе, әкімшілік 
жауаптылық институты туралы түсініктің аталған авторлар бер-
ген анықтамасынан да жоғарыда аталған кемшіліктерге жол 
берілгендігін көреміз.

Айтылған ойды қорыта отырып, К.Б. Бельскийдің әділ ұсынысына 
келейік, жоғарыдағы аты аталған құқықтанушы ғалымдарға деген 
зор құрметпен қарай отырып мынадай жағдайларды байқаймыз, 
әкімшілік жауаптылыққа деген мұндай көзқарас, жалпы құқықтық 
жауаптылық сияқты жұқалтаң болып табылады. Неге жұқалтаң? 
Себебі оның көз алдына тек қана көз алды деңгейіндегі нәрсе 
көрінеді. Егер әкімшілік жауаптылықты алатын болсақ, онда бұл 
категория бойынша «көз алдымыздағы, жоғарыдағы» нәрсе— ол 
жауапқа тарту, жазалау, санкциялау болып табылады. Басқаша 
айтқанда, мұндай анықтамамен әкімшілік жауаптылық тек бір 
элементті категория ретінде қалады».

К.Б. Бельскийдің мұндай пікірімен келісуге болады ма — бұл 
жарыссөздің мәселесі, біздің ойымызша, К.Б. Бельский берген 
әкімшілік жауаптылықтың анықтамасының өзі толыққанды деп 
айтуға келмейді және онда да белгілі бір дәрежеде қателіктер 
бар. Мысалы, К.Б. Бельский өзінің жүргізген зерттеулері бары-
сында, мынадай шешімге келеді, «әкімшілік жауаптылықтың 

1 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: 
Проспект, 2009.— 576 с.

2 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Рос-
сийской Федерации. Учебник.— М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1996.— 680 с.
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өзі әкімшілік ұйымның (соттың) әкімшілік құқық бұзушылыққа 
қатысты қабылданған шаралары болып табылады, оны іске асыру 
барысындағы құқықбұзушыдан істеген қылығы үшін түсінік та-
лап етіледі, ал жасалған қылмыстың өзі ресми түрде (құқықтық) 
бағалауға жатады, сөйтіп осы бағалау негізінде тұлғаға қарсы 
әкімшілік жазаға тартудың бір түрі қолданылады».

Берілген анықтамадағы біршама пікірлер күдіктер туғызады, 
онда әкімшілік шаралар «әкімшілік-құқық бұзушылыққа қатысты» 
қолданылады. Біздің байқауымзша, мына жағдайды дәлірек 
көрсету қажет, ол әкімшілік әсер ету шаралары «әкімшілік-құқық 
бұзушылыққа қатысты» қолданылмауы керек, ол құқықбұзушы-
делинквентке қатысты, яғни әкімшілік құқықбұзған нақты тұлғаға 
қатысты қолданылуы тиіc.

К.Б. Бельскийдің көзқарастарына қайта орала отырып, мынадай 
жағдайды атап өтуіміз қажет, яғни біздің байқауымызша, берілген 
анықтаманың негізгі жетістігі, зерттеушінің әкімшілік жауаптылық 
түсінігін анықтай келе, әкімшілік жауаптылықтың құрылымын тал-
дауда басты назарды оның «ресми бағалануына» аудару қажеттілігі 
туралы пікірге қосылады. Бұл туралы автордың өзі былай дейді: 
«Әкімшілік жауаптылықтың құрылымында «ресми бағалау» мәнді 
элемент болып табылады, ол қаралып отырған түсініктің сапалы 
жағын сипаттайды; әкімшілік жазалауды қолдану — оның сандық 
жағын сипаттайтын және «ресми бағалаудың» материалдылығын 
көрсететін элемент. Дәл осы «ресми бағалаудың өзі» жауаптылыққа, 
осы түсініктің өзі пайда болу үшін осындай мағына береді: санкция-
ны қолдану заңды және құқық бұзған тұлғаның құқығын сақтайтын 
әділ негізде іске асады»1 және т.б.

К.Б. Бельскийдің пікірімен келісуге де болады, онда «ресми 
бағалау» былайша айтқанда, өзінің бойында әкімшілік жауаптылық 
туралы түсініктің мағынасы мен мазмұнын қамтиды және мұндай 
түрдегі пікірлерді жақтаушылар заңнамалық әдебиеттерде жеткі-
лікті. Мысалы, қазақстандық әкімгершілік А.А. Таранов басты 
назарды «әкімшілік жауаптылық заңдық жауаптылықтың бір түрі 
және онымен біртұтас заңдылық сипаттары бар» деп санайды:

— әкімшілік жауаптылық мәжбүрлі, билеуші сипат алады;

1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Рос-
сийской Федерации. Учебник.— М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1996.— 680 с.
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— әкімшілік жауаптылық құқықбұзушының мінез-құлқына 
жағымсыз баға береді»1.

Біздің байқауымызша, мұнымен келісуге тура келеді, себебі 
әкімшілік жауаптылықтың өзі «құқықбұзушының мінез-құлқын 
жағымсыз бағалауды» материаландырады, қоғам үшін қалай болса, 
құқықбұзушының өзі үшін де сондай маңызды құқықтық мағынасы 
бар, ал әкімшілік жауаптылыққа тән, мәжбүрлеу, билеуші сипаты 
бар әкімшілік құқықтық қатынастың әкімшілік құқықтық «билік 
пен бағыныштың» әдісіне негізделген спецификасын көрсетеді.

К.Б. Бельскийдің пікірімен әрдайым келісе беруге де болмайды, 
әкімшілік жауаптылық ылғи да заңдылық пен әділдікті үйлестіреді, 
себебі, заңдылық түсінігі қатаң анықталған, ал шынайы әділдік 
көбінде абстракті түрде беріледі. Мұнда әртүрлі, тіптен диаиетральді 
түрде қарама-қайшы көзқарастар бар.

Қазақстан Республикасында әкімшілік жауаптылықтың мәселе-
лерін талдай келе мемлекеттік биліктің мәжбүрлеу күшінің рөлін же-
келеп ала отырып Б.А. Жетпісбаев «Қазақстан Республикасындағы 
әкімшілік жауаптылық» (Алматы, 2000) атты оқулығында, «әкімшілік 
жауаптылық — бұл заңдылық жауаптылықтың бір түрі деп қарайды, 
ол әкімшілік құқықбұзғандығы үшін әкімшілік мәжбүрлеу шара-
сын қолданатын, мемлекеттік ұйым немесе қызметтік тұлғаның 
оны орындауға өкілеттілігі бар тәртіпте, әкімшілік заңнамалармен 
белгіленген, мемлекеттік биліктің мәжбүрлеу күші арқасында 
орындалуы қамтамасыз етілуі мүмкін»2. Сөзсіз, бұл анықтамада, 
жеткілікті дәрежеде әкімшілік-билік қатынастарының специфика-
сы толық көрініс тапқан, олар мемлекеттің әкімшілік-мәжбүрлеу 
әрекетінің, орын алған құқық бұзушылыққа мемлекеттің мәжбүрлі 
реакциясындай негізін құрайды. Сонымен қатар, бұл анықтама да 
зерттеліп отырған құқықтық институттың спецификасын толық 
дәрежеде көрсете алмайды.

Қазақстандық зерттеушілер кәмелетке толмағандардың да әкім-
шілік жауаптылықтары туралы түсінікке анықтамалар дайындауға 
әрекеттер жасады. Мысалы, әкімшілік-құқық бұзушылықтың 
ерекшеліктеріне бағытталған зерттеулер мен талдауларға ар-

1 Таранов А.А. Административная ответственность Республики Казахстан.— 
Алматы. Жети-Жаргы, 1997.— 56 с.

2 Сартаев С.С., Назаркулова Л.Т. Становление Конституции Республики Казах-
стан: проблемы и перспективы.— Алматы, 2002.— 408 с.
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найы зерттеулер жүргізе отырып, оның ішінде, кәмелеттік жасқа 
толмағандар мен әкімшілік жауаптылыққа тартылған кәме-
леттік жасқа жетпеген құқықбұзушылардың істеріне байланы-
сты А.Б. Бахралинов мынадай тоқтамға келеді, «кәмелеттік жасқа 
толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі — заңдық жауап-
тылықтың ерекше бір түрі, ол өкілетті ұйым немесе әкімшілік 
жауапқа тартудың қызметтік тұлғасы арқылы іске асатындығын 
көрсететін немесе әкімшілік құқықбұзған кәмелеттік жасқа 
толмаған тұлғаға көрсетілетін тәрбиелік әсері бар шара»1.

Келтірілген анықтаманың мазмұны А.Б. Бахралиновтың 
мағынасы төмендегідей пікірді ұстанатындығын куәлендіреді, 
яғни әкімшілік жауаптылық институты өзінің құрамына тек 
қана әкімшілік жауапқа тартуды қосып алмайды, сонымен қатар 
құқықбұзушы кәмелетке толмағандарға қолданылатын тәрбиелік 
әсері бар мәжбүрлеу шараларын да қосып алады, бұл шын мәніндегі 
алға басушылық, мұндай көзқараспен келісуге болады, себебі, бұл 
жағдайда, тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу шаралары әкімшілік 
жауапқа тартудың альтернативасы болып табылады және әкімшілік 
жауаптылық түсінігін толықтырады, ал бұл белгілі бір дәрежеде 
кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауаптылық институтының 
құқықтық мағынасы туралы түсінікті едәуір дәрежеде кеңейтеді.

Қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық әдебиеттерді талдау тө-
мендегідей жағдайларды куәлендіреді; «әкімшілік жауаптылық 
түсінігі» әртүрлі мағынада және мазмұнда пайдаланылады және 
бұдан мынадай қорытынды жасауға болады, яғни, қазіргі заманғы 
әкімшілік-құқықтық ғылымда әзірше, сөзсіз қазіргі кезде берілген 
анықтаманың оптималды түсінігін көз алдымызға да келтіру 
мүмкін емес. Осыдан-ақ іс жүзіндегі әкімшілік заңнамалардың 
жетілдірілмеген факторларын көруге болады. Сондықтан болар, 
әкімшілік-құқықтық ғылымда әкімшілік жауаптылық институты ту-
ралы түсінік жалпы белгіленген көзқарас бойынша біртұтас болып 
қалыптаспаған және әкімшілік жауаптылық түсінігінің анықтамасы 
бұрынғыдай ашық күйінде қалып отыр.

Ретроспективті аспектідегі әкімшілік жауаптылық институты-
ның құқықтық мағынасын талдай келе, кеңес дәуіріндегі әкімшілік-

1 Бахралинов А.С. Особенности административных правонарушений и адми-
нистративной ответственности, несовершеннолетних в Республике Казахстан. //
Автореферат дисс. к.ю.н.— Алматы, 2003.— 29 с.
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құқық ғылымының дамуы туралы әкімгершіліктердің еңбектеріне 
қарап, мұнда да көптеген әкімшілік жауаптылық институты тура-
лы түсініктің анықтамаларын кездестіреміз. Мысалы, біздің ойы-
мыз бойынша, әкімшілік жауаптылық туралы ең дұрыс анықтаманы 
О.М. Якуба жасаған сияқты, ол әкімшілік құқықтың «көне 
мектебін», яғни, басқаша айтқанда, «кеңестік әкімшілік құқықты» 
бітірген. Сонымен, әкімшілік жауаптылық институтының заңдық 
табиғаты мен құқықтық мазмұнын қарай отырып, О.М. Якуба 
мынадай қорытынды жасайды, яғни, әкімшілік жауаптылық — 
бұл мемлекеттік басқару ұйымдары алдындағы азаматтар мен 
қызметкерлердің жауапкершілігі, ал бір жағдайларда, заңмен 
анықталған, соттың алдында (судьялармен), сондай-ақ қоғамдық 
ұйымдар алдында жалпыға міндетті әкімшілік-құқықтық норма-
ларды бұзғандығы үшін кінәлі, белгіленген әкімшілік санкцияны 
құқықбұзушыға қолданудан көрінеді»1.

Зерттеушінің пайымдауының қарапайымдылығы, анықтығы мен 
толыққандылығына, осы анықтаманы әкімшілік-құқық бұзушылық 
туралы Кодекске, әкімшілік жауаптылық институтының құқықтық 
мағынасы мен мазмұнын түсіндіретін жеке бап ретінде қосуға 
ұсыныс жасауға болатын еді. Бірақ мәселе мұнда болып отыр, 
яғни, бұл анықтама белгілі бір дәрежеде жарамсызданған, себебі ол 
«ескі» (кеңестік) әкімшілік жауаптылық нормаларына негізделген. 
Бұл анықтамада, сол кездегі іс жүзіндегі нормаларға сәйкес 
әкімшілік жауаптылық субъектілері болып тек қана «азаматтар 
мен қызметтік тұлғалар» есептелген, былайша алғанда бірдей 
нәрсе, яғни, олар физикалық тұлға болып табылады, ал қазіргі 
заманғы әкімшілік заңнамалармен салыстырғанда, әкімшілік құқық 
бұзушылық субъектісі болып тек қана физикалық емес, сонымен 
қатар заңдылық тұлғалар да саналады.

Мұнан басқа, бұл анықтаманың негізгі бір кемшілігі болып 
есептелетіні, автордың «міндетті әкімшілік-құқықтық нормалар-
ды бұзу» деп көрсеткені, бірақ ол кезде әкімшілік жауаптылық тек 
қана әкімшілік-құқықтық норманы бұзу болып табылмайды, соны-
мен қатар, басқа да құқық салаларының, жер, экологиялық, еңбек, 
салық, финанс т.б нормасын бұзған болып саналады. Бұл мына-

1 Якуба О.М. Административная ответственность.— М.: Юридическая литера-
тура, 1972.— 368 с.
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дай жағдайлармен түсіндіріледі, яғни, әкімшілік-құқық нормасы 
мемлекеттік ұйымдар қолданатын әкімшілік мәжбүрлеу әсерінің 
кең түрдегі шараларын бекітеді. Сондықтан тағы да біржолата 
атап көрсету артық болмайды, себебі біз қарастырып отырған 
құқықтық мәжбүрлеудің түрі тек қана әкімшілік-құқықтық норма-
лар мен қатынастарды қорғап қоймайды, сонымен қатар, олардың 
орындалуына мемлекеттік атқарушы билік ұйымдары қамтамасыз 
етуге тиісті азаматтық, еңбек, жер және басқа да құқық салаларын 
қорғайды. 

Әкімшілік жауаптылық институтының құқықтық табиғаты мен 
мәнін сипаттай келе, оның пайда болу негізі, өзіне тән ерекшеліктері, 
белгілері, іске асырудың формалары мен процестері, зерттеуші мен 
заң шығарушының пікірлерінің бір болуы, әкімшілік жауаптылық-
тың пайда болуының негізі, әкімшілік-құқық бұзушылық жасау 
болып табылады. Бұл пікірдің дәлелі болып табылатыны, ол ҚР 
ӘҚбтК-тың 2-бабындағы ұстаным: «әкімшілік жауаптылықтың 
негізі — қазіргі Кодекстің арнаулы бөлімінде қарастырылған құқық 
бұзушылық құрамының барлық белгілерін қамтитын әрекеттің жа-
салуы». 

Теориялық жағынан, айтылған ойда А.Б. Агаповтың пікірлері 
әділ болып көрінеді, өйткені ол әкімшілік жауаптылықтың өзіне 
тән ерекшеліктерінің ішінен мына төмендегілерді ерекше бөліп 
қарастырады:

1) қоғамға жоғары дәрежеде қауіп келтірмейтін құқық бұ-
зылғанда әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Мұның салдарынан 
мемлекеттің жазалау санкциялары мұндай құқыққа қарсы әрекеттері 
үшін әкімшілік әрекеттер (құқық бұзушылық) деп аталады, олардан 
өзгеше, қылмыстар өлшеусіз едәуір жоғары дәрежеде қоғамдық 
және жеке-құқықтық әрекеттер үшін қауіпті; 

2) әкімшілік-құқық бойыша жауаптылық үнемі құқыққа қар-
сы заңды немесе физикалық тұлғаның әрекеті (әрекетсіздігі). 
Туындаған құқықтық қатынастарда үнемі көпшілік-құқықтық 
аймақтың (жалпы мемлекеттік ықылас аймағы) субъектілері — 
атқарушы билік ұйымдары және оның өкілеттілігімен дайындалған 
қызметтік тұлғалар қатысады. Құқықтық жауаптылықтың барлық 
түрі мемлекеттік ұйымдар (қызметтік тұлғалар) арқылы орын-
далады, дегенмен, әкімшілік құқық қатынастарының бірден-
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бір қатысушысы болып ылғи да атқарушы билік ұйымы немесе 
жергілікті өзін-өзі басқарудың атқарушы-шешім шығарушы ұйымы 
болып табылады (муниципалды ұйым);

3) әкімшілік жауаптылық жеке құқықтық ықыластар шеңберінде 
емес, керісінше құқық бұзу салдарынан жалпы мемлекеттік 
шеңберде көбірек пайда болады1.

Жоғарыда айтылғандар мынадай жағдайларды дәлелдей түседі, 
яғни, әкімшілік жауаптылық институтын сипаттай келе, ерекше 
көңіл аударатын мәселе, ол оны заңдылық жауаптылықтың басқа 
да түрлерінен саралап жіктелуіне мүмкіндік жасайтын, әкімшілік 
жауаптылық институты бірқатар спецификалық сипаттарына ие 
екендігі және бұл оны мұнан да тереңірек және жан-жақты түсінуге 
мүмкіндік туғызады. Мұндай белгілердің қатарына жататындар:

— әкімшілік жауаптылық құқық бұзушылықты жасаған кездегі іс 
жүзіндегі тек заңнамалық және заңдық актілермен немесе олардың 
әкімшілік құқық бұзушылық нормаларымен бекітіледі. Әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған уақыт болып көрсетілген әрекеттің іске 
асқан уақыты оның салдарының пайда болу уақытына қарамай 
белгіленеді;

 — әкімшілік жауаптылыққа тарту компетенциясын (мүмкінді-
гін) заңнамамен өкілеттенген ұйымдар немесе қызметтік тұлғалар 
орындай алады, ал оларға мұндай құқықты, яғни, әкімшілік жазаға 
тарту мүмкіншілігін іс жүзіндегі заңнама бекітеді.

— орын алған әкімшілік құқық бұзушылық үшін әкімшілік жаза-
лаулар қолданылып жүрген заңнама аясында жасалу керек.

— әкімшілік жазалаудың соңы сотталуға апармайды;
— әкімшілік жауаптылық мемлекеттік мәжбүрлеумен және 

құқықбұзушы үшін жағымсыз салдарлармен байланысты;
— сот арқылы да және басқа да бұған өкілетті ұйымдар арқылы 

да жазалаулар орындалады;
— әкімшілік жауаптылық шаралары заңнамаға сәйкес әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы істерді жүргізуші және реттеуші ретінде 
қолданады;

— әкімшілік жауапкершілікке жауапқа тарту тәртібі заңнамамен 
бекітілген уақыт шебінде белгіленеді;

1 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник.— М.: «Статут», 
2000.— 251 с.
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— әкімшілік жауаптылық барлық тұлғаға мамандығы мен қызмет 
түріне, соның ішінде заңды тұлғаларға да бірдей етіп белгіленген;

— әкімшілік жауаптылық құқықтық нормалардың жиынтығы-
мен сипатталады; оларда мемлекет өмірінің әртүрлі салалары мен 
аумақтарындағы мемлекеттік басқару ұйымдарының қызметтерінің 
әртүрлі аспектілері реттеледі1.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, мынадай шешімге ке-
луге болады, заң шығарушы әкімшілік жауаптылық институты ту-
ралы түсінікке ресми талдауды жасамағанымен, бәрібір әкімшілік 
жауаптылыққа әйтеуір бір формасыз, категориялы тіркелмеген, 
аморфты пайда болған деп қарауға болмайды, себебі ол әкімшілік 
құқық системасындағы қалыптасқан құқықтық институт және 
көптеген жағдайда адам өмірінде тағдырлық маңызы бар, тіптен 
кәмелеттік жасқа толмағандардың болашақтағы өмірін, тағдырын 
шешуде және жеке адамды, тұлғаны қалыптастырудағы бір фак-
тор болып табылады. Жауаптылық психологиялық көзқарас бой-
ынша тұлғаның маңызды қасиеті сияқты және адамның жеке 
мақсаттарының ауқымын, яғни оның міндетінің шегін көрсететіндігі 
маңызсыз емес. Мұнан есте сақтайтын нәрсе И. Канттың қанатты 
сөздеріне қатысты: «адамды қалыптастыратын дәл сол міндет»2. 
Сондықтан міндет дегенді — тұлғаның басқа біреудің немесе өзінің 
арының алдындағы міндеті деп түсіну керек, ал ар — жауаптылықты 
сезіну және оған күйзелу жағдайы.

Әкімшілік жауаптылық түсінігі мен мәнін анықтау мәселелері 
бойынша бірыңғай көзқарастың болмауы түсінікті, онан ажыраудың 
табиғаты мен құқықтық мәнін анықтау туралы мәселелерді шешу 
процесін де қиындатады. 

Қазіргі заманғы әкімшілік заңнама белгілі бір дәрежеде босау 
институтының әкімшілік жауаптылық және әкімшілік жауапқа тар-
ту түсінігін кеңейтті және көптеген 1984 жылғы әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Қазақ ССР Кодексінде қамтылмаған негіздермен 
толықтырды. Мысалы, әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Ре-
спубликасы Кодексінің 8 тарауына сәйкес, «Әкімшілк жауаптылық 
пен әкімшілік жауапқа тартылудан босатылу» әкімшілік жауаптылық 

1 Жетписбаев Б.А. Теоретические проблемы административно-правового при-
нуждения в Республике Казахстан. //Дисс. на соиск. уч. степени д.ю.н.— Алматы, 
2006.— 283 с.

2 Кант И. Соч. в 6т.— Т. 4,— ч. 2.— М., 1965.— С. 240.
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пен әкімшілік жауапқа тартылудан босау мынадай жағдайларда 
мүмкін:

— жасаған іске өкініш білдіргенде (ҚРӘҚбтК-ның 67-бабы);
— құқық бұзушылықтың маңыздылығы төмен болғанда 

(ҚРӘҚбтК-ның 68-бабы);
— мерзімінің өтіп кеткендігіне байланысты (ҚР ӘҚбтК-нің 69-

бабы);
— амнистия акті негізінде (ҚРӘҚбтК-ның 70-бабы);
— жағдайдың өзеруіне байланысты, ауруға (ҚРӘҚбтК-ның 71-

бабы);
— екі жақтың келісуіне байланысты (ҚРӘҚбтК-ның 72-бабы).
ҚР ӘҚбтК-тің 33-бабында заң шығарушы әкімшілік жауап-

тылықтан босату жағдайы ретінде мынаны да атап өтеді: «әкімшілік 
жауаптылыққа тартылмайтын физикалық тұлға, ол осы Кодекспен 
қаралған, құқыққа қарсы әрекетті жасау кезінде өзін-өзі ұстай ал-
майтын жағдайда болса, яғни, өзінің жасаған әрекетінің сипатын 
сезіне алмайтын болса немесе ол ақыл-есі дұрыс емес немесе басқа 
да психикалық ауру болса». 

Жоғарыда айтылғандарға қосылатын жағдайлар, ол 2001 жылғы 
әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексіне 
жаңа тараудың қосылғандығы, ол «Әкімшілік жауаптылықтан бо-
сатылатын жағдайлар» деп аталатын 5 тарау, оның құрамында 
төмендегі баптар бар:

— ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 38-бабы 
«Қорғану қажеттілігі»;

— ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 39-бабы 
«Қол сұғушылық жасаған тұлғаны тұтқындау, ұстау»;

— ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 40-бабы 
«Аса қажеттілік жағдай»,

— ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 41-бабы 
«Негізделген риск»;

— ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 42-бабы 
«Физикалық және психикалық мәжбүрлеу»;

— ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 43-бабы 
«Бұйрықты не шешімді орындау».

Жоғарыда айтылғандардан 2001 жылғы әкімшілік жауаптылық 
туралы Қазақстан Республикасы Кодексін және 1984 жылғы әкім-
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шілік жауаптылық туралы Қазақ ССР Кодексін салыстыратын 
болсақ, онда атап өтуіміз керек, яғни, әкімшілік жауаптылық тура-
лы 1984 жылғы Қазақ ССР Кодексі құрамында мұндай арнайы та-
рау болған жоқ, сөйтіп заң шығарушы аталған Кодекстің құрамына 
әкімшілік жауаптылықты жоятын тек 3-бапты ғана ендірген. Олар 
мыналар: 17-бап, ӘҚбтК ҚазССР «Аса қажеттілік жағдай»; 18-
бап, КӘҚбт ҚазССР «Қорғану қажеттілігі»; 19-бап, ӘҚбтҚазССР 
«Ақыл-естің дұрыс еместігі» және бір әкімшілік жауаптылықтан 
босататын бап — 21-бап ӘҚбтК ҚазССР «Құқық бұзушылықтың 
маңыздылығы төмен болғандағы әкімшілік жауаптылықтан босаты-
лу мүмкіндігі».

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жауапқа тартылудан боса-
тылатын көрсетілген жағдайлар КӘҚбт-тың (2009 жыл) жаңа жо-
басында да көрініс тапты және осы кодекстің 47—52-баптарына 
енгізілді.

Тұлғаны әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жауапқа тарту-
дан босатуда мемлекет, әкімшілік-құқықтық қатынастың субъектісі 
ретінде толығымен өзінің құқығының іске асуынан бас тартады, 
яғни, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жауапқа тарту құқығын 
қолдануды, әкімшілік жауаптылықтың бұл бетін тұлғаға аударады.

Сөйтіп, әкімшілік жауаптылық, әкімшілік-құқықтық норманың 
шынайы қолданылуы болып табылады, оның салдары «қоғамға 
қауіпті тұлғаның жасаған әрекетінен көрінетін құқық бұзушылық, 
арнайы мемлекеттік ұйымдардың бұл тұлғаның мінез-құлқын 
жағымсыз бағалау жолымен және кінәліге мемлекеттік мәжбүрлеуді 
өзінің құқыққа қарсы әрекетінің салдарын сезіну міндеттерімен 
қоса, әлеуметтік конфликттің әділ шешімі»1.

Әкімшілік жауаптылықтен босату кезінде мемлекет әкімшілік 
жауапқа тартудан немесе оны орындаудан бас тартады, бірақ, 
әкімшілік құқықбұзған әрекеті үшін тұлғаны мемлекеттік сынға 
алу құқығын қолданады. Сондықтан және бір қажеттілік туындай-
ды, ол «әкімшілік жауаптылық» түсінігін қатаңырақ анықтау және 
оны заңдылық дәрежеде бекіту, яғни, ҚР ӘҚбтК-тегі «әкімшілік 
жауаптылық» түсінігін осы кодекстің жеке бабы ретінде ендіру.

1 Уголовная ответственность и ее реализация в деятельности органов 
внутренних дел. Учебное пособие.— М., МВШМ МВД СССР, 1987.— С. 7.
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Жоғарыда айтылған ойды қорыта келе, «Әкімшілк жауаптылық» 
туралы ҚР ӘЖКт-тің жалпы бөліміндегі 4-тараудың мазмұнына ҚР 
ӘҚбтК-тің 31-1-бабын ендіру қажет деп санаймыз.

Біздің ойымызша, бұл баптың қосылуы (диспозиция) төмен-
дегідей редакцияда беріледі: «әкімшілік жауаптылық деп физикалық 
және заңдылық тұлғалардың қолданыстағы заңнамамен бекітілген 
құқық нормаларын бұзуы танылады, құқықбұзушыларға әкімшілік 
тыйымдырды қолдану түрінде, осыған сәйкес әкімшілік жауапқа 
тарту шарасын немесе басқа да әкімшілік-құқықтық әсердің мәж-
бүрлеу шараларын, атқарушы билік ұйымдарының, соттардың, оған 
байланысты бекітілген заңнамалық тәртіпте».

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік жауаптылық институтына анықтама беріңіз.
2. Заңдылық жауаптылықтың құқықтық мәні мен белгісін 

сипаттаңыз.
3. Әкімшілік-құқық бұзушылық заңнамасының жетілмеуі қандай 

әлеуметтік құқықтық салдарларға әкеледі?
4. «Әкімшілік жауаптылық» пен «Әкімшілік жауапқа тарту» 

түсініктерінің қатынасын сипаттаңыз.
5. Әкімшілік жауаптылықтың құқықтық мәні мен белгілерін 

сипаттаңыз.

3.2. Әкімшілік жауаптылықтың субъектісі

Әкімшілік жауаптылық субъектісін анықтау мәселесі қазіргі 
әкімшілік құқық шебінде ерекше актуалді мәселеге айналды және 
бұл біріншіден, қазіргі заманғы әкімшілік заңнамалар динамикасы-
на байланысты, яғни, заңнамаларда түбегейлі жаңарулар өтіп жа-
тыр, әкімшілік жауаптылық субъектісіне жаңаша анықтамалар жа-
салуда.

Әкімшілік жауаптылық субъектісі — тұлғаның әкімшілік заң 
бұйрықтарына сай белгілерін ашатын, оны әкімшілік жауап-
тылыққа тарту үшін қажет әкімшілік-құқықтық статусы. Қазіргі 
заманғы әкімшілік заңнамалар нормасы негізінде мұндай пікірдің 



92

дұрыстығын тексеріп көрейік. Мысалы, қолданылып жүрген 
әкімшілік заңнамалар 30 қаңтар 2001 жылғы әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының «Әкімшілік жауап-
тылық Кодексінің 4-тарау 31-бабының мазмұнында «әкімшілік 
жауаптылыққа төмендегі жағдайлар» жатады деп бекіткен:

1) Физикалық дені дұрыс тұлға, қолданыстағы Кодекспен бе-
кіткен жасқа жеткен;

2) Заңды тұлға».
Айтылғандардан мынадай қорытынды жасаймыз, Қазақстан 

Республикасының (2001 жылғы) әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы Кодексінің нормаларына сай әкімшілік жауаптылықтың 
субъектілері екі категорияға бөлінеді: физикалық және заңдық 
тұлғалар болып. 

Айтылған контексте атап өтуіміз керек, яғни, заң шығарушы 
алғаш рет заңды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тарту мүм-
кіндігін қарастырады, бұл өз мәні бойынша 30 қаңтар 2001 жылғы 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің бірден-бір негізгі новелласы болып есептеледі.

«Ескі» (ӘҚбтК Қаз ССР 1984 ж.) әкімшілік заңнамада дәстүрлі 
түрде әкімшілік жауаптылықтың субъектісі ретінде тек қана 
әкімшілік жауапкерлігі үшін талаптар сұралатын, қойылатын фи-
зикалық тұлғалар танылған, олар осы күнге дейін сақталып отыр:

— Әкімшілік-заңбұзушылық құқығы теориясына сәйкес әкім-
шілік жауаптылыққа тек қана әкімшілік заңнамамен бекітілген 
жасқа толғандар тартылады;

— Әкімшілік жауаптылықа тартылған тұлғалардың дені сау, 
ақыл-есі дұрыс болуы тиіс.

Сонымен, айтылған белгілері бар тұлғалар әкімшілік құқық-
та әкімшілік жауаптылықтың жалпы субъектілері деп атау қа-
былданған. Мұнда тұлғаны әкімшілік жауаптылыққа тарту үшін 
оның құқықтық статусы маңызды еместігімен сипатталады. Бұл 
Қазақстан Республикасының азаматы, шетелдік азамат, азаматтығы 
жоқ тұлға және жаңа әкімшілік заңнамаға сәйкес — заңды тұлға да 
болуы мүмкін.

Сонымен қатар, қазіргі қолданыстағы әкімшілік заңнама әкімші-
лік жауаптылық субъектісінің белгілері мен түсінігіне жеткілікті 
түрде мағына бермейді, сол жағдайда, әкімшілік құқықбұзушы 
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тұлғаның өзі әкімшілік-заңбұзушылық қатынаста негізгі бо-
лып есептелінеді, сондықтан, оның белгілерінің қаншалықты 
анықталғандығы көбіне көп оған белгіленген әкімшілік-құқықтық 
санкцияның заңдылығы мен негізділігінен байқалады.

Әкімшілік құқықтық әдебиеттерде де бұл мәселенің шешілуіне 
аз көңіл бөлінген.

Әкімшілік құқық бұзушылық пен әкімшілік жауаптылықтың 
субъектілері ретінде қазіргі заманғы әкімшілік-заңбұзушылық құ-
қық тұрғысынан, физикалық және заңдық тұлғалардың құқықтық 
жағдайларын анықтау мақсатында Қазақстан Республикасы аза-
маттық заңнамалар нормасына жүгінеміз.

Сонымен, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 
сай физикалық тұлға түсінігі Қазақстан Республикасының аза-
маты, шетелдік азамат және азаматтығы жоқ тұлғалар үшін жал-
пы болып саналады1. Бірақ та, барлық әкімшілік жауаптылыққа 
тартылған физикалық тұлғалар, заңмен бекітілген субъектілік 
құқықты алу қажет, яғни, тұлғаның қабілеті «оларды іске асыру 
құқығы мен міндеті болуы»2. Бұл физикалық тұлғаның субъектілік 
құқықтылығы деген түсініктің оның құқық қабілеттілігі мен ақыл 
есінің дұрыстығы деген түсінікпен қабысатындығын түсіндіреді.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 13-бабы-
на сәйкес физикалық тұлғаның құқық қабілеттілігі деген сөзден 
тұлғаның құқығы барлығы мен жауаптылық алуға қабілеттілігі ай-
тылады. Азаматтың құқық қабілеттілігі оның туылған кезінен ба-
стап, қайтыс болған кезінде аяқталады3.

Шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар Қазақстан 
Республикасының азаматтарымен, егер заңнамалық актілер және 
халықаралық келісімдер не болмаса басқа жағдайлар қарасты-
рылмаса, бірдей құқық қабілеттілікке ие.

Шетелдік азаматтардың құқық қабілеттілігі шектеулерінің саны 
соншалықты көп емес және ол заңнамамен реттелген. Бұл олардың 

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан. (Общая часть). Комментарий. В 
двух книгах. Книга 1. Ответственные редакторы М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин.— 
Алматы: «Жети Жаргы», 1997.— 416 с.

2 Гражданское право. Том 1. Учебник для вузов (академический курс). Отв. ред.: 
М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин.— Алматы, 2000.— 704 с.

3 Гражданский кодекс Республики Казахстан: Учебно-практическое пособие.— 
Алматы: Издательство «Норма-К», 2002.— 352 с.
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әкімшілік жауаптылыққа жалпы негізде Қазақстан Республикасы 
азаматтарымен бірдей тартылатындығын көрсетеді, егерде басқа 
да жағдайлар заңнамамен және халықаралық құқық нормаларымен 
қарастырылмаған болса.

Сонымен қатар шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ 
тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартудың тәртібі бойынша 
біршама ерекшеліктері бар. Мысалы, атап өтуіміз керек, шетелдік 
азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғаларға қатысты әкімшілік 
жауаптылықтың мынадай арнайы шарасы, Қазақстан жерінен 
мәжбүрлі шығару. Бұған негіз болып табылатын жағдай, шетелдік 
азаматтың немесе азаматтығы жоқ тұлғаның Қазақстан Респу-
бликасына келу тәртібі бұзылғанда, тіркелу немесе жүріп-тұру 
тәртібін сақтамағанда немесе тұрғылықты орынды таңдауда, келу-
кету уақытының белгілі бір мерзімі біткенде, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы территориясы арқылы транзитті жол жүру тәртібін 
сақтамағанда1.

Бұл жерде түсіндіріп өтетін нәрсе. Әкімшілік жауаптылықтың 
бұл шарасы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін қол-
данылмайды.

Азаматтың өзі үшін құқық қабілеттілікті іске асырудың жал-
пы шарты оның ақыл-есінің дұрыстығы, жарамдығы мен он сегіз 
жасқа толуымен есептеледі. Сонымен қатар, жасына байланысты 
психикалық даму дәрежесін Қазақстан Республикасының кодексі 
кәмелеттік жасқа жетпегендер үшін әртүрлі өлшемін белгілейді;           
14 жасқа жетпегендер және 14—48 жасқа дейінгі тұлғалар.

Әкімшілік жауаптылыққа тартылатын тұлғалар үшін азаматтың 
ақыл-есінің дұрыстығы мен қабілеттілігі, жарамдығының маңызы 
өте үлкен.

Жалпы алғанда, ақыл-естің дұрыстығы, қабілеттілігі деп аза-
маттың азаматтық құқықтарын іске асыруы, өз-өзіне азаматтық 
міндеттеме алуы және оларды орындау түсіндіріледі.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 17-бабына 
сәйкес «барлық азаматтар бірдей жарамды, егер басқа да заңнамалық 
актілермен бекітілмесе».

Сонымен, жарамдылық не қабілеттілік, құқық қабілеттілік сияқ-
ты құқық субъектіліктің бір бөлігі болып табылады. Адамның 

1 Гражданский кодекс Республики Казахстан: Учебно-практическое пособие.— 
Алматы: Издательство «Норма-К», 2002.— 352 с.
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заңдылық қасиеті сияқты құқық қабілеттіліктен ерекшелігі, тікелей 
оның жасымен, психикалық жағдайымен байланысты емес, ақыл-
есі дұрыстық не қабілеттілік — азаматтың бойында жеткілікті 
түрде күш-қуатының болуын, өзінің іс-әрекетін сезіну және өз-өзіне 
жасаған әрекеті үшін есеп беруін талап етеді. Сондықтан, азамат-
та толығымен кәмелеттік жасқа толғанда қабілеттілік қасиет пайда 
болады, яғни, он сегіз жасқа толғанда, бұл кезде адам, әдеттегідей, 
ақылмен және сезіну арқылы жұмыс жасайды.

Қазақстан Республикасының, шетелдік мемлекеттің немесе 
азаматтығы жоқ тұлғаның құқық қабілеттілігі мен жарамдылық 
қабілеті бар кез келген азаматы, физикалық тұлға болып санала-
ды және әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін, егер басқа бір 
заңмен келісілмеген немесе халықаралық-құқықтық нормалармен 
қаралмаған болса.

Әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Республикасы кодек-
сінің 32-бабына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа бекітілген жасқа 
толған физикалық тұлғалар тартыла алады. Бапта мұндай жас он 
алты жаспен белгіленген. 16-дан 18 жасқа дейінгі әкімшілік құқық 
бұзған тұлғалар үшін, заңшығарушылар оларды жауапқа тартудың 
ерекше түрін қарастырады.

Физикалық тұлғаның құқықтық ережесі мен құқықтық стату-
сын жан-жақты талдау кез келген физикалық тұлғаның әкімшілік 
жауаптылық субъектісі бола алмайтындығын дәлелдейді. Әкімшілік 
жауаптылық адамның қабілетімен бірге жасап отырған әрекетінің 
туралық жағы мен қоғамдық маңызын түсінеді және өзінің әрекетіне 
жауап береді. Мұндай қабілетке тек ақыл-есі дұрыс, әкімшілік 
заңнамамен бекітілген он алты жасқа толған тұлға ғана ие.

Ақыл-есі дұрыс деген түсінікті талқылай келе, мынаны анықтау 
керек, яғни, әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Республика-
сы кодексінің 33-бабына сәйкес «әкімшілік жауаптылыққа тартыл-
майтын физикалық тұлғаларға жататындар; осы кодекспен қаралған 
құқыққа қарсы әрекет жасау барысында, ақыл-есі дұрыс емес 
жағдайда болғанда, яғни, өзінің жасаған әрекетінің (әрекетсіздігінің) 
сипаты мен қауіптілігін сезінбеген болса немесе психикалық ауру 
салдарынан уақытша психикасы бұзылу, ақылы кемдігінен немесе 
басқа да психикалық аурулар салдарынан білмей жасаса».
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ҚР ӘҚбтК-тің аталған бабын талдай және түсіндіре келе А.А. Та-
ранов мынадай әділ пікір айтады, онда ол «қолданыстағы заңнама 
субъектінің ақыл-есі дұрыстығы презумпциясынан шыға отырып, 
әкімшілік немесе құқық бұзушылық жасауы сәйкесті ақыл-есінің 
дұрыс еместігі дәлелденуі қажет».

Ақыл-естің дұрыс емес түсінігінің медициналық мазмұнына 
қарамастан ол заңдылық түсінік болып табылады. Мұндай қоры-
тындыны мына төмендегідей жағдайлардан көруге болады:

1) Тұлғаның психикалық денсаулық жағдайы оның жасаған 
әрекетінің (әрекетсіздігінің) контекстінде қаралып бағаланады;

2) Физикалық тұлғаның ақыл-есінің дұрыс еместігі туралы 
соңғы шешім мәселесі әкімшілік жауаптылық туралы істі қарауға 
өкілетті ұйымның іс-жүргізуінде болады;

3) Ақыл-есі дұрыс емес жағдайы медициналық (дәрігерлік) (со-
зылмалы ақыл-есі ауруы, уақытша ақыл-естің бұзылуы, ақыл-естің 
кемдігі, басқа да денсаулық жағдайлар) және заңдылық (ақылдылық 
пен күш-қуат) белгілері.

Сонымен, ақыл-естің дұрыс еместігі — субъектіні әкімшілік 
жауаптылыққа тартуды жоққа шығаратын шарт сияқты, тек қана 
заңдылық емес, сонымен қатар дәрігерлік-психологиялық, яғни, 
тұлғаның өзінің жасаған әрекетінің салдарын бағалауға қабілеті 
жетпейтіндігін айғақтайтын, есеп беруге қабілеттігі жоқтығы 
аспектісі де бар.

Аталған белгілер (әкімшілік жауаптылық жасқа толу мен ақыл-
естің дұрыс еместігі) әкімшілік жауаптылыққа тартылған кез келген 
құқық бұзушылық субъектісінің міндетті белгісі болып табылады.

Әкімшілік құқық бұзушылық құрамының қатарында заң аталған 
белгілермен қатар субъектінің және басқа да белгілерін, оның 
құқықтық жағдайы мен құқықтық статусынның ерекшеліктерін 
көрсететін (жасы, қызметі, мамандығы және т.б.) қарастырады.

Біріншіден, егер олар әкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі 
құрамының диспозициясында қаралған болса, олар осы құқық 
бұзушылықтың міндетті белгісі болып табылады.

Екіншіден, әкімшілік құқық бұзушыны сипаттайтын белгілер, 
ҚР ӘҚбтК-тің Ерекше бабының бөлімшелері мен пункттерінде 
қаралуы мүмкін.
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Үшіншіден, ҚР ӘҚбтК-тің Ерекше бабында субъектінің қосым-
ша белгілері қаралмаған болса, олар әкімшілік жауаптылық туралы 
істі қарауға өкілетті сотпен немесе басқа ұйыммен жауаптылыққа 
тарту шараларын жеңілдету (жұмсарту) немесе ауырлату жағдай-
ларын анықтаулары мүмкін.

Теориялық және тәжірибиелік көзқарастан әкімшілік жауап-
тылықтың арнайы субъектісін анықтаудың шарты, мемлекет белгілі 
бір шеңбердегі адамдарға арнайы өкілеттілік береді, олардың 
орындалуы не орындалмауы жағымсыз, ал кейде ауыр салдарларға 
әкеледі, әкімшілік жауаптылық шараларын қылмыстық жаза шара-
ларымен ауыстыру керек болғанда, осы субъектінің спецификасы 
белгіленеді (шарттанады).

Бұл туралы А.Е. Жатқанбаева дұрыс көрсетеді, онда «әкімшілік 
құқықта субъектінің арнайы белгісінің болуы әртүрлі әрекеттердің 
спецификасымен өлшенеді, себебі олардың орындалуы белгілі 
бір қызметті атқаруда, белгілі бір жұмыспен айналысатын тек 
қана адамдармен орындалуы мүмкін». Мұнда сөз болатын нәрсе, 
жай қарапайым азаматтар үшін көптеген жалпы нормалардың 
орындалуы азаматтық міндет болып табылады, ал ол белгілі бір 
қызметкерлер үшін қызметтік міндет. Мысалы: өртті сөндіру азамат 
үшін — қоғам алдындағы міндет, ал өрт сөндіруші қызметкерлер 
үшін — қызметтік міндет. Шара қолданбағандығы үшін біріншілері 
жауапқа тартылмайды, ал екінші категориядағылар міндетті түрде 
жауапқа тартылады. Құқық бұзушылық құрамының белгілері бо-
лып табылатын, субъектінің әкімшілік-құқықтық статусының 
ерекшеліктері, арнайы субъектінің қосымша белгілері, оларды ар-
найы субъектілер разрядына қосу үшін негіз болып табылады1.

Егер де тереңірек салыстырып қарайтын болсақ, онда әкімшілік-
құқықтық доктринада Д.Н. Бахрахтың дайындаған нық бекітілген 
көзқарасының бар екендігін атап көрсетуіміз керек, онда оған 
сәйкес әкімшілік жауаптылық субъектісінің арнайы белгілерін 
төмендегідей жағдайларды көрсететін топтарға бөлуге болады: 

1) еңбек ерекшелігі, қызметтік ереже (қызметтік тұлға, капитан, 
сауда қызметкері, жүргізуші және т.б.);

1 Жатканбаева А.Е. Законодательство Республики Казахстан об административ-
ной ответственности.— Алматы: Казак университети, 2002.— 82 с.
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2) бұрынғы құқыққа қарсы мінез-құлық (әкімшілік назарда 
ұсталатын, әкімшілік жауапқа тартылған тұлға, қауіпті құқық-
бұзушы); 

3) азаматтың құқықтық статусының басқа да ерекшеліктері 
(әскери міндетті, шетелдік азамат және т.б.).

Айтылған ойды қорыта келіп тағы да мынаны көрсетуіміз ке-
рек, яғни, арнайы субъектілердің әкімшілік жауапкершілігі олар-
дың жалпы мемлекеттік құқықтық статусының спецификалық 
шектеулерінен шарттанған. Мысалы, әскери заңдылық нормала-
рына сәйкес, егер де мысал ретінде әскери қызметкерлердің жал-
пы азаматтық статусының шектелуі, онда олардың қызметтік 
жағдайларына қарамай олардың мынадай әрекеттер жасауға құқығы 
жоқ:

— командирдің бұйрығын талдау немесе сынға алуға;
— ереуілдерге қатысуға, осыған тең әскери қызметті өтеуге бай-

ланысты басқаша түрде, мәселені реттеу құралы ретінде әскери 
қызметті орындауды тоқтатуға;

— әскери қызметті орындаудан, діни себеп бойынша және өзінің 
белгілі бір немесе басқа дінге қатысты оны насихаттауға өзінің 
қызметтік өкілеттілігін пайдалану арқылы бас тартуға;

— әскери бөлімде діни бірлестіктер құруға;
— басқа да төлемақылық жұмыстармен айналысуға (педагоги-

калық, ғылыми және басқа шығармашылық жұмыстан басқа), егер 
олар әскери қызметті атқаруға кедергі келтірмейтін болса;

— жеке немесе сенімді тұлға арқылы кәсіпкерлік жұмыспен 
айналысуға, соның ішінде коммерциялық ұйымдардың басқарма-
ларында, мынадай жағдайларды есептемегенде, көрсетілген ұйым-
дардың басқаруына қатысу әскери қызметкердің қызмет міндетіне 
қатысы болғанда, сондай-ақ өзінің қызметтік жағдайын пайдалана 
отырып, физикалық және заңдық тұлғаның кәсіптік қызметін іске 
асыруға жәрдемдесу, ықпал етуге;

— әскери қызмет міндетімен байланысы жоқ қаржы құралы мен 
әскери бөлімнің мүлкін, сонымен қатар, басқа да мемлекеттік мүлікті, 
белгіленген сату бағасы заңмен және Қазақстан Республикасының 
нормативті құқықтық актілерімен бекітілген мүліктен басқа 
мақсатқа пайдалануға;
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— физикалық және заңдық тұлғалардан (заттай сыйлық, қаржы-
лық сыйлық, ссудалар, қызметтер, ойын-сауық төлемі, демалыс, 
транспорттық шығын және марапаттаулардың басқа да түрлері), 
әскери қызметті атқарумен байланысты, құнды сыйлықтардан басқа 
(соның ішінде атаулы) қаржылық, жалпы әскери Уставқа сәйкес, 
әскери қызметкерлерді марапаттау тәртібі бойынша марапат сый 
алуға1;

— физикалық және заңды тұлғалардың төлемдері бойынша 
Қазақстан Республикасының халықаралық келісімдеріне сәйкес 
немесе мемлекеттік билік ұйымдарының өзіне сәйкес шетелдік 
мемлекеттің мемлекеттік билік ұйымдары немесе халықаралық 
ұйымдар арасындағы өзара келісім негізінде қызметтік іс-сапардан 
басқа, қызметтік іссапарға шетелдерге шығуға;

— қызметтік жағдайын саяси партиялар мен қоғамдық бірлес-
тіктердің ынтасына пайдалануға, соның ішінде, діни және оны 
насихаттауға қатысты.

Сөзсіз, әскери қызметкерлерге қатысты мұндай және осыған 
ұқсас шектеулер Қазақстан Республикасы Конституциясында 
бекітілген құқық пен еркіндікті шектеу негіздеріне қайшы келмейді 
және шектеулерді сақтамау көбіне әскери қызметкерлерді тәртіп 
бұзған әрекеті үшін тәртіпті жауаптылыққа әкімшілік құқық арқылы 
тартуға негіз болады.

Әскер қызметкерлердің жалпы азаматтық статусының рөлі мен 
мағынасын талдай келе мынаны атап көрсету қажет, яғни, әскери 
қызметкерлердің міндеттемелерінің ерекше қасиеті, олардың жалпы 
азаматтық статусын белгілі бір шектеулермен байланысты, сондай-
ақ, оларға кепілдік, компенсация және льгот беру үшін негіз болады.

Сонымен қатар, әскери қызметкерлерді әкімшілік жауаптылыққа 
тарту жағдайларында бұл берілген жағдай, әкімшілік құқық 
бұзушылық жасаған әскери қызметкерге тағылған жауаптылықтың 
түрін анықтауда маңызды рөлі бар.

Әкімшілік құқық бұзғандығы үшін әскери қызметкерлер 
мыналарға жауапты: жалпы негізде, яғни, ҚР ӘҚбтК қаралған 
әкімшілік тәртіпте; Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
тәртіптік Ережесімен анықталған тәртіптік тәртіп түрінде.

1 Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан.— Алматы: 
Юридическая литература, 2004.— 392 с.
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Әскери қызметкерлер әкімшілік жауаптылыққа мынадай құқық 
бұзғандары үшін тартылады:

— жол қозғалысы тәртібі;
— балық қорын қорғау мен балық аулау тәртібі;
— кеден тәртібі.
Мұнда әскери қызметкерлерге (олардың контрактпен немесе 

арнайы шақырумен келгендігіне қарамай) әкімшілік жауаптылық 
төмендегі түрлерде қолданы майды:

— айыппұл;
— транспорт құралдарын басқару құқығынан айыру;
— әкімшілік тұтқындау.
Басқа әкімшілік құқық бұзушылықтары үшін әскери қызмет-

керлер бекітілген жалпы әскери ережесі бойынша тәртіптік жауап-
тылыққа тартылады. 

Әскери қызметкерлер жалпы негізде әкімшілік жауаптылыққа 
мынадай құқық бұзушылықтары үшін тартылады:

— тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық жағдайлары 
саласы бойынша қамтамасыз ету заңдылығы;

— жол қозғалысы ережесі;
— қызмет орнынан тыс өрт қауіпсіздігі талаптары;
— қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы заң;
— кеден тәртібі және Қазақстан Республикасы мемлекеттік ше-

кара режімінің тәртібі;
— шекара тәртібі;
— Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасы арқылы 

рұқсат пунктінің режімі;
— сондай-ақ, әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін; салық, 

салым мен қаржы; прокурордың, тергеушінің тергеу жүргізген 
тұлғаның немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі жүргізуді 
іске асырушы қызметтік тұлғаның заңды талаптарын орындамау1.

Әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Республикасының 
кодексі әскери қызметкерлерге тек әкімшілік тұтқындауды қол-
дануға тыйым салады, ал әскерге шақыру бойынша келген әс-
кери қызметкерлерге — әкімшілік айып пұл салады. Мұнан бай-

1 Косован О.А. Юридическая ответственность военнослужащих: Учеб. посо-
бие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруден-
ция» /Под редакцией про. А.А. Толкаченко.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 
2004.— 95 с.
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қайтынымыз, әкімшілік жауапқа тартудың басқа түрлері әскери 
қызметкерлерге шектеусіз қолданылуы тиіс.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келіп, мынадай шешімге ке-
луге болады, яғни, әкімшілік жауаптылықтың субъектісі деп мына 
тұлғалар қабылданады, құқықтық нормада тікелей көрсетілген және 
әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілі бір құрамы үшін міндетті, 
өзінің қызметтік міндетін дұрыс орындамау салдарынан туындай-
тын, олардың құқықтық ережесі белгілеріне тән спецификалар-
мен сипатталады. Сондықтан да, ең алдымен, өздерінің қызметтік 
міндеттерін орындамағандығы немесе дұрыс орындамағандықтары 
үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылған қызметтік тұлғалар.

 Бұл бағытта қылмыстық құқық және криминология ғылымы 
алға жылжып отыр, олар туындаған мәселелерге едәуір дұрыс 
және қанағаттандырарлықты жауап береді. Мысалы, профессор                                                                   
Е. Қайыржанов қылмыстық құқық бойынша арнайы субъектіге тал-
дау жасай отырып , мынадай пікірге келеді, яғни, арнайы субъектілер 
өзінің рөлі бойынша (ережесі) талданады:

А) жынысына қатысты — орындаушы тек ер азамат (зорлау), 
орындаушы тек әйел кісі (жаңа туылған жас нәрестені анасының 
өлтіруі);

Ә) жасына байланысты — орындаушы тұлға тек 18 жасқа жеткен 
(қылмыстық іске кәмелеттік жасқа толмағандарды тарту);

Б) әскери міндетінің әскери қылмысты орындаушы болуы 
мүмкін;

В) мамандық міндеттері бойынша — милиция қызметкері, меди-
цина қызметкері және т.б;

Г) сот ұйымдары қызметіне қатысты міндеттері бойынша (куәгер, 
жәбірленуші, эксперт, аудармашы);

Ғ) басқа тұлғаға қатысты бекітілген міндеттер бойынша (қауіпті 
жағдайда қалдыру, балаларды тәрбиелеуден және оларды бағып-
қағудан бас тарту);

Д) орындалған жұмыстың сипаты бойынша (мемлекеттік 
құпияны жариялау, мемлекеттік құпиясы бар құжатты жоғалту т.б.)

Е) тұлғаның қызметтік жағдайына байланысты (билікті немесе 
қызметтік жағдайды пайдалану, билікті жоғары ұстау т.б.)

Ж) тұлғаның белгілі бір жағдайы бойынша жекеменшігіне қатыс-
ты (жекеменшікті қорғауда қылмыстық немқұрайдылық қатынас);
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З) тұлғаның жағдайы бойынша жәбірленушіге қатысты (өзін-өзі 
өлтіруге жеткізу).

Көріп отырғанымыздай жоғарыда айтылған мазмұннан арнайы 
субъектінің белгілері — бұл қылмыстық құрамдағы қосымша 
белгілер, әкімшілік құқықтағы сияқты әкімшілік құқық бұзушылық 
құрамдағыдай. Олардың спецификасы мынада:

— олар қылмыстық құрамның конструктивті белгілері бола алады;
— (әкімшілік құқық бұзушылықтың) оларсыз бұл берілген құ-

рам жойылады;
— қылмыстық құрам құрайтын ауырлату жағдайында квалифи-

циялаушы белгі бола алады (әкімшілік құқық бұзушылықтың);
— жазалау мен жауаптылықты жекелендіру үшін маңызы бола 

алады, жауаптылықты жеңілдету немесе ауырлату жағдайы ретінде.
Ерекше атап көрсететін жағдай, қолданыстағы заңнамалар нор-

маларына сәйкес арнайы субъектілер қатарына ата-аналарды немесе 
басқа да кәмелеттік жасқа толмағандардың заңды өкілдерін жатқы-
зуға болады, олар берілген міндеттемелерді орындамағандықтарына 
тәрбиелік, құқыққорғау мен оқыту, кәмелеттік жасқа жетпегендердің 
еркіндігі мен заңды қызығушылығы үшін жауапты.

Жалпы немесе арнайы субъектілерден басқа әкімшілік — заң-
бұзушылық құқық теориясында әкімшілік жауаптылықтың ерекше 
субъектісін атап көрсетеді.

Әкімшілік жауаптылықтың ерекше субъектісі болып, «қоғамдық 
қатынастарды қорғау шебінің басқару объектісіне әсер етуге 
қабілетті әкімшілік құқық бұзушылық жасалынып, оған шара 
қолдануға мәжбүр болғанда» әкімшілік юрисдикциядан толық не-
месе бөлімдері туралы хабары (иммунитеті) бар тұлғалар болып та-
былады1.

Қазақстандық әкімшілік-заңбұзушылық құқық теориясында 
әкімшілік жауаптылықтың мына төмендегідей ерекше түрлерін атап 
көрсетеді:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясымен және басқа да 
заңдылық актілермен бекітілген, белгілі бір мемлекеттік функция 
атқаратын қызметтік тұлғалар:

— Қазақстан Республикасының Президенті;

1 Щергин А.П. Административная юрисдикция //Сов. гос. и право.— № 6. 1976. 
С. 10—16.
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— Қазақстан Республикасы Парламенті депутаты;
— судьялар;
— прокурорлар мен тергеушілер;
— тағайындалатын билік ұйымдарына тіркелген кандидаттар т.б.
 2. Қызметтік тұлғалар, олар қызметті атқару тәртібін реттеуші 

нормативті актілерге сәйкес әкімшілік-құқық бұзушылықтары үшін 
жауапты:

— әскери қызметкерлер;
— әскери жиынға шақырылған азаматтар;
— ішкі істер ұйымдарының арнайы атағы бар қызметтік тұлғалар;
— қылмыстық-атқару құрылым ұйымдары мен мекемелерінің 

қызметкерлері;
— мемлекеттік өртке қарсы қызметтің қызметшілері;
— нашақорлық пен психитропты заттармен айналысушылар 

бойынша бақылау ұйымдарының қызметкерлері;
— кеден ұйымдарының қызметкерлері;
— қаржы ұйымдарының қызметкерлері;
— салық полициясы ұйымдарының қызметкерлері т.б;
3. Дипломаттық иммунитеті бар шетелдік азаматтар:
— дипломаттық персонал мүшелері және олардың отбасы 

мүшелері;
— дипломатиялық курьер және басқа да Қазақстан Республика-

сының халықаралық келісімдеріне сәйкес тұлғалар;
4. Әлеуметтік жағдайларына байланысты құқықтық статусының 

ерекшеліктері бар тұрғындардың біршама бөлігі:
— 1 және 2 топтағы мүгедектер;
— зейнеткерлік жастағы азаматтар;
— жүкті, аяғы ауыр әйелдер;
— 14 жасқа дейінгі балалары бар әйелдер;
5. Кәмелеттік жасқа жетпегендер.
Қазіргі заманғы әкімшілік құқық туралы әдебиеттерде шынды-

ғында бұл туралы ерекше әкімшілік құқықбұзушы субъектілердің, 
әкімшілік жауаптылық ерекшеліктеріне бағытталған арнайы зерт-
теу жұмыстарының жоқ екендігін атап өтуіміз керек, бұл осы 
мәселелерді тәжірибелік түрде негіздеуде белгілі бір қиындықтар 
туғызады.
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Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, әкімшілік жауаптылық-
тың ерекше субъектілері болып қосымша белгілері, заңдылық 
маңызы бар және әкімшілік жауаптылық туралы нақты істің 
шешімін шығаруда өкілетті ұйым болуға қабілеті бар тұлға болып 
саналады.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік жауаптылық субъектісі түсінігіне анықтама 
беріңіз.

2. Әкімшілік жауаптылық субъектілерін атаңыз.
3. Әкімшілік жауаптылық жалпы субъектілерінің және оларды 

жазаға тарту тәртібін сипаттаңыз.
4. Әкімшілік жауаптылықтың арнайы субъектілері мен оларды 

жазаға тарту тәртібін сипаттаңыз.
5. Әкімшілік жауаптылықтың ерекше субъектісі мен оларды 

жазаға тарту тәртібін сипаттаңыз.

3.3. Әкімшілік жауаптылықтың әкімшілік құқықтағы 
әртүрлі субъектілерінің спецификасы

Әкімшілік жауаптылық құқықбұзушыға жалпыға бірдей, әмбе-
бап әсер ету құралы сияқты, себебі ол құқық нормаларын бұзылғанда 
оны орындауға ешқандай да бір артықшылық берілмей барлығы 
үшін міндетті жағдайда пайда болады.

Белгілі болғандай, әкімшілік жауаптылық субъектілері болып, 
қай мекемеге бағыныштылығына, қызмет түріне, тұрғылықты 
жеріне т.б. қарамай әкімшілік құқық бұзған физикалық және 
заңдық тұлғалар болып табылады. Әкімшілік жауаптылыққа құ-
қықтық нормалардың көптігі тән, олармен мемлекеттік басқару 
ұйымдарының әртүрлі саласы мен шебіндегі әртүрлі аспектідегі 
әрекеттері реттеліп отырады.

Мемлекеттік билік ұйымдарының мемлекеттік-құқықтық мәж-
бүрлеу өкілеттілігімен қамтылған құқық қолдану қызметінде, 
әкімшілік жауаптылықтың қажетті дифференциасы заңдық жауап-
тылықтың басқа түрінен алыстатылатыны маңызсыз емес. Заңдылық 
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жауаптылықтың бір түрі және оған тән барлық белгілері бола тұрып, 
әкімшілік жауаптылық спецификалық ерекшеліктерімен қатар 
сипатталады, оны жеке дара заңдылық жауаптылықтың түрінде 
көрсетуге мүмкіндік жасайды. Мұндай белгілердің мағынасы мына 
төмендегі жағдайлардан көрінеді:

— Әкімшілік жауаптылықтың негізі болып әкімшілік құқық 
бұзушылық табылады, ол кезде қылмыстық жауаптылықтың негізі 
болып қылмыс саналады, материалды зиян келтіру, тәртіптік-
тәртіпсіз әрекет; 

— Тұлғаға әкімшілік жауаптылық қолдануда сотталу мен жұ-
мыстан босатылу қаралмайды, ал қылмыстық жауаптылық салда-
рынан сотталады және тәртіптік жауапқа тартудың бір түрі ретінде 
жұмыстан босатылады;

— Жауаптылық соттың (судья) шешімімен атқарушы билік 
ұйымымен, қызметкер тұлғамен белгіленуі мүмкін. Қылмыстық 
жауаптылық тек қана соттың шешімімен белгіленеді, тәртіптік — 
қызметкер тұлғаның шешімімен (бастықтың) немесе ұжымның, 
мекеменің шешімімен. Материалды жауаптылық — жалпы 
заңдылық соттармен және шаруашылық әріптестермен (спорам);

— Әкімшілік жауаптылық субъектілері болып физикалық 
және заңдық тұлғалар табылады, ал қылмыстық жауаптылықтың 
субъектілері болып — тек физикалық тұлғалар бола алады, тәртіптік 
жауаптылықтың субъектілері болып — физикалық тұлғалар, белгілі 
бір құрылымдық бөлімдердің жұмысшылары мен қызметкерлері та-
былады;

— Әкімшілік жауаптылық шаралары, әкімшілік құқық бұзу-
шылық туралы істер бойынша істердің жүргізілуін реттейтін 
заңнамаларға сәйкес қолданылады, ал қылмыстық істер — қыл-
мыстық-прцессуалдық заңнамаға сәйкес қолданылады, тәртіптік 
— белгіленген өндірістік еңбек тәртібі, азаматтық-процессуалды 
заңнамаға сәйкес материалды жауаптылық туралы нормаларға 
сәйкес қолданылады;

— Әкімшілік жауаптылықта келтірілген материалды зияндық 
қажетті белгі болып саналмайды, ол ең алдымен азаматтық-
құқықтық жауаптылықдеп есептелінеді.

Әкімшілік жауаптылықтың ерекшеліктерін қарастыру ба-
рысында еске алатын нәрсе, көптеген біркелкі әкімшілік құқық 
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бұзушылықтардың бірнеше рет қайталануы қылмыс болып сана-
луы мүмкін (бұзақылық, сауда тәртібін бұзу т.б.) осының салдары-
нан мұндай құқық бұзғандығы үшін тұлғаға қылмыстық заңнамаға 
сәйкес қылмыстық жауаптылық шарасы қолданылуы мүмкін.

Атап өту керек, әкімшілік жауаптылық, заңдылық жауап-
тылық сияқты жалпы мемлекеттік мәжбүрлеу формасы болып 
табылады және делинквент үшін оның қолданыстағы құқық 
нормаларын бұзуымен келетін жағымсыз салдарлар жасайды.

Әкімшілік құқық субъектілерінің әкімшілік жауаптылық ерек-
шеліктерінің заңдылық көрінісі «Әкімшілік жауаптылық» деп 
аталатын әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 4-тара-
уынан тапты (31—37 баптар) «Кәмелеттік жасқа толмағандардың 
әкімшілік жауапкершілігі» деп аталған 9-тарауда және басқа да 
нормативті-құқықтық актілерден көрінеді.

Әкімшілік құқық бұзушылықты тұлғалардың қай категория-
сы жасағандығынан әкімшілік жауаптылықты төмендегі түрлерге 
саралауға болады:

а) кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік жауапкершілігі;
ә) қызметтік және басқа тұлғалардың, басқару функциясын 

атқаратын және жеке кәсіпкерлердің әкімшілік жауаптылықтары;
б) депутаттардың (халық қалаулыларының) әкімшілік жауап-

кершілігі;
в) әскери қызметкердің, прокурордың және басқа да тәртіптік 

ережелер істері немесе әкімшілік құқық бұзушылықтары үшін ар-
найы ереже тарқатылатын әкімшілік жауаптылық;

г) шетелдіктердің, шетелдік заңдылық тұлғалардың және 
азаматтығы жоқ тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі;

ғ) заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі.
А) Кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік жауапкер-

шілігі
Қазіргі заманғы жағдайда кәмелеттік жасқа толмағандардың 

дамуы мен мінез-құлықтарына әлеуметтік бақылау жасау ерекше 
мәнге ие болып отыр. Бұл ең алдымен былай түсіндіріледі, мем-
лекет және оның ұйымдары ең алдымен әрбір жеткіншектің даму-
ына оның бойында толыққанды субъектінің даму процесі сенімін 
қалыптастыру арқылы белсенді атсалысуға және дамудың бенефи-
цариялы (құрметті) құқығын сезінуге және құқықтарын іске асыру-
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ды қамтамасыз етуге көңіл қоюлары керек. Адамның құқығы мен 
еркіндігінің бөлінбейтіндігі мен бір-бірімен өзара байланыстылығы 
идеясын қабылдай отырып, мемлекеттік билік ұйымдары мен 
қызметтік тұлғалардың қолданып отырған әкімшілік жауаптылық 
шаралары үшін өз-өзіне есеп бере алулары керек, жеткіншектің 
құқығы мен еркіндігіне зиян келтірмеуі тиіс, сонымен қатар, олар 
тиімді де және кәмелеттік жасқа толмағандардың дамуына жан-
жақты әсер етулері керек. Бұл сөзсіз шындық, мемлекеттің қолданып 
отырған жауаптылық шараларының әлеуметтік бақылауына 
қатысты әртүрлі түрмен іске асқан (еңбек коммунасынан комсомол 
ұйымына дейін) және тәсілдермен, яғни, әркімнің ықылас-талабы 
жалпы, ұжымдық талаптарға бағынышты болған. Бұл мәселе біздің 
зерттеп отырған сұрағымызға кірмесе де, атап өтпеуге болмайтыны, 
жасөспірімдердің бұзақылықтарының деңгейнің кеңес дәуірінде 
мұндай өсу динамикасы байқалмаған.

Адам құқығы бойынша қазіргі заманғы зерттеулер, мұндай және 
басқа да интерпретацияда құқықты мемлекет қалыптастыруда мы-
наны атап көрсетеді, яғни, еркін жекешелік жойылып отырғанда, 
адамның құқығы мен еркіндігі оптималды түрде қамтамасыз етілуі 
мүмкін емес. Қоғам мен әрбір жеке тұлғаның даму шарты сияқты 
демократиялық дәстүрлерді сақтау мен дамытуда, авторлардың 
қорытындысы сенімді сияқты, әкімшілік құқық бұзушылықтың 
алдын алу және тоқтатудың осындай мекемелерін анықтау қажет, 
құқықбұзушының жеке басын қоса отырып, құқықтық жазалаудың 
міндеттілігі, оларды қолдау шарттары жалпыға бірдей сияқты бо-
лып саналады.

Халықаралық-құқықтық тәртіп жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылыққа әкімшілік жауаптылық шараларын қолдануда кон-
структивті бағыттарды қамтиды. Мұндай конструктивті ереже 
әлемдік қоғамдастықпен танылған және төмендегідей түрлері де 
бар: 

— мәселелердің тереңдетілген талдануы және бағдарлама 
тізімдемесі, кәмелеттік жасқа толмағандардың жасаған құқық-
бұзушылығын және оның алдын алу мен жоюға бағытталған 
қызмет, мекеме және бар ресурстар, сондай-ақ, кәмелеттік жасқа 
толмағандарды әкімшілік құқықбұзушылқтары үшін әкімшілік 
жауаптылықтың әртүрлі шараларына жауапқа тарту шараларын 
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оңтайландыру (қазірше мұндай бағдарлама қиянат етушілік пен 
нашақорлықты заңсыз тарату мәселелері бойынша бар кезде);

— кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықбұзушылығына 
ескертуге қатысатын және әкімшілік жауаптылық шараларын қол-
данатын құзіретті ұйымдар мен қызметкерлердің өте дәл анықталған 
міндеттемелері;

— орындалулары мемлекеттік және қоғамдық бақылауларда 
болатын, кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы құқық 
бұзушылыққа ескертулер мен алдын алу мемлекеттік бағдарлама 
дайындау мен жобалау негізіндегі кәмелеттік жасқа толмағандарға 
әкімшілік жауаптылық шараларын қолдану;

— қоғамдық, соның ішінде жастар ұйымдарының кәмелеттік 
жасқа толмағандар мен жастар арасында әкімшілік құқық бұзу-
шылық саласында ескертулер жасауда мемлекеттің саясатына ара-
ласу.

Сонымен, кәмелеттік жасқа толмағандардың дамуы мен мінез-
құлықтарына әлеуметтік бақылаудың бірден-бір элементтерін 
құрайтын біртұтас және толық түсінік, жасөспірім әкімшілік 
құқықбұзғаны жағдайда қолданылатын әкімшілік жауаптылық бо-
лып табылады.

Кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушының әкімшілік жауап-
кершілігі 16 жасқа толғанда келеді. Әкімшілік құқықбұзған кә-
мелеттік жасқа толмағанды, әкімшілік жауапқа тарту мүмкін не-
месе оған мәжбүрлі тәрбиелік әсері бар шара қолданылуы мүмкін. 
Әкімшілік жауаптылық туралы кодекстің «Кәмелеттік жасқа 
толмағандардың құқығын қорғау комиссиясының» 542-бабына 
сәйкес аудандық, қалалық, аудандағы қалалық кәмелеттік жасқа 
толмағандардың құқығын қорғау комиссиялары кәмелеттік жасқа 
толмағандардың жасаған әкімшілік құқықбұзушылығын қарауға 
құқылы. Сондықтан 16 жастан 18-ге дейінгі жастағы әкімшілік 
құқықбұзған тұлғаларға да әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодексте қаралған шаралардан басқа, кәмелетке жетпегендер істері 
бойынша комиссиялар туралы Ереже бойынша да сондай шаралар 
қолданылады. 

Кәмелеттік жасқа жетпегендер, 16-дан 18 жасқа дейінгі әкімшілік 
жауаптылыққа жалпы негізде Қазақстан Республикасының тікелей 
заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда тартылулары 
мүмкін.
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Сөйтіп, әкімшілік заңдылық қабілеттілік он алты жастан баста-
лады, бірақ, 2001 жылғы Қазақстан Республикасының әкімшілік 
жауаптылық туралы Кодексімен, жасалған құқық бұзушы-
лықтың сипатымен, әкімшілік жауаптылыққа әкімшілік құқық 
бұзушылықтың жекелеген түрлерін жасағандардың ата-анала-
ры тартылулары мүмкін. Мұндай әрекеттер қатарына, төмендегі 
әкімшілік құқық бұзушылықтың квалификациясы құрамына 
сәйкес келетіндер жатады:

— ұсақ бұзақылық немесе бұзақылық, Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 257-бабының бірінші бөлімінде қаралған, 
он төрттен он алты жасқа дейінгі кәмелетке толмағанның жасаған 
бұзақылығы үшін — олардың ата-аналарына немесе оларды ал-
мастыратын тұлғаларға бір айлықтан екі айлыққа дейінгі есептік 
көрсеткіш өлшемінде айыппұл салынады (ҚР ӘҚбтК 331-бап);

— атылғыш қарудан оқ ату және газды қаруды пайдалану, сондай-
ақ қолдан жасалған қарудан немесе елді мекендердегі осыған 
жақындатылған қарудан, сондай-ақ қару қолдануға арналмаған орын-
да бекітілген тәртіп пен азаматтардың мазасын алу, елді мекендегі 
қолдан жасалған немесе пиротехникалық құрылымдардан болатын 
бекітілген тәртіп пен азаматтардың мазасын алу жарылыстары және 
ірі материалды зиян келтірмеген он алты жасқа дейінгі кәмелетке 
толмағандардың жасаған бұзақылықтары үшін — олардың ата-ана-
лары немесе оларды алмастыратын тұлғалар, екі айлық көрсеткіш 
өлшемінде пиротехникалық құрылымын конфискациялаумен қатар 
ескерту мен айыппұл салынады (ҚР ӘҚбтК 3-бөлім 332-бап);

— түнгі мезгілдегі тыныштықты бұзу (түнгі 23 сағаттан, таңғы 
сағат 6-ға дейінгі уақыт), дұрыс демалуға кедергі келтіру және 
азаматтардың мазасын алу сияқты құқық бұзушылықтарды он 
төрттен он алты жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар жасаса — 
олардың ата-аналарына немесе оларды алмастырушы тұлғаларға бір 
айлық есептік көрсеткіш өлшемінде айыппұл мен ескерту беріледі. 
(ҚР ӘҚбтК 2-бөлім 334-бап);

— қоғамдық орындарда мас күйінде жүрген он алты жасқа 
дейінгі кәмелетке толмағанның және олардың спирттік ішімдіктерді 
пайдалануында — олардың ата-аналарына немесе оларды алмасты-
рушы тұлғаларға бір айлыққа дейінгі есептік көрсеткіш өлшемінде 
айыппұл салынады (ҚР ӘҚбтК 337-бап);
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— мемлекет қорғауындағы табиғи объектілер мен тарихи-мәде-
ни ескерткіштерді бүлдіру, егер бұл әрекет белгілері қылмыстық 
жаза қолдануға жатпайтын болса, сондай-ақ адамдар жерленген 
қорымдарда он алты жасқа дейінгі кәмелеттік жасқа жетпегендер 
бүлдірген жағдайда, олардың ата-аналарына немесе оларды ал-
мастырушы тұлғаларға он айлық есептік көрсеткіш өлшемінде 
айыппұл салынады (ҚР ӘҚбтК 341-бап);

— Телефон аппараттарын қасақана жарақаттауда он алты жасқа 
дейінгі кәмелеттік жасқа толмағандар үшін олардың ата-анала-
рына немесе оларды алмастырушы тұлғаларға он айлық есептік 
көрсеткіш өлшемінде айыппұл салынады (ҚР ӘҚбтК 500-бап) т.б.

Көріп отырғанымыздай, жоғарыда саналып шыққан әкімшілік 
жауаптылық туралы кодекстің баптық ережелеріне сай заңшығарушы 
әкімшілік жауаптылық шараларын олардың ата-аналарына немесе 
оларды алмастыратын тұлғаларға қолдануға мәжбүрлі. Көрсетілген 
жағдайлардың кең таралған әкімшілік жауаптылық шарасының 
бірі ол — олардың ата-аналарына немесе оларды алмастыра-
тын тұлғаларға салынатын айыппұл. Осыдан барып, ешқандай 
да бір жағдайда отбасының және басқа да аздаған топтың атақ 
даңқына әсер ететін жағдайды көзден таса етуге болмайтындығы 
және ол жеке адамның аздаған топпен байланысының мықты 
екендігіне байланысты. Баланы қоғамдық өмірге ең алғашқы рет 
дайындауға отбасы жауапты болғандықтан, біздің байқауымызша, 
балалардың тәрбиесіне байланысты міндеттерін орындамағандары 
үшін нормативті мүмкіндіктерді қамтамасыз етіп бекіткен заңшы-
ғарушының да ата-аналарды немесе оларды алмастырушы тұл-
ғаларды жауаптылыққа тарту әрекеті толығымен заңды сияқты (ҚР 
ӘҚбтК 111-бап). Осыдан, еліміздің Президенті айтқан неке мен 
отбасы институтын нығайту туралы идеясы толығымен түсінікті 
болады: «Егер, біз жоғары моральды қоғам болғымыз келсе, онда 
ерлі-зайыптылардың бір-бірінің алдындағы, әсіресе балалары 
алдындағы жауаптылықтарын күшейтуіміз керек» .

Осының бәрі кәмелеттік жасқа жетпеген заңбұзушылардың 
құқық бұзушылықпен күресінде маңызы жоқ емес, қайта ол 
әкімшілік жауаптылыққа құқықбұзушыларды тарту механизмін 
жетілдіру мәселесі болып табылады. Оның үстіне, 2001 жылғы 
әкімшілік жауаптылық туралы Кодекске сәйкес, кәмелеттік жасқа 
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толмаған құқықбұзушыға жаза қолдану процедурасының өзінің 
бірқатар спецификалық ерекшеліктері бар, олардың мағынасы 
төмендегі жағдайлардан көрінеді:

— біріншіден, әкімшілік жауаптылық туралы Кодекстің 61-бабы-
на сәйкес, заңнамамен кәмелеттік жасқа жетпеген деп дайындалған 
жас өлшемі, әкімшілік құқық бұзушылыққа байланысты жауапты-
лықты жұмсартатын бірден-бір жағдай болып есептеледі;

— екіншіден, кәмелетке жетпеген құқықбұзушыны әкімшілік 
жауаптылыққа тартқан ұйым немесе қызметтік тұлғамен жағдайдың 
басқа да жұмсарту жауапкершілігі қатарына жататын: кінәлінің 
өкініш білдіруі; оның құқықбұзуының жағымсыз салдарын жоюы; өз 
еркімен келтірілген зиянды өтеуі немесе оның келтірген зиянкестігін 
жоюы; әкімшілік құқық бұзушылықты қатты күйзелістің әсерінен 
немесе жеке және отбасы жағдайындағы ауыртпашылыққа бай-
ланысты жасауы; әкімшілік құқық бұзушылықты физикалық 
және психикалық мәжбүрлеу арқасында жасауы; әкімшілік құқық 
бұзушылықты қажетті қорғану құқықтық шарасы бұзылғанда жа-
сау, үшіншіден, ұйым немесе қызметтік тұлға арқылы әкімшілік 
жауаптылыққа құқықбұзушы кәмелеттік жасқа толмағанды тар-
ту барысында мынадай жағдайлар ескеріледі, яғни, заңнамаға 
сәйкес жағдай ретінде қабылданатын орын алған әкімшілік құқық 
бұзушылық үшін ауырлату жауапкершілігі: өкілетті тұлғаның 
оны тоқтату туралы талабына қарамай, құқыққа қарсы мінез-
құлықтың жалғасуы; бұрын әкімшілік жауапқа тартылған болса 
және оның мерзімі аяқталмаған болса және сол жылдың ішінде 
біртекті әкімшілік құқық бұзушылықты қайталаған жағдайда; 
әкімшілік құқықбұзған тұлғаның психикалық аурудың ауыр түрімен 
ауыратындығын біле тұрып немесе әкімшілік жауаптылыққа тар-
тылатын жасқа толмай тұрып, әкімшілік жауаптылыққа тартылған 
жағдайда; әкімшілік жауаптылықты ұлтына, нәсіліне және діни 
жеккөрушілік пен қастандық, басқа тұлғаның құқықтық әрекеті 
үшін кек алудан, сондай-ақ, басқа құқық бұзушылықты жа-
сыру немесе оның орын алуын жеңілдету; әкімшілік құқық 
бұзушылықты әйелдерге қатысты жасау, оның жүкті екенін біле 
тұрып, сондай-ақ жас жеткіншекке, басқа да қорғансыздарға не-
месе көмекшісі жоқ тұлғаға немесе кінәліге тәуелділіктен отырған 
тұлғаға; топ тұлғалардың әкімшілік құқықбұзушылығы; әкімшілік 
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құқыбұзушылықтың табиғи апат кезінде немесе басқа да төтенше 
жағдайларда жасалуы,

— төртіншіден, сот (судья) ұйым (қызметтік тұлға), әкімшілік 
құқық бұзушылық ісін қараушы заңнамада тікелей көрсетілмеген 
жағдайды жеңілдетуі мүмкін, сондай-ақ әкімшілік жауаптылықтың 
сипатына қарай заңнамада тікелей көрсетілген қандай да бір 
жағдайды ауырлату ретінде танымауы мүмкін;

— бесіншіден, жасы кәмелеттік жасқа толмағанның жеңілдету 
жағдайы сияқты басқа да жеңілдету немесе ауырлату жағдайларымен 
жинақталған түрде есептеледі;

— алтыншыдан, кәмелеттік жасқа толмаған, әкімшілік құқық 
бұзушылықты бірінші рет жасаған болса, әкімшілік жауаптылықты 
қарауға өкілетті ұйыммен (қызметтік тұлғамен) әкімшілік жауап-
тылықтан немесе заңнамамен қаралып белгіленген әкімшілік 
жауапқа тартудан және қолданылған тәрбиелік әсері бар шараны 
орындаудан босатылады;

— жетіншіден, әкімшілік жауаптылықтан босатылу уақыты бой-
ынша өтеу уақытының бітуіне байланысты әкімшілік жауаптылық-
тан кәмелеттік жасқа толмағандарды босатуда немесе әкімшілік жа-
заны орындауда оның жартысы қысқартылады;

— сегізіншіден, әкімшілік құқықбұзғандығы үшін кәмелеттік 
жасқа жетпегенге қолданылған әкімшілік жаза алты айдың ішінде 
әкімшік жазалау туралы қаулының орындалуының біткен күнінен 
бастап жазаға тарту болып саналады.

Әкімшілік жауаптылық туралы кодексте және басқа да бір 
жаңалық «инновация» болып кодексте кәмелетке жетпеген заң-
бұзушыларға қолданылатын әкімшілік жауаптылық әсер ету ша-
раларының альтернативтері қарастырылған. Әкімшілік жауапты-
лық туралы кодекстің 76-бабына сәйкес олар тәрбиелік әсер ету 
шаралары болып табылады, оның ішінде:

— заңды түсіндіру, оның негізгі идеясы кәмелеттік жасқа 
толмағанға оның жасаған әрекетінің зиянды екендігін және оның 
кәмелеттік жасқа толмағанның әкімшілік құқық бұзушылықты 
қайта қайталаған жағдайда басқа да заңдылық салдарлардың баста-
латынын түсіндіру;

— оларды ата-аналары немесе оларды алмастырушы басқа 
тұлғаларға немесе арнайы мемлекеттік ұйымдарға, яғни, компе-
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тентті ұйымның шешімімен, кәмелеттік жасқа жетпегендерді ата-
аналарының немесе оларды алмастырушы тұлғалардың қолына 
беру және олар үнемі көрсетілген тұлғалардың бақылауында болу, 
ал бұл тұлғалар тапсырманы орындау үшін әртүрлі шараларды 
іске асырады және олардың негізгі мақсаттары кәмелеттік жасқа 
жетпегендердің әлеуметтендіру процесін тездету және оларды ерте-
рек бірқалыпты әлеуметтік өмірге қайта оралдыру болып табылады;

— кәмелеттік жасқа жетпегендерге олардың келтірген зи-
яндарын жөндеу міндеттерін қою, бұл шара кәмелеттік жасқа 
толмағанның өзінің мүліктік және басқа да еңбекке жарамдылығы 
сияқты жағдайына қарай жасаған құқықбұзулығы және келтірген 
залалдығы мен зияндылығын өзі компенсация жасай алатындығы-
мен түсіндіріледі;

— кәмелеттік жасқа жетпегендерге олардың мінез-құлқына 
қарай бос уақытын шектеу мен ерекше талаптар қою тәртіптік әсер 
ету шаралары сияқты белгілі бір жерлерге баруға тыйым салынады, 
бос уақыттың белгілі бір түрін пайдалану, соның ішінде транспорт 
құралын басқару, үйден тыс жерде тәуліктің белгілі бір уақытында 
болуын шектеу, кәмелеттік жасқа толмағандардың құқығын қорғау 
комиссиясының рұқсатынсыз басқа жерлерге шығу т.б.;

— кәмелеттік жасқа жетпеген құқықбұзушыға бірнеше фактор-
ларға байланысты (бұзақының жеке басы, оның әлеуметтік орта-
сы, оның мінез-құлқындағы девиация дәрежесі т.б.) компетентті 
ұйымның немесе қызметтік тұлғаның шешімімен бір кезде бірнеше 
тәрбиелік әсері бар шаралар қолданылуы мүмкін.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келіп, біздің ойымызша, 
мақсатты болып табылатыны, әкімшілік заңнамаларды ары қарайғы 
дамытуда және оларға әкімшілік жауаптылық шараларын қолдануда 
және кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыларға әділ сот жаза-
сын қолдануда халықаралық стандарттар ережесіне сәйкестендіру 
мақсатында төмендегі концептуалды-құқықтық ережелерді іске 
асыру проблемалары маңызсыз емес болып табылады:

— жасөспірімдердің жасына және басқа да ерекшеліктерге 
байланысты кәмелеттік жасқа толмағандардың жасаған әкімшілік 
құқықбұзушылығын жан-жақты (арнайы бағдарлама бойынша) 
зерттейтін арнайы қызмет құрған мемлекеттердің тәжірибесі өте 
бағалы. Мұндай қызметтер, әдеттегідей немесе штаттар сотында 
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немесе судьялармен байланысты және өзара іске асырады (Австра-
лия, Ұлыбритания, Канада, Германия, Италия, Швейцария);

— көптеген мемлекеттерде (олардың штаттарында, жерлерінде) 
кәмелеттік жасқа толмағандардың қатысуымен мұндай катего-
риядағы істерді қарау тәртібі қарапайымдандырылған. Сондықтан 
кәмелеттік жасқа жетпеген құқықбұзушыға арнайы «талқылау және 
мемлекеттік ұйымдардың адамгершілік қадамы» сияқты ритуал-
дардан құтылуға анық жағдай жасалады. Оның үстіне, кәмелетке 
жетпегендердің ісін қарайтын (АҚШ) магистратты соттар туралы 
Заң судьяларға жазалаудың мәнін жасөспірімге түсінікті тілде жари-
ялауды жүктейді. Кез келген ақпарат, әлеуметтік немесе жергілікті 
билік ұйымдары арқылы жасөспірімге қатысты алынған ақпарат 
судья арқылы жариялануға құқықтары жоқ. Бұл ақпарат «естіртіп 
оқуға жатпайтын» ретінде зерттеледі;

— кәмелеттік жасқа жетпегендердің ісі бойынша арнайы соттары 
бар мемлекеттердің қолданыстағы заңнамаларды, әрекеттерді оның 
қоғамдық зияндығы дәрежесіне байланысты саралап жіктейді. Онан 
басқа, мынадай да мүмкіншілкке жол беріледі, құқықтық нормалар, 
құқықбұзудың сипатын ескеретін және тәрбиелік әсері бар шара-
ларды қамтитын әлеуметтік бағдарламалармен алмастырылғанда;

— арнайы соттар құрылымын құру соттық талқылаудың арнайы 
ережесін дайындауды қажет етеді, олар жасөспірімнің өз жасына 
шамалас психологиялық мінез-құлқына толық төселген болуы тиіс. 
Мысалы, соттық талқылау жай қарапайым сөйлесу ретінде өтеді, 
соттық хаттама кәмелетке толмаған жастағыға түсінікті формада, 
түсінікті тілде, заңдық терминдерді қолданбай жеткізіліп жасала-
ды, кез келген жасөспірім туралы ақпарат конфиденциалды және 
қалың көпшілікке жариялануға жатпайды. Мұндай процессуалды 
форма БҰҰ-ның Минималды стандартты ережелерінде әділ сотты 
кәмелетке толмаған жастағы заңбұзушыларға қатысты (қайтару) 
көрініс тапқан («Пекиндік ереже»);

— көптеген мемлекеттерде (Франция, Швеция, Дания, Поль-
ша т.б.) құқықтық негіздер қаланған, олар арнайы соттардың 
мекемелердің, әлеуметтік қызметтердің және осындай категория-
лы істердің процедурасын т.б. қарайтын іс-әрекеттерін қамтамасыз 
етеді.

Көрсетілген жоғарыдағы аспектілерден Қазақстан Республика-
сында белгілі бір жұмыс жүргізілуде, оның куәсі ретінде әкімшілік 
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жауаптылық туралы кодекстің 76-бабын алуға болады, бірақ соны-
мен қатар, бұл контекстегі жұмыс алға қарай жылжытылуы керек 
және Қазақстан жаңа ғасырда сенімді қадаммен жаңа халықаралық 
аймаққа, ал республиканың құқықтық әрекеттері халықаралық 
құқықтық стандарттарға сәйкес болуы керек.

ә) Басқару функциясы және жеке кәсіпкерлікті атқарушы
 қызметтік және басқа тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі

Басқару функциясын және жеке кәсіпкерлікті атқарушы қыз-
меткер және басқа тұлғалар қызметтік міндеттерін орындамау не-
месе өз дәрежесінде сақтамау немесе басқаруды қорғау шебіндегі 
бекітілген ережелерді бұзуға байланысты мемлекеттік және қоғамдық 
тәртіпті, табиғатты, тұрғындардың денсаулығы т. б. ережелерді, 
көрсетілген тұлғалардың қызметтік міндеттеріне кіретін және олар-
ды орындауға тиісті қызметкерлер әкімшілік құқықбұзушылығы 
үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Мұнда атап көрсететін 
жағдай, бұрынғы әкімшілік заңнамада қызметкер тұлғаның стату-
сы мен қызметі анық белгіленбеген болатын, сондықтан қызметкер 
тұлғаның анық заңдылық белгісі болмағандықтан, оларды еркінше 
белгілеуге тура келген: президенттер, әкімшіліктер, қызметшілер 
т.б. Заң ғылымында статутты және субъективті жауаптылықты бөліп 
көрсетудің дәстүрлі жолы көбіне заңшығару және құқыққабылдау 
тәжірибесінде тартып алынған.

2001 жылғы әкімшілік жауаптылық туралы Кодексті қабылдауға 
байланысты бұл ақтаңдақтар әкімшілік заңнамаларда белгілі бір 
дәрежеде толықтырылды. Мысалы, әкімшілік жауаптылық ту-
ралы Кодекстің 34-бабына сәйкес қызметтік тұлға түсінігіне 
толық анықтама берілген. Қызметтік тұлға деп, үнемі, уақытша 
немесе арнайы тағайындалатын қызметті атқаратын биліктің 
өкілдері (яғни, тұлғаға қатысты бекітілген заңдық тәртіпте, олар-
дан қызметтік тәуелділікте болмайтын, мемлекеттің немесе оның 
ұйымдары атынан заңдылық маңызы бар актілерді және шешімді 
өкілеттіліктерді шығаруға құқылы) немесе мемлекеттік ұйымдарда, 
жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарында, сонымен қатар, Қазақ-
стан Республикасының Қарулы күштерінде және Қазақстан 
Республикасының басқа әскери және әскери құрылымдарында 
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ұйымдастыру-шешуші және әкімшілік-шаруашылық қызметті 
атқаратындар танылады. Заңнамамен қаралған бұл әкімшілік құқық 
субъектісінің категориясы жалпы негізде аяқталған әкімшілік құқық 
бұзушылық үшін, яғни, Қазақстан Ресубликасының азаматтарымен 
бірдей шартта әкімшілік жауаптылықты алады.

Әкімшілік құқықбұзу туралы кодексте және жеке кәсіпкерге де 
анықтама берілген. Бұл жағдайда жеке кәсіпкер деп, заңдық тұлғаны 
құрмайтын кәсіпкерлік іспен айналысушы Қазақстан Респуб-
ликасының азаматы қабылданады. Бұл аспектіде жеке кәсіпкер, оған 
тең басшылар, басқа қызметшілер басқару функциясын атқаратын 
мемлекеттік ұйым болып табылмайтын немесе жергілікті өзін-өзі 
басқару ұйымдары, ұйымдастыру-шешушілік немесе әкімшілік-
шаруашылық міндеттерді атқаруға байланысты әкімшілік құ-
қықбұзғандары үшін қызметтік тұлғалар ретінде әкімшілік жауап-
тылыққа тартылады. Әкімшілік жауаптылық туралы кодекстің           
3 бөлімінде мынадай жағдай қарастырылған «осы кодекстің бапта-
рында заңды тұлғаның жауапкершілігі қарастырылса, жеке кәсіпкер 
әкімшілік құқықбұзушылығы үшін заңды тұлға ретінде Қазақстан 
Республикасының азаматтық кодексінің 19-бабының 3-пунктінде 
бекітілген мынадай ережені ескере отырып жауап береді», яғни, 
«Заңдылық тұлғаны құрамай іске асатын азаматтардың кәсіпкерлік 
істеріне сәйкес Азаматтық кодекс ережесі пайдаланылады, олар 
коммерциялық мекеме болып табылатын заңды тұлғалардың істерін 
реттейді, егер басқа да заңнамадан немесе құқықтық қатынастан 
маңыздылығы туындамаса».

Әсіресе, ерекше атап өтетін жағдай, ол қызметтік тұлғаның 
міндеттері туралы, олардың депутаттарға қатысты қызметтік әре-
кеттеріндегі бұзушылықтар да қызметтік тұлғаны әкімшілік жауап-
тылыққа тартуға мүмкіндік жасауға апарады. Осыдан қызметтік 
тұлғалар мемлекеттік ұйымдардың және қоғамдық бірлестіктердің, 
жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдарының, ұйымдардың өздерінің 
депутат алдындағы міндеттерін орындамағандар, оған біле тұра 
қате ақпарат бергендігі үшін депутаттық қызметтің кепілдігін 
бұзғандар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес 
жауапқа тартылатындарға жатады.

Егер, қызметтік тұлғаның кінәсінен әкімшілік құқық бұзылғанда, 
азаматтың, мекеменің немесе ұйымның мүлкіне зиян келсе, он-
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да әкімшілік комиссия немесе жергілікті атқарушы ұйымдар, 
кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау комиссиясы, судья 
әкімшілік құқықбұзғандығы үшін жауапқа тарту мәселесін шешу-
де бір мезгілде қызметтік тұлғаның заңмен белгіленген тәртіпте 
мүліктік зияндылықтың орнын толтыру туралы мәселесін шешуге 
құқылы.

б) Депутаттардың әкімшілік жауаптылықтеры

Депутаттардың соттық тәртіпте қойылған жоғары тұрған ұйым-
дардың келісімінсіз әкімшілік жауаптылыққа тартылулары мүмкін 
емес.

Оларды еріксіз алып кетуге, сондай-ақ жеке заттарын, жүгін, 
транспортын, депутаттың тұрғын және қызметтік бөлмесін тексе-
руге болмайды.

Депутаттарға жауаптылық шараларын қолданудың заңдылық 
көрінісі Қазақстан Респуликасының 1995 жылдың 16 қазанындағы 
№ 2529 «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның 
депутаттарының статусы» конституциялық заңынан көрініс тап-
ты, онда осыған сәйкес, депутатты қылмыстық жауапқа тарту үшін 
соттық тәртіпте қойылатын қамау және әкімшілік жаза қолдану 
үшін Бас прокурор Сенатқа немесе Мәжіліске ұсыныс жасайды, 
ондағы Палаталар оны сәйкес Палаталарда талқылау және дай-
ындау үшін Орталық сайлау комиссиясына бағыттайды. Ұсыныс 
не Үкім депутатқа кінә тағылар алдында, қамауға алу үшін санк-
ция беру немесе әкімшілік құқықбұзғандығы туралы істі сотқа 
беру алдында шығарылады. Бас Прокурордың Өкімі мен Орталық 
сайлау комиссиясының қорытындысы олардың түскен күнінен ба-
стап екі апталық мерзімнен кешікпей қаралуы керек және Палата 
осы іске сәйкес қызметтік тұлғалардан қосымша ақпараттар талап 
етуге құқылы. Палата дәлелді шешім қабылдайды және үш күндік 
мерзімде оны алдын ала тергеу жүргізген және жауап алған Бас 
Прокурорға және республиканың мемлекеттік ұйымының басшы-
сына жібереді. Депутат Палатаның оның қол тигізілмейтіндігі тура-
лы мәселесін қарауда араласуға құқылы.

Депутатқа қатысты қолданылатын жауапқа тарту шаралары 
әртүрлі сипат алады, олар негізінен депутаттың қызметтік істерімен 
байланысты және мына төмендегідей көріністегі түрлері бар:
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— егер депутат Палатаның және оның ұйымдары отырысына 
ешқандай да бір себепсіз үш реттен артық қатыспаса, онда оны ол 
қатыспаған күндері үшін еңбекақысынан айырады;

— егер депутат Палатаның және оның ұйымдары отырысы-
на ешқандай да бір себепсіз бір айдан артық қатыспаса, онда 
оны қатыспаған уақытқа барлық берілген материалды, қаржылы 
және әлеуметтік-тұрмыстық жақсылықтардан, оның ішінде 
еңбекақыдан, кезексіз транспорт жолдық құжаттар алуға, сайлау 
округтарына іссапарға шығуға және іссапар уақытына қаржылай 
ақша алуға, Қазақстан Республикасы территориясында депутатқа 
автомобильдік қызмет көрсетуге, емдеу-сауықтыру және сани-
тарлы-демалыс орындарында қызмет көрсетуден айырады. Бұл 
туралы шешімді депутаттың қатысуынсыз Палатаның отырысын-
да немесе Палаталардың біріккен отырысында осы іске сәйкес 
Палатаның төрағасы қабылдайды, ал отырысқа Палатаның ұйымы 
қатыспағанда — сәйкес Палатаның Бюросы қабылдайды;

— егер депутат өзінің дауысын берген жағдайда, оған Палата 
Бюросының шешімімен сол күн үшін, дауыс беруге жол берілген 
күн үшін еңбекақысынан төлеуге қарсылық білдіріледі, ал егер 
депутат өзінің дауысын қайта берсе, онда оған бір айлық көлемде 
еңбекақы төлеу туралы қарсылық білдіріледі.

Жаза қолдану шаралары сондай-ақ, заңнамамен қарастырылған, 
олар депутатқа, егер ол депутат этикасын Парламент регламенті 
және оның Палаталары бекіткен ережесін бұзған жағдайда қол-
данылуы мүмкін. Бұл шара сәйкес Палатаның төрағасының ше-
шімімен қолданылады. Нақты айтқанымызда мына жағдайларда 
төмендегі жазалау шаралары қолданылулары мүмкін:

— парламенттік сынау;
— көпшілік алдында кешірім сұрауға мәжбүрлеу;
— Палаталардың біріккен не жеке бір отырысы бойы сөз алудан 

айыру;
— Палаталардың біріккен не жеке үш отырысы бойы сөз алудан 

айыру;
— Палаталардың біріккен не жеке бір уақыттық отырысында 

залдан шығарып жіберу;
— Палаталардың біріккен не жеке үш уақыттық отырысында 

залдан шығарып жіберу;
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— бір күндік еңбекақысынан айыру (бап 31—33, Қазақстан Рес-
публикасының конституциялық заңы «Қазақстан Республикасының 
Парламенті және оның депутаттарының статусы туралы»).

 
в) Әскери қызметкердің, прокурордың және басқа 

тұлғалардың әкімшілік жауаптылықтары немесе олардың 
жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы үшін тәртіптік 

ереженің әсері тарқатылатын арнайы ережелер 

Әскери қызметкер және әскери жиындағы азамат әкімшілік 
құқықбұзғандығы үшін тәртіптік ереже бойынша жауапқа тарты-
лады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік шекарасының режімін 
бұзғаны үшін, өрт қауіпсіздігі талабын, жерасты байлығын қорғау 
және тиімді пайдалану ережесі мен нормасы, жер және су ресурста-
ры, атмосфералық ауа, жануарлар және өсімдік әлемі, жол тәртібі 
ережесі, кеден тәртібі, өсімдікке карантин және контрабандалық 
үшін бұл тұлғалар жалпы негізде жауапты. Көрсетілген тұлғаларға 
суық және атылатын қару алып жүру және әкімшілік қамауға 
алу құқығынан айыру ретіндегі әкімшілік жаза қолданылмауы 
мүмкін, ал әскери қызметті әскери және арнайы оқу орындарында 
шақыру бойынша өткізіп жатқан әскери қызметкерлер, курсанттар 
(тыңдаушылар) үшін де солай айыппұл салу түрінде.

Прокурорлар, Ішкі істер ұйымдарының қатардағы және басшы-
лық құрамындағылар, салық полициясының және кеден ұйымдары-
ның қызметкерлері әкімшілік құқықбұзулары үшін сәйкес ұйым-
дардағы қызмет өткізу тәртібін реттейтін нормативті актілерге сай 
жауапқа тартылады.

Тәртіптік ереже немесе тәртіп туралы арнайы ереженің әсері тара-
тылатын тұлғалар тікелей осы актімен қаралған жағдайда, қызметтік 
міндеттемелерін орындауда жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы 
үшін тәртіптік жауапқа тартылады, ал қалған жағдайларда — жал-
пы негізде әкімшілік жауаптылыққа тартылады.

Әкімшілік жазаға тарту құқығы берілген ұйымдар (қызметтік 
тұлғалар) жауапқа тартудың орнына құқық бұзушылық туралы мате-
риалдарды, мәселені шешу және кінәлілерге тәртіптік жауаптылық 
жазасын қолдану үшін сәйкес ұйымдарға беруге құқығы бар.
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г) Шетелдіктердің, шетелдік заңды тұлғалардың 
және азаматтығы  жоқ тұлғалардың әкімшілік 

жауаптылықтары

Қазақстан Республикасының әкімшілік заңнамасында Қазақстан 
Республикасы территориясында уақытша және тұрғылықты өмір 
сүретін шетелдік азаматтардың, шетелдік заңды тұлғалардың және 
азаматтығы жоқ тұлғалардың әкімшілік жауаптылықтары ерекше 
реттеліп жасалған.

Қазақстан Республикасы территориясында тұратын шетелдік 
азаматтар, шетелдік заңды тұлғалар мен азаматтығы жоқ тұлғалар 
Қазақстан Республикасы территориясында жасаған әкімшілік 
құқықбұзушылығы үшін Қазақстан Республикасының азамат-
тары мен заңды тұлғаларымен қатар жалпы негізде әкімшілік 
жауаптылыққа тартылады.

37-баптың 2-бөлімі бойынша «Қазақстан Республикасының кон-
тинентальдық шельфінде Қазақстан Республикасының егемендік 
құқығына қастандық жасаған шетелдік азаматтар, шетелдік заңды 
тұлғалар мен азаматтығы жоқ тұлғалар әкімшілік құқықбұзғандары 
үшін жалпы негізде әкімшілік жауаптылыққа тартылады».

ҚР территориясында шетелдік азаматтардың жасаған әкімшілік 
құқықбұзушылығы үшін жауапкершілігі туралы мәселені қолда-
ныстағы заңға және халықаралық келісімге сәйкес Қазақстан 
Республикасының әкімшілік юрисдикциясының иммунитетін ха-
лықаралық құқық нормаларына сәйкес дипломатиялық жолмен 
пайдалануға рұқсат етіледі.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік жауаптылықты жеке түр ретінде қалыптас-
тыратын ерекшеліктерді атаңыз.

2. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауапкершілігін си-
паттаңыз.

3. Лауазымды және өзге де тұлғалардың басқару функциясын 
және жеке кәсіпкерлікті атқарудағы әкімшілік жауаптылықты 
сипаттаңыз.

4. Депутаттардың әкімшілік жауапкершілігін сипаттаңыз.
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5. Әскери қызметкерлердің, прокурорлардың жасаған әкімшілік 
құқық бұзушылықтарына қолданылатын әкімшілік жауаптылық-
ты сипаттаңыз.

6. Азаматтығы жоқ, шетел азаматтарының және шетелдік 
заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігін сипаттаңыз.

3.4. Заңды тұлғалардың әкімшілік жауаптылық спецификасы

Әкімшілік құқық бұзушылық пен әкімшілік жауаптылық субъек-
тілерінің категориясына заңды тұлғаларды жатқызу әрекетінің 
қорытындысы бойынша өте көп және ұзақ жарыссөздер туында-
ды. Қазіргі кездегі қазақстандық әкімшілік заңнамада әкімшілік 
жауаптылық туралы Қазақстан Республикасы кодексінің «Әкімшілік 
жауаптылық» деп аталатын 4-тарауында және басқа да Қазақстанның 
нормативті құқықтық актілерінде өзінің логикалық бітімін тапты.

Дегенмен, Қазақстан Республикасы заңды тұлғалардың әкім-
шілік жауаптылық институты соңғы кездері соншалықты кең 
тараған алғашқы мемлекеттің бірі емес. Анығырақ айтсақ, Еуро-
пада бұл институттың маңыздылығы, іс жүзіндегілігі, тиімділігі 
дәлелденген бірде-бір мемлекет жоқ. Сондықтан да, қазіргі кездегі 
ТМД мемлекеттері (Ресей Федерациясы, Украина, Қырғызстан 
Республикасы, Беларусь Республикасы, Өзбекстан Республика-
сы және т.б.) Қазақстан Республикасы сияқты «бұл құқықтық 
институтқа жоғары көңіл қояды, заңды тұлғаларды әкімшілік құқық 
бұзушылықтың, өндірістік және энергетикалық, байланыс және 
ақпарат, кәсіпкерлік істер, қаржы, салық пен жинақ, құнды қағаздар 
саудасы, кеден ісі және де көптеген басқа саладағы бекітілген 
тәртіпті сақтамағандықпен байланысты белгілі бір санындағы 
субъектілері екендігін танитындығы» заңды1.

Біздің ойымызша, әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектілері 
ретінде заңды тұлғаларды тануда қоршаған ортаны қорғау мен 
табиғат қорғау технологиясын сақтау мәселесі белгілі бір роль 
атқарды. Сондықтан да бұл аспекті бойынша ең алғашқы көңілді 

1 Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие для студентов юри-
дических факультетов и институтов /отв. ред. проф. Г.А. Туманов.— М.: Юристъ, 
1996.— 304 с.
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қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану 
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылыққа және ондағы көбіне 
әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектілері болып табылатын 
заңды тұлғаларға бөлу керек. Бұған түсінік ретінде, ешкімге де 
құпия емес, бірден-бір негізгі және тікелей қоршаған табиғи ор-
таны ластаушылар өндірістік жұмысты іске асыратын дәл сол 
заңды тұлғалар болып табылады. Айтылған ойдың дәлелі ретінде 
көрсетуімізге болады, яғни, бұл туралы «Қоршаған ортаны қорғау 
және табиғи ресурстарды пайдалану саласы бойынша әкімшілік 
құқық бұзушылықтар» деп аталатын 19-тараудан әкімшілік құқық 
бұзушылықтың құрамы көрініс тапқан. Оның ішінде:

— ҚР ӘҚбтК 241-бабы «Экологиялық ластану салдарларын жою 
шараларын өткізуден қашу»; 

— ҚР ӘҚбтК 242-бабы «Ластанған заттарды шығару және 
тастаудың нормадан жоғары өндірісі туралы хабарламау»;

— ҚР ӘҚбтК 243-бабы «Рұқсат етілген шамадан артық 
атмосфераға бөлінетін немесе ластайтын заттардың рұқсатсыз нор-
масын көтеру»;

— ҚР ӘҚбтК 245-бабы «Мемлекеттік экологиялық сараптауды 
міндетті түрде өткізу туралы заңнаманың талабын орындамау»;

— ҚР ӘҚбтК 246-бабы «Пайдалануға шығарылатын транс-
порттық және басқа да жылжымалы құралдардың шығаратын лас 
ауасы мен заттарының құрамы нормадан жоғарыламауы»;

— ҚР ӘҚбтК 249-бабы «Атмосфералық ауа қорғау мен өрт 
қауіпсіздігі бойынша өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды 
жинақтау мен өртеуде талаптарды сақтамау» т.б.

Қазақстан Республикасында заңды тұлғаны әкімшілік жауап-
тылықтық субъектісі ретінде тану күні болып 2001 жылғы 30-қаң-
тардағы әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Республикасы 
кодексінің заңды күшіне енген күнін санау керек, онда аталған 
кодексті қабылдаумен Қазақстан Республикасының 30 қаңтар 2001 
жылғы № 156-11 Заңымен, Қазақ ССР-нің әкімшілік жауаптылық 
туралы 22 наурыз 1984 жылғы Қазақ ССР-нің Жоғарғы Кеңесі 
қабылдаған кодексінің заңды күші жойылды.

Дегенмен, атап көрсетуіміз керек, әкімшілік жауаптылықтың 
субъектісі ретінде заңды тұлғаның танылу күніне ұзақ уақытқы 
әртүрлі оқиғалармен сипатталатын тарихи алғышарттары болды. 
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Бұл және кездейсоқтық емес, өйткені әкімшілік жауаптылықтың 
субъектісі ретінде заңды тұлғаны тану туралы шетелдік тәжірибені 
зерттеу, оның өзінің ең алғашқы дамуында әкімшілік сияқты заңды 
тұлғалардың да жауаптылық институттың пайда болуына жол 
берілмеген.

Ұзақ уақыт бойы шетелдік зерттеушілер арасында заңды тұлға 
тек әкімшілік құқық бұзушылықты ғана емес, сонымен қатар 
қылмыстық бұзушылық та жасай алады деген пікір басым болып 
келді1. Бұл сол кездегі докториалдың мықты бекітілмеген құқық 
құрылымындағы ереже болған, былайша айтқанда, ол римдік 
құқықтан жазылып (көшіріліп) алынған2. 

Кеңестік әкімшілік құқық өзінің барлық тарихи кезеңдерінде 
заңдық тұлғаны сол күйінде әкімшілік жауаптылықтың субъектісі 
ретінде танымай кетті, себебі бұл дамудың сол дәуіріндегі барлық 
бекітілген әкімшілік-заңдық канондарға қайшылық келтіретін еді3.

Сонымен бірге, бұл туралы контексте заңды тұлғаны қылмыс 
субъектісі ретінде тану мәселесін шешуде қылмыстық құқықта 
С. Молдабаев былай деп жазады, «мәселе мынада, яғни уақыт 
өтуіне байланысты ғылыми-техникалық прогрестің дамуы, бізді 
көптеген әдеттегі пікірімізден бас тартуымызға мәжбүрлейді. Осы 
себептен біздің алдымыздан күтпеген сұрақтар сирек кездеспейді, 
оларға жауап беру өте қиын болғанымен, жауап беруге тура келеді. 
Қылмыстық құқық аймағындағы осындай күрделі сұрақтың бірі — 
заңды тұлғаның қылмыстық жауапкершілігі, атап көрсетілгендей, 
қылмыстық құқықтың классикалық принципі кінәлінің жеке 
жауаптылық принципі болып табылады, яғни, белгілі бір жасқа 
толған физикалық тұлғаның қылмыстық заңмен қаралған қылмысты 
іс жасаған, тек ақыл-есі дұрыстардың жауапкершілігі. Бұл принцип 
сөзсіз, адамзаттың, оның цивилизацияға, прогреске, демократияға 
жасаған жолындағы ең маңызды жеңісі болып табылады. Дегенмен, 
өткен жүз жылдықта әлемде заңды тұлғалардың жауапкершілігіне 
деген көзқарас айтарлықтай өзгерді. Фашистік Германияның бас-
шылары мен оның нацистік ұйымдары үстінен жүргізілген Нюрн-

1 Административное право зарубежных стран. Учебное пособие.— М.: Изда-
тельство «Спарк», 1996.— 229 с.

2 Покровский И.А. История римского права.— М.: Статут, 2004.— 540 с.
3 Административная ответственность в СССР. Научно-аналитический обзор.— 

М., 1983.— 321 с.
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берг процесінен бастап мынадай пікір қалыптасты, яғни, мемле-
кет пен оның ұйымдары субъектілер болып табылады, мысалы, 
халықаралық қылмыстар оның орындалғаны үшін жауаптылыққа 
алынады. 1973 жылы Еуропалық Кеңестің қылмыстық мәселелер 
бойынша Европалық комитеті елдердің парламенттеріне — Кеңес 
мүшелеріне заңды тұлғаны қылмыстық жауаптылықтың субъектісі 
деп тануды ұсынды. 1985 жылы бұл ұсыныс БҰҰ-ның қылмыстың 
алдын алу мен құқықбұзушылармен жұмыс туралы 7 Конгресінде 
құпталды. Бірқатар елдерде (мысалы, Англия және Франция) 
мұндай ұсыныстар іске асуда.

Атап өтуіміз керек, бұл ұсыныстарға біздің де әкімшілік құқық 
құлақ асты. Қазақстан Республикасының 1991 жылғы желтоқсан ай-
ында «Қоршаған табиғи ортаны қорғау» туралы қабылданған Заңға 
сәйкес, мұндай әкімшілік-құқықтық санкциялар айыппұл ретінде 
тек қана қызметтік тұлғаға емес, сонымен қатар жеке азаматтарға, 
бірақ тікелей ұйымдар мен мекемелерде экологиялық құқықбұзған 
кінәлілер жауапқа тартылады.

Заңды тұлғалардың заңсыз іс-әрекеті үшін заңдылық жауапты-
лықты күшейту идеясы әкімшілік, азаматтық, кедендік, салықтық 
т. б. құрылымдар арқылы қол жеткізілімді болуы мүмкін. Заңды 
тұлғаның әкімшілік жауапкершілігі 1995 жылғы 20 шілдесінде 
қабылданған Қазақстан Республикасы кедендік кодексінің 149-ба-
бында қарастырылған, онда былай делінеді: «Заңды тұлғалар, жеке 
кәсіпкерлер кедендік тәртіпті бұзғандары үшін жауапқа тартылады, 
мынадай жағдайдан басқа, яғни, құқық бұзушылық анықталмаған 
күштің салдарынан орындалған болса»1.

Сонымен қатар, ТМД-ның кеңестік елдерінің заңдылық әде-
биеттеріндегі сияқты, Қазақстан Республикасында да осы күнге 
дейін заңды тұлғалардың әкімшілік жауаптылық институтының 
құқықтық табиғаты мен спецификасын анықтауда және олар-
ды әкімшілік құқық бұзушылықтың субъектісі ретінде әкімшілік 
жауаптылыққа тарту шарасын қолданудың дұрыстығы туралы тала-
стар бар және бұл таластар әлі де жалғасуда. Бұл аспектіде әртүрлі 
пікірлер мен шешімдер пайда болады. Мысалы, А.В. Брызгалин 
мынаны көрсетеді, «субъект болып, яғни, тұлға, жасаған әкімшілік 

1 Молдабаев С.С. Проблемы субъекта преступления в уголовном праве Респу-
блики Казахстан. Монография.— Алматы: ТОО «Аян-Эдет», 1998.— 156 с.
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қылмысына жауаптылық ала алатын тек физикалық тұлға болуы 
тиіс (азамат, жеке кәсіпкер, мекеменің қызметтік тұлғасы)»1. Яғни, 
сөз болатын нәрсе, А.В. Брызгалин өзінің көзқарасы бойынша 
консервативті және қатаң қалыптасқан кеңестік әкімшілік құқық 
дәстүріне негізделген пікірде екендігін, яғни, заңды тұлғаның 
әкімшілік құқықбұзушылықтың субъектісі және сонымен қатар 
әкімшілік жауаптылықтың да субъектісі ретінде танылмайтындығы 
айтылады. 

А.В. Брызгалиннің пікірін талдай келе, мынадай шешімге келуге 
болады, зерттеуші құқықтық постулаттарға жүгінеді, оларға сәйкес 
тұлға әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін тек қана әкімшілік 
құқық бұзушылық құрамы болған жағдайда: объектінің, объективті 
жақтардың, субъекті, субъектілік жақтардың: заңды тұлғаға қатысты 
әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі ретінде әкімшілік құқық 
бұзушылықтың субъекті жақтары туралы талас пайда болады, оның 
негізгі белгісі ешқандай арам ниетсіз және байқаусыздық түрінде 
көрінетін кінә болып табылады.

Осындай пікірді көптеген басқа да зерттеушілер ұстанады, 
олардың ойынша заңды тұлғаларға, мәжбүрлі әкімшілік-құқықтық 
әсері бар жазалау мақсаты қолданылмайды және онан басқа, оларға 
кеңестік құқықта болған кінәнің концепциясы (ешқандай арам 
ниетсіз және байқаусыздық) есептелмейді2.

Ресей Федерациясының әкімшілік құқығындағы осы мәселені 
шешу тәжірибесін қарап көрейік.

Сонымен, РФ ӘҚбтК заңды тұлға кінәсінің қандай концепциясын 
ұсынады? Бұл жағдайда сөз объективті-құқықтық мағынадағы кінә 
туралы болып отыр, осы туралы жекелеген авторлар да жазып жүр3. 
Бірақ, бұл туралы О.В. Панковтың ұстаным бойынша «егер мұндай 
пікірге жүгінсек, көрсетілген субъектілерді жауаптылыққа тарту 
үшін, оның субъективті жағына қатысты ешқандай да жағдайларын 
анықтамай-ақ, олардың құқыққа қарсы мінез-құлықтарының бір 

1 Налоги и налоговое право /под ред. А.В. Брызгалина.— М.: Аналитика-Пресс, 
1997.— 182 с.

2 Ибрагимов Х.Ю. Административное право Республики Казахстан.— Алматы: 
Данекер, 2000.— 256 с.

3 Якимов А.Ю. Административная ответственность и презумпция невиновно-
сти // Административная ответственность: вопросы теории практики.— М.: ИГП 
РАН, 2005.— 217 с.
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ғана фактісінің өзінің жеткілікті болатындығын тануымыз міндетті 
болады.

Соттардың осылай көбіне әрекет ететіндіктері белгілі, себебі олар 
үшін, заңды тұлға ылғи да кінәлі, егер ол ондай еместігін дәлелдей 
алмаса, заң бұзушылығы үшін қаралған әкімшілік жауаптылық онан 
талап етілетін сол дәрежеде қамқорлық және сақтық, бекітілген нор-
малар мен ережелерді сақтаудың барлық шаралары қолданылады.

Дегенмен, біздің ойымызша, заңды бұлай талдау, араласқан 
тәуекелділікке негізделген кәсіпкерлік әрекетті көпшілік алдындағы 
бұзушылығы үшін объективті алмастырудың ауыртпалығымен 
айыппұлдық санкция қолданумен аз дегенде, негізделмеген»1.

Туындаған сұраққа өздерінің зерттеулерінде ең рационалды 
жауапты, біздің ойымызша, Д.Н. Бахрах береді. Сонымен, заңды 
тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігінің ерекшелігін сипаттай 
келе, профессор Д.Н. Бахрах анықтайды, ол заңды тұлғалардың 
әкімшілік жауаптылықтарының бірден-бір ерекшелігі болып, 
«кінәнің болуы, ұйымды әкімшілік жауаптылыққа тарту үшін 
міндетті шарт бола алмайды. Көптеген жағдайларда құқыққа қарсы 
мінез— құлық фактісінің өзі әкімшілік жазалауға тартудың, егер 
құқыққа қарсы әрекеттің себебі жеңе алмайтын күш болмаған 
жағдайда, жеткілікті негізі бола алады»2.

Заңды тұлғаны танудың мәселесі контекстінде әкімшілік жауап-
тылықтың субъектісі ретінде Б.А. Жетпісбаевтың көзқарастары 
қазіргі заманғы көзқарасқа лайықтау.

Бұл мәселені талдай келе, Б.А. Жетпісбаев мынадай қорытындыға 
келеді, қазіргі кезде қолданыстағы заңнамаға сәйкес «заңды тұл-
ғалар әкімшілік құқық бұзушылық субъектілері болып танылған, 
бұл дұрыс та. Құқық қолданушы әрекет тәжірибесі көрсеткендей, 
соңғы жылдары заңды тұлғалар міндетті түрде әкімшілік құқық 
бұзушылық субъектісі болып танылы тиіс, сонымен қатар, әкімшілік 
жауаптылық субъектісі де, заңды тұлғалардың Қазақстан Республи-
касы үшін негізгі товар өндірушілер сияқты мемлекеттің барлық 
өмірлік саласындағы рөлі үлкен: елдің әлеуметтік, экономикалық, 
мәдени, саяси өмірінде. 

1 Панкова О.В. настольная книга судьи по делам об административных право-
нарушениях: науч.— практ. Пособие / под ред. Н.Г. Салищевой.— М.: Проспект, 
2009.— 304 с.

2 Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие.— М., 
1999.— 112 с.
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Бүгінде заңды тұлғаны әкімшілік жауаптылық субъектісі ретінде 
тану туралы ережесі тек қана әкімшілік құқық нормаларымен 
реттеліп қоймайды, сондай-ақ құқықтық норманың мынадай сала-
ларымен, жер, қаржылық, салықтық, еңбек, экологиялық т. б. құқық 
нормаларымен реттеледі. Сондықтан бұл аспектіде ешқандай да бір 
таластар тумауы қажет, себебі, заңды тұлғаны әкімшілік жауапты-
лық субъектісі ретінде тану, кәсіпкерлік және меншіктің жеке түріне 
негізделген рыноктық қатынастағы дәуір үшін өте маңызды.

Мұның өзінің маңызы және экологиялық қатынастарды рет-
теу үшін де төмен емес, көптеген шаруашылық субъектілер ара-
тұра қоршаған табиғи ортаға орны толмайтын зиян және шығын 
келтіреді. Жалпы айтқанда, мұның себебі жеткілікті1.

Біздің ойымызша, заңды тұлғаны заңдық жауаптылыққа тар-
тудың қажеттілігі туралы мәселе ары қарайғы жарыссөзді, та-
ласты талап, керек етпейтін мәселе. Оның үстіне, Қазақстанда 
соңғы онжылдықта, заңды тұлғалардың тікелей әсер ету нор-
малары бар әкімшілік жауаптылық туралы бірқатар заңдар қа-
былданды. Біз қолданыстағы заңнамалар құрылымында заңды 
тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігін реттеп, нормалар шығарып 
отырған заңшығарушыларды жақтаймыз, сөйтіп заңды тұлғалар 
қолданыстағы заңның барлық қатаң түрінде әкімшілік жауаптылық 
алулары қажет деп санаймыз.

Осындай пікірлердің қорытындыларынан пайда болған ше-
шімдерді саралай келіп, заңды тұлғалардың құқықтық ереже 
ерекшеліктерінен пайда болатын заңды тұлғалардың өздерінің 
әкімшілік жауапкершілігі ерекшелігін сипаттауға әрекет жасаймыз.

Мысалы, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 33-ба-
бына сәйкес, «заңды тұлға болып, жекеменшіктік құқығы бар, 
шаруашылығы немесе ерекшеленген мүліктік оперативті басқару 
және бұл мүлікпен өзінің міндеттемесі бойынша жауап беретін, 
өзінің атынан қабылдай алатын мүліктік және мүліктік емес құқығы 
мен міндеттемесі бар, сотта іздеуші немесе жауапты бола алатын 
ұйым саналады. Заңды тұлғаның жеке балансы немесе сметасы 
болу керек».

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінен басқа заңды 
тұлғалардың құқықтық статусы олардың әрқайсысын специфика-

1 Жетписбаев Б.А. О проблеме административной ответственности юридиче-
ских лиц //Наука и жизнь Казахстана.— № 2.— 2009.— С. 48-56.
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сына себепші болған көптеген заңнамалық актілермен реттелген: 
«Мемлекеттік мекеме туралы», «Өндірістік кооперативтер туралы», 
«Шаруашылық серіктестіктер туралы», «Акционерлік қоғам тура-
лы», «Қоғамдық бірлестіктер туралы», «Ауылдық тұтынушылық 
кооперациялар туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 
және т.б. Әкімшілік жауаптылық шараларын қолдануда аталған 
заңдардың ережелерін көрсету қажет, себебі олар жекелеген заңды 
тұлғалардың статусының спецификаларын анықтайды.

Заңды тұлға басқа да азаматтармен қатар (физикалық тұлға-
лармен) құқықтық қатынастардың субъектісі болып табылады (1-
бап ҚР АК), ол құқық қабілетті болуы керек. Заңды тұлғалардың 
құқық қабілеттілігі мен ақыл-есінің дұрыстығы бір мезгілде, 
оның мемлекеттік тіркеуден өту кезінде (2-бап 3-тармақ ҚР АК), 
сондықтан заңды тұлғалар үшін бұл категорияның өзгешелігінің 
маңызы жоқ1.

Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі — бұл ерекше заңдылық 
қасиет, заңшығарушымен танылған, заңды тұлғаның жалпы 
қабілеттілігі — нақты субъективті құқық және нақты субъективті 
міндетті алып жүру. Ол заңды тұлғаны тіркеу жасалған кезден ба-
сталады да оны жойған күннен аяқталады.

Заңды тұлғаны жою аяқталған болып саналады, ал заңды тұлға 
— бұл туралы заңды тұлғалардың біртекті мемлекеттік тіркеуіне 
жазылғаннан кейін барлығы (существования) тоқтатылған болып 
саналады.

Заңды тұлғаның құқық қабілеттілігі іс-әрекеті шеңберінде, 
бекітілуіне лицензия алуы қажет, ал лицензия алғаннан бастап 
және оны қайта қайтарып алу, жарамдылық мерзімі біткенше не-
месе жарамсыз деп тану, белгіленген заңнамалық актілер тәртібінде 
бекітіледі.

Сонымен, атап өтуіміз керек, әкімшілік құқықта ақыл-есі 
дұрыстықтың шарты азаматтық құқықтағы ақыл-есі дұрыстықпен 
бірдей. Сондықтан заңды тұлғаның әкімшілік-заңбұзушылық 
қатынастағы міндетті белгісі болып,сондай физикалық тұлғаның да 
белгілері сияқты, азаматтық құқық қабілеттілігінің барлығы болып 
саналады. Мұнан екі қорытынды жасауға болады:

1 Гражданское право. Том 1. Учебник для вузов (академический курс). Отв. ред.: 
М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин.— Алматы, 2000.— 704 с.
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Біріншіден, кез келген мекеме емес, әкімшілік құқық субъектілік-
ке ие болушы әкімшілік жауаптылық субъектісі бола алады. Оның 
ішінде, мұндай бола алмайтын, заңды тұлға ретінде тіркелмеген 
қоғамдық бірлестіктер (мысалы, діни топтар) халықаралық ұйымдар, 
олардың филиалдары және өкілдері, Қазақстан территориясында 
жұмыс жасайтын, сондай-ақ, қазақстандық заңды тұлғалардың фи-
лиалдары мен өкілдері.

Екіншіден, заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі тек қана 
шаруашылық субъектілерге таратылмайды және заңды тұлға ста-
тусы бар көпшілік құқық субъектілеріне де таратылады. Мұндағы 
сөз болып отырған әртүрлі көпшілік-құқықтық құрылымдар ту-
ралы, олардың ең басты мақсаты азаматтық айналымға қатысу 
және кәсіпкерлік әрекетпен ғана айналысу емес, қоғамдық си-
паттағы міндеттерді әртүрлі жолдармен қоғамдық өз күшімен 
ұйымдастырылған түрінде шешу немесе көпшілік басқарудың 
биліктік өкілдігін іске асыру жолымен шешу1.

Мұндай субъектілердің екі жолын атап көрсетуге болады:
1) ұйымдар, заңды тұлға ретінде Қазақстан Республикасы Аза-

маттық кодексінде көрсетілген; 
2) ұйымдар, заңды тұлға ретінде Қазақстан Республикасы 

Азаматтық кодексінде көрсетілмеген, сөйтіп осы статусты басқа 
нормативті құқықтық актілер негізінде қабылдаған.

ҚР ӘҚбтК 36-бабына сәйкес заңды тұлға әкімшілік құқық-
бұзушылығы үшін тікелей қарастырылған ҚР ӘҚбтК-ң ерекше 
бөлімімен әкімшілік жауаптылыққа жатады. Заңды тұлға әкімшілік 
жауаптылыққа, егер ҚР ӘҚбтК-ң ерекше бөлімімен әрекет санкция-
ланып, ұйыммен немесе тұлғамен мақұлданып басқару, функциясын 
атқарушы заңды тұлғамен жасалса, әкімшілік құқықбұзушылығы 
үшін жатады.

Егер ҚР ӘҚбтК-ң нормаларында көрсетілмесе, физикалық не 
заңды тұлғаларға қолданыла ма, осы норма бірдей өлшемде сол 
немесе басқа тұлғаға қатысты, рұқсат етілген жағдайдан басқа, 
берілген үлгінің мағынасына қарай жатады және тек қана физикалық 
тұлғаға қолданылуы мүмкін.

1 Панкова О.В. Настольная книга судьи по делам об административных право-
нарушениях: науч.— практ. Пособие / под ред. Н.Г. Салищевой.— М.: Проспект, 
2009.— 304 с.
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Егер ҚР ӘҚбтК-ң нормаларында көрсетілмесе, олар заңды 
тұлғаларға қолданыла ма?

Кіші, орта және ірі немесе басқа ұйымдардың кәсіпкерлік 
субъектісі болатын бұл нормалар бірдей өлшемде барлық заңды 
тұлғаларға қатысты, мынадай жағдайлардан басқа, егер осы 
нормалардың мазмұны бойынша олар ірі кәсіпкерліктің кіші және 
орта кәсіпкерлігі болатын заңды тұлғаларға жатады және тек заңды 
тұлғаларға қолданылады.

Әрекет түрінің орындалуына байланысты жұмысшылардың 
саны мен активтердің орташа жылдық бағасы бір жыл ішінде 
мемлекеттік мекеме әкімшілік жауаптылыққа мына тәртіппен жа-
тады, заңды тұлғалар үшін қарастырылған, кіші, орта және ірі 
кәсіпкерліктің субъектісі болып табылатын, мына жағдайдан басқа, 
әкімшілік жауапқа тарту барлық заңды тұлғаларға бірдей өлшемде 
әсер етсе.

Заңды тұлғаның құрылымдық бөлімдері, жеке салық төлеуші 
және салық төлеуде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған заңды 
тұлға ретінде әкімшілік жауаптылыққа тартылады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы 
кодексіне түсініктемеде өте тамаша, дұрыс атап көрсеткен, яғни, 
заңды тұлға, оған тікелей міндеттеме берілген ұйымдастыру-басқару 
және қаржы-шаруашылық істерін басқару функциясын орындайтын 
тек тұлғаның әрекеті үшін заңды тұлға әкімшілік жауаптылыққа 
тартылады.

Заңшығарушы заңды тұлғаның жауапкершілігін, соңғысының 
құқыққа қарсы әрекетін қызметтік тұлғалардың әрекетімен бір-
лестірмей қарайды. Қызметтік тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа 
тарту тәртібі ҚР ӘҚбтК-ң 34-бабында анықталған.

Басқару функциясын атқарушы тұлғалар мынадай түрде көріне 
алады:

— әрекетті тікелей атқару;
— санкцияланған және мақұлданған.
Егер тұлға, заңды тұлғамен басқару функциясына бекітілген 

құқыққа қарсы әрекет жасаса, онда әкімшілік жазалау шарасы 
физикалық тұлғаға да бірдей өлшемде жазалануы керек.

Егер жасалған әрекеттің мағынасы мен сипатына қарай жаза тек 
физикалық тұлғаға қолданылуы мүмкін болғанда, онда заңды тұлға 
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әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды. Мысалы, куәгер түсінік 
беруден бас тартқаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тек қана 
физикалық тұлға тартылуы мүмкін. Техникалық ақауы бар транс-
порт жасап шығарғаны үшін және басқа да тәртіп бұзғаны үшін, 
әкімшілік жауаптылыққа физикалық тұлғамен қатар, заңды тұлға да 
(гараж меңгерушісі, механик) тартылады1. 

2001 жылғы әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Респу-
бликасы кодексінің маңызды новелласы болып, әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаны үшін ҚР ӘҚбтК-ң 45-бабына сәйкес заңды 
тұлғаларға әкімшілік жазаның он түрі қолданылуы мүмкін (ҚР 
ӘҚбтК 1984 жылы әкімшілік жазаның тек сегіз түрін бекіткен):

1) Ескерту;
2) Әкімшілік айыппұл;
3)  Әкімшілік құқық бұзушылық жасауға пайдаланған қару не 

басқа затты алып қою;
4) Құқық бұзушылық жасауға пайдаланған қару не басқа затты, 

сонымен қатар мүлікті, әкімшілік құқық бұзушылық салдарынан 
алынған заттарды да конфискациялау.

5) Арнайы құқығынан айыру;
6) Лицензиясынан, арнайы рұқсатынан, мамандандырылған ат-

тестатынан (куәлігі) айыру немесе оны белгілі бір әрекет түрінен 
немесе белгілі бір әрекет жасауын тоқтату;

7) Жеке кәсіпкердің іс-әрекетін тоқтату немесе тыйым салу;
8) Заңсыз салынып жатқан не салынған құрылысты мәжбүрлеп 

бұзу;
9) Әкімшілік қамауға алу;
10)  Шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан 

Республикасынан шығару.
Әкімшілік жазалаудың ҚР ӘҚбтК-ң 45-бабымен бекітілген он 

түрі ішінен заңды тұлғалардың әкімшілік құқықбұзушылығы үшін 
тек жетеуі қолданылады:

1) Ескерту;
2) Әкімшілік айыппұл;
3) Әкімшілік құқық бұзушылық жасауға пайдаланған қару не 

басқа затты алып қою;

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. (Об-
щая часть). Комментарий.— Алматы: Жеті Жаргы, 2002.— 160 с.
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4) Құқық бұзушылық жасауға пайдаланған қару не басқа затты, 
сонымен қатар мүлікті, әкімшілік құқық бұзушылық салдарынан 
алынған заттарды да конфискациялау.

5) Арнайы құқығынан айыру;
6) Лицензиясынан, арнайы рұқсатынан, мамандандырылған ат-

тестатынан (куәлігі) айыру немесе оны белгілі бір әрекет түрінен 
немесе белгілі бір әрекет жасауын тоқтату;

7) Заңсыз салынып жатқан не салынған құрылысты мәжбүрлеп 
бұзу.

Әкімшілік жазалаудың мынадай түрлері: жеке кәсіпкердің 
іс-әрекетін тоқтату немесе тыйым салу; әкімшілік қамауға алу; 
шетелдіктерді немесе азаматтығы жоқ тұлғаларды Қазақстан Респу-
бликасынан шығару қолданылмайды.

Бірақ та, ҚР ӘҚбтК-ң 45-бабының 2-пунктіне сәйкес жоғарыда 
аталғандарға қосымша әкімшілік жазаның жаңа түрі қарастырылған, 
ол «заңды тұлғалардың әрекеттеріне немесе әрекеттердің басқа да 
түріне тыйым салу немесе тоқтату» деп аталады да ол өз мағынасына 
қарай заңды тұлғаға жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы үшін 
әкімшілік жазаның сегізінші түрі болып саналады.

Сонымен, әкімшілік құқықбұзған заңды тұлғаларға ҚР ӘҚбтК-е 
сәйкес әкімшілік жазаның сегіз түрі қолданылады:

1) ескерту;
2) әкімшілік айыппұл;
3) әкімшілік құқық бұзушылық жасауға пайдаланған қару не 

басқа затты алып қою;
4) құқық бұзушылық жасауға пайдаланған қару не басқа затты, 

сонымен қатар мүлікті, әкімшілік құқық бұзушылық салдарынан 
алынған заттарды да конфискациялау.

5) арнайы құқығынан айыру;
6) лицензиясынан, арнайы рұқсатынан, мамандандырылған ат-

тестатынан (куәлігі) айыру немесе оны белгілі бір әрекет түрінен 
немесе белгілі бір әрекет жасауын тоқтату;

7) заңсыз салынып жатқан не салынған құрылысты мәжбүрлеп 
бұзу;

8) заңды тұлғалардың әрекеттеріне немесе әрекеттердің басқа 
да түріне тыйым салу немесе тоқтату.



133

Осы қорытындыларды жалпы әкімшілік жауаптылық субъек-
тілеріне заңды тұлғалардың әкімшілік құқықбұзушылығы туралы 
соттардың қараған әкімшілік жазалаудың 68 істері ішінен мысал 
ретінде салыстырып көрейік:

— әкімшілік айыппұл — 82 пайызы;
— затты тәркілеу, әкімшілік құқық бұзушылық жасауға құрал 

немесе зат ретінде пайда болған, сондай-ақ, әкімшілік құқық 
бұзушылықтың салдарынан пайда болған мүліктер — 12 пайызы;

— заңсыз салынған немесе салына бастаған құрылыс үйін 
мәжбүрлеп бұзу — 6 пайызы.

Жоғарыда айтылғандарды талдай келе, бүгінгі күнге соттар әлі 
де заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі туралы нормала-
рын толыққанды және жан-жақты пайдаланып отырған жоқ. Көп 
жағдайда олар тек айыппұл салумен шектеліп отыр, дегенмен 
жазалаудың басқа да түрлері бар, онда жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылықтың спецификасына байланысты жазалаудың тиімдірек 
түрлері бар.

Бұл туралы аталған аспект бойынша өте дұрыс пікірді Б.А. Ша-
пинова айтады, «заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі тек 
айыппұл салумен шектелмеуі керек. Жаңа әлеуметтік жағдайлар 
әкімшілік айыппұлдың әсерін күшейтуді заңды тұлғалардың іс-
әрекетінің заңдылығын бекітуге жол берді, себебі оның ірі көлемі 
олардың мүліктік жағдайларына әсер ететін болады. Санкци-
ямен, айыппұл ретіндегі шектелмей заңшығарушы әкімшілік 
жауаптылықтың заңды тұлғаларға басқа да түрлерін бекітеді, соның 
ішінде, кәсіпкерлік қызметіне бақылау жасау, белгілі бір әрекеттің 
түріне лицензиясына «патентінен» айыру, мүліктің бір бөлігін не-
месе барлығын тәркілеу, кәсіпкердің іс-әрекетін тоқтату»1.

Осындай пікірді Е.Ф. Мосин де ұстанады, «нормативті құқықтық 
актілерде заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігі тура-
лы түсінік әдетте, заңды тұлғалардың басшыларының әкімшілік 
жауапкершілігімен сәйкестендіре қолданады. Жалғыз осы болмаса 
да, негізгі заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігінің қазіргі 

1 Шапинова С.А. Административная ответственность юридических лиц // Из-
вестия министерства науки.— Академия наук РК.— Серия общественных наук.                    
№ 5 (217).— Алматы: Ғылым, 1998.— С. 30—34.
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заманғы құқық қолдану тәжірибесінде қолданатын шарасы айыппұл 
салу болып табылады»1.

Айтылған ойдың негізінде, мынадай қорытынды жасауға бо-
лады, заңды тұлғаларға қатысты олардың жасаған әкімшілік 
құқықбұзуларына шара қолдану аймағы айтарлықтай ауқымды 
және жеткілікті түрде негізделген, осы мәселені басқалармен салы-
стыра жай қарапайым стереотипті қабылдауда пікір қалыптасады. 
Сондықтан сот қызметкерлеріне мақсатты түрде көбірек тәжірибелік 
семинарлар өткізу тиімді, себебі олар заңды тұлғалардың әкімшілік 
құқықбұзулары туралы нақты істері бойынша шешім шығаруда 
олардың жекелеген түрлерінің негіздемелерін оқып үйренулері 
қажет және қолданыстағы әкімшілік заңнамалардың ішіндегі 
әкімшілік жазаларының барлық арсеналын пайдалана білулері ке-
рек.

Заңды тұлғалардың әкімшілік жауапкершілікке тартудың мәсе-
лелерін зерттеудің және бір маңызды аспектісі, заңды тұлғаны 
әкімшілік жауаптылыққа тартудың процессуалдық тәртіптің ерек-
шелігін зерттеу және дәлелденген, анықталған шешім шығару бо-
лып табылады. Мұнда да кейбір стереотипті келудің жаңғырықтары 
пайда болады.

Құқық қолдану әрекетінің тәжірибесі көрсеткендей заңды 
тұлғаларға қатысты әкімшілік құқықбұзуға жол берген процес-
суалды мәжбүрлеу шарасының кең түрде пайдаланылып жүрген 
түрінің бірі — банкілік есеп шотты жабу болып табылады ал 
мұндай жағдайларда істі қараудың процессуалды негізі болып, 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама емес, осы іс бойынша 
жинақталған тексеру актілері мен материалдары болып табылады.

Бұл туралы жоғарыда айтылғандай, оның түсініктемесі ретінде 
көптеген ұйымдар, әкімшілік құқық бұзушылық істерін қарауға 
өкілетті, «ескіше» жұмыс жасайды, бұрынғы кездегідей, яғни 
Қазақстан Республикасының заңнамасында өндірістік орындардың 
ерекшеліктерін реттейтін және ұйымдық субъектілерге, яғни, заңды 
тұлғаларға әкімшілік жаза қолданатын бірде-бір нормативті акт 
болмаған кездегідей, осыған байланысты заңдық әдебиеттерде 
бірнеше рет атап өтілгендей «көптеген жағдайларда мұндай 

1 Мосин Е.Ф. Административная ответственность за правонарушения в сфере 
бизнеса.— СПб: ЗОА «ЭЛБИ», 1998.— 76 с.
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өндіріс бөлшектеліп, бөлініп реттеледі»1. Яғни, егер бұрын заңды 
тұлғалардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы өндіріс көбіне 
әкімшілік юрисдикция ұйымдарының ведомствалық нормативті 
актілерімен, тіптен тікелей әртүрлі заңнамалық актілермен рет-
телген болса, ал бүгінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Қазақстан Республикасы кодексімен заңды тұлғалардың әкімшілік 
жауаптылықтары туралы барлық нормативті актілері түгелдей 
дерлік кодталған, бұл едәуір түрде құқық қолданушы ұйымдардың 
жұмысын жеңілдетеді.

Тәжірибе көрсеткендей, біртекті жан-жақты талданған ҚР 
ӘҚбтК дайындау көбіне өте пайдалы заңды тұлғалардың әкімшілік 
құқықбұзулары туралы істерді қарауда біртұтас механизмін жасауға 
жағдай жасалды. Мұнда принципиальді түрде, әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істі қараған заңды тұлғаға ұйымның заңсыз 
әрекетінен тиген зияндық мемлекет арқылы толығымен және дәл 
уақытында қолданыстағы бекітілген заңнамалар нормаларына 
сәйкес қайтарылады.

Сонымен заңды тұлғаны әкімшілік жауаптылыққа тартудың про-
цессуалды мәселесі жеткілікті түрде жарияланған және Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы жаңа 
кодексімен реттелген.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Заң бойынша заңды тұлғаларды әкімшілік құқық бұзушылық 
субъектісі ретінде танудағы әлеуметтік, экономикалық, құқықтық 
және теориялық алғышарттарын атап, оған сипаттама беріңіз.

2. Заңды тұлғаларды әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі 
ретінде танудағы шетелдік тәжірибелерді сипаттаңыз.

3. Заңды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартудағы 
ерекшеліктерді талдаңыз.

1 Масленников М.Я. Порядок применения административных взысканий.— М.: 
БЕК, 1997.— 224 с.
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4. ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚ ПЕН ӘКІМШІЛІК 
ЖАЗАДАН БОСАТЫЛУ 

4.1. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау құқықтық 
институттарының қатынасы мен заңдық мәні.

4.2. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазадан босатылу 
— әкімшілік құқық бұзушылықпен күрестің бір формасы 
ретінде.

4.3. Әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясы кон-
текстіндегі әкімшілік жауаптылық және әкімшілік жа-
задан босату институты туралы түсінік.

4.1. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау 
құқықтық институттарының қатынасы мен заңдық мәні

Қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық әдебиетте Қазақстан Ре-
спубликасында жоғарғы құндылығы адам, оның өмірі, құқығы мен 
еркіндігі болып табылатын құқықтық, демократиялық, зайырлы 
және әлеуметтік мемлекет құрудың міндеттерін шешудің көзқарасы 
арқылы теориялық тұрғыдан мәжбүрлі әкімшілік әсердің кең 
түрдегі шаралары негізделген. Олар адам мен азаматтың құқығы 
мен еркіндігі және заңдылық мүдделерін қорғауға бағытталған 
және қоғамдық қатынастар мәселелерін шешуде алғашқы қатарлы 
(басым) орын қарастырылған мемлекеттік басқару сферасында 
қолданылады.

Адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін ғана қорғауды 
шешу арқылы іске асатын әкімшілік мәжбүрлеу институтының 
мақсаттарын түсіндіру сөзсіз мәселенің шешімі болмайды және бола 
да алмайды және бұл шешімді белгілі құқықтанушылар А.П. Шер-
гин мен Л.Л. Поповтардың «әкімшілік мәжбүрлеу — бұл құқықтық 
құрылымдар жиынтығы, олардың көмегімен мемлекет, мемлекеттік 
басқару процесінде жинақталатын қоғамдық қатынастардың кең 
ауқымын қорғауды қамтамасыз етеді» деген тұжырымдары да 
мақұлдайды1.

1 Шергин А.П. Избранные труды юбиляра / Составитель и ответственный ре-
дактор профессор В.Г. Татарян.— М.: Академия экономической безопасности МВД 
России, 2005.— 478 с.
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Әкімшілік мәжбүрлеу өзінің құқықтық табиғаты бойынша 
мемлекеттік (құқықтық) мәжбүрлеудің бір бөлігі бола тұра, «мем-
лекеттік басқару ұйымдарының, соттың және кейбір қоғамдық 
ұйымдардың тұлғаға берілген ұйғарымын, оның орындауын мәж-
бүрлеу мақсатында немесе құқық бұзушылық жасаудан тыйылу, 
яғни мемлекеттік ұйымдар белгілеген құқықтық тәртіпті сақтаудың 
моральдық, материалдық және басқа да әсерлерін білдіреді»1.

Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу институтының структуралық 
құрылымын талдай келе Б.А. Жетпісбаев, «Әкімшілік-құқықтық 
мәжбүрлеу институтының жиынтықты және толық түсінігін құ-
райтын құқықтық институттар системасында келесі жағдайларды 
ажырата білу туралы өте орынды мәселе айтады:

— әкімшілік ескертулер институты;
— әкімшілік алдын алу институты;
— әкімшілік жауаптылық институты;
— әкімшілік жазалау институты;
— әкімшілік қайта қалпына келтіру институты»2.
Барлық аталған институттар өздерінің заңдылық табиғаттары 

бойынша әкімшілік-биліктік әсерлердің шаралары болып табылады, 
олардың қолданылуы, мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану 
шеңберіндегі заңнамалармен анықталып бекітілген, мемлекеттік 
билік ұйымдарының биліктік әсерінің заңды мәжбүрлеу күшіне 
негізделген.

А.Е. Жатқанбаеваның көзқарасында бұл мәселенің шешімі бір-
шама өзгеше аспектіде көрсетілген, онда ол «әкімшілік мәжбүрлеу 
шаралары көп түрлі (жанжақты) ... және оның ішінде»;

— әкімшілік ескерту шаралары;
— әкімшілік алдын алу шаралары;
— әкімшілік-процессуалды қамтамасыз ету шаралары;
— әкімшілік жауаптылық шаралары;
1 Коренев А.П. Убеждение и принуждение в деятельности советской милиции 

//Сборник научных трудов. Актуальные проблемы кодификации административно-
деликтного законодательства / Под общей научной редакцией д.ю.н., профессора 
В.Г. Татаряна.— М.: Академия налоговой полиции ФСНП России, 2002.— 328 с.

2 Жетписбаев Б.А. Теоретические проблемы административно-правово-
го принуждения в Республике Казахстан. Монография.— Алматы: Данекер, 
2001.— 410 с.



138

— келтірілген залалдардың орнын толтыру шаралары, бұзылған 
құқықты қалпына келтіру»1.

Аталған әкімшілік-мәжбүрлеу әсері шараларының қатарынан 
біздің зерттеуімізге ерекше қызығушылық танытатыны — әкімшілік 
жауаптылық және әкімшілік жазалау институттары болып табылады.

Дегенмен, біздің жағдайымызда атап өтуіміз қажет, яғни                        
А.Е. Жатқанбаева, әкімшілік мәжбүрлеу шараларының жиынтығы 
туралы талқылай және жоғарыдағы аталған шешімдеріне келе, оның 
атап санап шыққан әкімшілік мәжбүрлеу шаралары ішіне әкімшілік 
жаазалау шарасы ендірілмеген.

Мұның қаншалықты дәлелденгендігі туралы біз төменде талдап 
көрсетеміз. Сонда да А.Е. Жатқанбаеваның көзқарасы бойынша, бізге 
әкімшілік жазалау институты әкімшілік жауаптылық институтының 
көлеңкесінде қалып қойғандай (жұтылып қойғандай) әсер етеді. 
Бірақ та автордың өзінің тікелей түсіндірмесі болмағандықтан, біз 
бұл туралы үзілді-кесілді анықтама бере алмаймыз.

Қазіргі заманғы құқықтық әдебиетте әкімшілік жауаптылық 
институтының анықтамасы бойынша әртүрлі дефиницалар (тұ-
жырымдар) бар. Мысалы, әкімшілік жауаптылық туралы Д.Н. Бах-
рахтың іліміне сәйкес, әкімшілік жауаптылық «соңғысының барлық 
белгілері тән заңды жауаптылықтың ерекше түрі» деп түсінуіміз керек 
(ол құқықтық нормалар бұзылғаны үшін құқықтық норма негізінде 
пайда болады, толық құқықты ұйымдардың құзыретті актілерімен 
нақтыланады). Басқа бір жағынан, әкімшілік жауаптылық әкімшілік 
мәжбүрлеудің құрамдас бөлігі болып табылады да оның барлық 
қасиеттерін иеленеді (қызметтен тыс бағыныш шебіндегі функцио-
налды билік субъектілерімен және т.б. іске асады)»2. 

Әкімшілік жауаптылық институты мәселелерін талдай келе, 
профессор А.А. Таранов «бұл мәселенің белгілі бір дәрежеде 
талданғандығына қарамастан, заңшығарушы әкімшілік жауапты-
лыққа анықтама жасаудан қашады. Құқықтық категорияға ар-
налған жұмыстарда белгілі бір анықталған метаморфоза бұл 
сұраққа жауаптың жоқтығынан тұрады» деп атап көрсетеді. 

1 Административное право: учебный курс / Под редакцией Р.А. Подоприго-
ры.— Алматы: Налоговый эксперт, 2010.— 368 с. (с. 272).

2 Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие.— М., 
1999.— 112 с.
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Бұл жағдайда, профессор А.А. Тарановпен келісуге тура келеді, 
Қазақстан Республикасының 30 қаңтар 2001 жылғы әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексі өзінің құрамында әкімшілік 
жауаптылық туралы анықтаманы қамтымаған. Бірақ та зерттеуші 
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексінде әкімшілік жауаптылық түсінігі туралы анықтаманың 
жоқтығы фактісін көрсетіп қана қоюмен шектелмейді, сонымен 
қатар өзінің осы мәселеге қатысты жеке түсінігін де ұсынады: 
«Әкімшілік жауаптылық — заңды жауаптылықтың бір түрі, ол 
құқықбұзушыға (қызметтік тұлғаға) қатысты өкілетті мемлекеттік 
ұйымның әкімшілік құқықбұзушылығы үшін белгіленген әкімшілік 
заңнамалық тәртіппен қолданылатын әкімшілік жазалаудан көрініс 
табады (жеке немесе заңды тұлғаға)»1.

Әкімшілік жауаптылық институтының түсінікті аппаратын 
анықтау сұрақтары туралы ой қозғай отырып, ресейлік зерттеуші-
әкімгерші А.Б. Агапов мынадай жағдайға баса назар аударады: 
«әкімшілік жауаптылық» түсінігі анықтамасын талдау — болашақ 
заңнаманың бір мәселесі болып табылады. Сонымен, бұл дефи-
ниция қолданыстағы құқықпен бекітілмеген, әкімгершілердің 
субъективті пікірлерін көрсетуі мүмкін. Одан ары қарай ол жоғарыда 
айтылғандардан әкімшілік жауаптылықтың мынадай дефинициясын 
ұсынуға болады деп көрсетеді. «Әкімшілік жауаптылық құқықтық 
жауаптылықтың бір түрі болып табылады және жалпықоғамдық 
мүдделер мен азаматтар құқығын қорғауды қамтамасыз ететін санк-
ция болып табылады, ол заңнамамен және басқа да нормативті-
құқықтық актілермен белгіленеді»2.

Әкімшілік жауаптылық институты түсінігі туралы және бір 
қызықты ұғымды қазақстандық зерттеуші, профессор Б.А. Жет-
пісбаевтың әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу мәселесі бойын-
ша ұсынады. Оның түсінігі бойынша «әкімшілік жауаптылық 
— бұл яғни, әкімшілік заңнамалық тәртіппен белгіленген, өкі-
летті мемлекеттік ұйым немесе қызметтік тұлғаның әкімшілік 
құқықбұзушылығы үшін әкімшілік жазалауды қолдануды іске асы-

1 Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан. Академиче-
ский курс.— Алматы: ТОО «Баспа», 2000.— 256 с.

2 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник.— М.: «Статут», 
2000.— 251 с.
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ратын заңдылық жауаптылықтың бір түрі, ол мемлекеттік биліктің 
мәжбүрлеу күшімен орындалуы мүмкін»1.

Жоғарыда айтылғандардан мынадай қорытынды жасауға бо-
лады, қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық әдебиетте әкімшілік 
жауаптылық институтының түсініктеме аппаратына анықтама 
теориялық көзқарас бойынша біршама анықталған болып есептеледі. 
Сонымен қатар, заңнамалық деңгейде іске асқан әкімшілік 
жауаптылық институтының анықтамасының жоқ фактісінің өзі 
А.Б. Агаповтың «әкімшілік жауаптылық» түсінігінің анықтамасын 
талдау болашақ заңнамалардың және міндетті түрде болашақтағы 
зерттеуші әкімгерлердің мәселесі екендігі туралы пікірімен келісуге 
негіз болады.

Біздің ойымызша, әкімшілік жазалаудың түсінігін анықтау мен 
мақсатына қатысты ешқандай күдіктің болуы мүмкін емес, себебі 
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
30 қаңтар 2001 жылғы кодексінің 44-бабында осы сұраққа толық 
жауап берілген. Мысалы, аталған баптың диспозициясына сәйкес, 
«әкімшілік жазалау, оған өкілетті судьялар, ұйым (қызметтік тұлға) 
әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін және осы қаралып 
отырған Кодекспен мұндай құқық бұзушылық жасаған тұлғаның 
құқығы мен еркіндігін шектеу немесе айыру туралы мемлекеттік 
мәжбүрлеу шарасы болып табылады». Әкімшілік жазалау әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлғаны, заңдық талаптарды орындау 
және құқықтық тәртіпті сыйлау, сондай-ақ және бір жаңа құқық 
бұзушылықтарды құқықбұзушының өзі немесе және басқа да 
тұлғалар жасамауын ескерту, әлеуметтік әділеттілікті қалпына 
келтіру және тұлғаны тәрбиелеу мақсатында қолданылады. 

«Әкімшілік жазалау әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
тұлғаның физикалық қиналуын немесе оның адамдық қасиетін 
төмендетуді мақсат етпейді, сондай-ақ, заңды тұлғаның қызметтік 
репутациясына зиян келтірмейді»2.

Айтылған ойға қосымша ретінде: әкімшілік жазалаудың мақсаты 
мен анықтамасы (түсінігі) заңдық әдебиеттерде белгілі бір дәрежеде 

1 Жетписбаев Б.А. Административная ответственность в Республике Казахстан: 
Учебное пособие /Под общей редакцией профессора С.С. Сартаева.— Алматы: Да-
некер, 2000.— 233 с.

2 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.— Ал-
маты: ЮРИСТ, 2001.— 216 с.
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анықталған деген пікір біздің социологиялық зерттеулеріміздің 
қорытындысы бойынша да дәлелденеді. Біз барлығы 270 респон-
денттерден сұрақ алдық. Мысалы, мына сұраққа: «Әкімшілік жа-
залау әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны, заңдық талап-
тарды орындау және құқықтық тәртіпті сыйлау, сондай-ақ және бір 
жаңа құқық бұзушылықтарды құқықбұзушының өзі немесе және 
басқа да тұлғалар жасамауын ескерту, әлеуметтік әділеттілікті 
қалпына келтіру және тұлғаны тәрбиелеу мақсатында қолданылады 
дегенмен келісесіз бе?» — респонденттердің 90 пайызы «иә» деп 
жауап берген, 5 пайыз респонденттер «жоқ» деп және 5 пайыз ре-
спонденттер өз күдіктерін білдірген.

«Әкімшілік жазалау әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
тұлғаның физикалық қиналуын немесе оның адамдық қасиетін 
төмендетуді мақсат етпейді, сондай-ақ, заңды тұлғаның қызметтік 
репутациясына зиян келтірмейтіндігі рас па?» деген сұраққа 
сұралған респонденттердің 5 пайызы «иә» деп жауап беріп, қалған 
95 пайызы «жоқ» деп жауап берді. Күдіктенгендер бұл топта бол-
мады.

Сөйтіп, әкімшілік жазалау — бұл әкімшілік заңмен бекітілген, 
мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы болып табылады. Сонымен қатар, 
айтылған ойға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы Кодексінің 45-бабындағы әкімшілік жазалаудың 
барлық түрінің тізбесіне толық жауап берілгендігін қосуға болады. 
Әкімшілік жазалауды әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаға 
сот немесе басқа ұйым және қызметтік тұлғалардың қолдануларына 
құқықтары жоқ, себебі, олардың басқа түрі жоқ.

Қолданыстағы әкімшілік заңнаманың Ережесі мен әкімшілік 
құқық теориясынан, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаға 
әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау шарасын қолданудың 
негізгі шарты, жасалған әкімшілік құқықбұзушылығы үшін бел-
гілі бір санкция қарастырылған қолданыстағы әкімшілік заң 
нормасы болып табылады. Бұл жағдайда «заңда көрсетілмеген 
құқық бұзушылық жоқ» деген құқықтық постулаттың талабына 
жүгінуімізге тура келеді.

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға сол құқықбұ-
зушылығын жасаған тұстағы қолданыстағы заң негізінде жауапқа 
тартылады. Ал әкімшілік құқық бұзушылық жасаған уақыт болып, 
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құқық бұзушылық салдарынан пайда болған залалдың уақытына 
қарамай, құқыққа қарсы жасалған әрекеттің уақыты саналады.

Сөйтіп, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалауды тек 
әкімшілік заңнама ғана бекітетіндігі туралы түбегейлі анық-
талғандығын ескеруіміз керек және бұл Ереже әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істі қараумен айналысатын мемлекеттік ұйым-
дар мен қызметтік тұлғалар үшін кінаратсыз бұлжымай сақталуы 
қажет. Оның үстіне жалпы алғанда заң мен заңнаманың рөлінің 
ырықсыздығы бүгін ғана анықталған жоқ және ол өзінің дамуында 
өте ұзақ кезеңді алады. Өз кезінде бұл туралы ұлы Чезаре Бекка-
риа бұл роль «заңдар, адамдар, оған дейінгі тәуелсіз және жеке өмір 
сүре тұрып үздіксіз соғыстан және пайдасыз еркіндіктен шаршап, 
қауымдастыққа біріккен, өйткені қамтамасыз етілмеген шарттары 
болып табылады. Олар тек қана өз еркіндіктерінің аз бөлігін ғана 
қайырымдылық етіп, қалған бөлігін тыныш және қауіпсіздікте ра-
хаттану үшін пайдаланғандығынан» көрініс табу керек деп атап 
көрсеткен1. Мұнан байқайтынымыз, әкімшілік заң, өзінің құқықтық 
функциясын орындай отырып, әркімнің еркіндігін шектейді және со-
нымен бірге қоғамдық құқықтық тәртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге жағдай жасайды.

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау институттарының 
басқа да құқықтық табиғатының тұтастығы — орын алған әкімшілік 
құқық бұзушылықпен оларды қолданудың біртұтас негіздерінің 
біріккендігі болып табылады. Оның үстіне, бұл шешім қолданыстағы 
әкімшілік заңнамада көрініс тапқан. Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің (Әрі қарай ҚР 
ӘҚбтК) 2-ші бабына сәйкес, «әкімшілік жауаптылықтың негізі — 
осы Кодекстің ерекше бөлімінде қаралған, құқық бұзушылықтың 
құрамының бар белгісі қамтылып жасалған әрекет болып табы-
лады».

Айтылған ойға қосымша ретінде, ҚР ӘҚбтК-нің 3-бөлімі 
28-бабына сәйкес «осы кодекстің ерекше бөлімінің баптарымен 
қарастырылған құқық бұзушылық үшін, егер бұл құқық бұзу-
шылықтар өзінің сипаты бойынша қылмыстық жауаптылықтың 

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. Овчинско-
го.— М.: ИНФРА-М, 2004.— VI, 184 с. (Библиотека криминолога).
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заңнамасымен сәйкес келмеген жағдайда әкімшілік жауаптылық 
пайда болады»1.

Тұлғаны әкімшілік жауаптылыққа тарту негізінің дұрыстығы-
ның қорытындысы және әкімшілік жаза беру әкімшілік құқық 
бұзушылық жасалған болып табылады және бұл социологиялық 
зерттеулер (сауалнамалар) қорытындысы бойынша да дәлелденді 
(Қосымшаны қара.:). Мысалы, мынадай сұраққа: «әкімшілік 
жауаптылықты және әкімшілік жазаны қолдану үшін жасалған 
әкімшілік құқық бұзушылық фактісінен басқа өзгеше негізі бар 
ма?» — респонденттердің 20 пайызы «иә» деп жауап берген, ал 
сұралғандардың 75 пайызы «жоқ» деген. Күдіктенушілер 5 пайыз-
ды құраған.

Жоғарыда айтылған пікірдің дұрыстығын дәлелдеу үшін, 
қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық монографиялық және оқу 
әдебиеттеріне сәйкес, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жаза-
лаудың шараларын қолдану үшін өзге негіздің жоқ екендігіне 
сүйене аламыз. Жалпыға белгілі құқықтық постулатта айтылғандай: 
«Құқық бұзушылық болмаса — әкімшілік жауаптылық пен әкімші-
лік жазалаудың да болуы мүмкін емес».

Осы екі құқықтық институттардың басқа да бірігу бастама-
сы ҚР ӘҚбтК 7-бабының диспозициясы мазмұнында қамтылған, 
оған сәйкес: «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама өзінің 
міндетіне адам мен азаматтың құқығын, еркіндігі мен заңды 
мүдделерін, денсаулығын, тұрғындардың санитарлы-эпидемио-
логиялық қауіпсіздігін, қоршаған ортаны, қоғамдық адамгершілікті, 
жекеменшікті қорғауды, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті, мем-
лекеттік биліктің бекітілген тәртібін орындауды, заңмен қорғалатын 
мекемелердің құқықтары мен мүдделерін әкімшілік құқық бұзушы-
лықтан, сондай-ақ олардың орын алуын ескертуді міндетіне алады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама осы міндетті 
іске асыруда әкімшілік жауаптылықтың негізі мен принциптерін 
бекітеді, қандай әрекеттердің әкімшілік құқық бұзушылық пен 
әкімшілік жазалау түріне жататындығын анықтайды, сонымен 
қатар жасалған әкімшілік құқық бұзушылыққа қандай әкімшілік 

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.— Ал-
маты: ЮРИСТ, 2001.— 216 с.
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жаза, қандай мемлекеттік ұйымға (қызметтік тұлғаға) және қандай 
тәртіпте қолданылуы мүмкіндігі қаралады»1.

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалауды компетентті 
ұйымдарының әкімшілік заңнаманы бұзған тұлғаға қатысты қол-
данудағы жалпы заңдылығына қарамастан әкімшілік жауаптылық 
және әкімшілік жазалау институттарының заңды мағынасы бара-
бар немесе синонимді болып қабылданбайды. Бұл туралы біздің 
жүргізген социологиялық (әлеуметтік) сауалнама қорытындысы да 
дәлел бола алады. Мысалы, мына сұраққа: «Әкімшілік жауаптылық 
пен әкімшілік жазалау жеке-жеке құқықтық институттар бола алады 
ма, әлде бұл жекеленіп тұрған бір құқықтық институт па?», жауап-
тар былай болды:

А) иә — 75% 
Б) жоқ — 20%
В) күдіктімін — 5%
Сонымен қатар әкімшілік жауаптылық институтының құқық-

тық салмағының (жүктемесінің) мазмұны әкімшілік жазалау ин-
ститутының мазмұнынан көбірек ауқымды сияқты көрінеді.

Айтылған пікірді қорыта келе, әкімшілік жауаптылық белгілі 
бір дәрежеде әкімшілік жазалау институтының өмір сүруінің 
алғышарты сияқты, себебі, кейбір жеке жағдайларда әкімшілік 
жауаптылық, әкімшілік жазалауды «жұтып қояды» (басым түседі), 
соңғысына әкімшілік жауапкершіліктің шарасы, яғни, соның туын-
дысы ретінде ғана орын береді. Мұндай жағдайда, әкімшілік жаза 
әкімшілік жауаптылықтың өзінше бір ауырлықтың өлшем бірлігі 
немесе әкімшілік құқық бұзушылық жасағандығы бойынша кінәліге 
артылған жазаға лайықты болып көрінеді.

Сонымен, біз әкімшілік жауаптылық институты жалпы алғанда 
әкімшілік жазалау институтына тәуелді емес екендігін сөз еттік, 
дегенмен әкімшілік жазалаудың артында міндетті түрде әкімшілік 
жауаптылық тұрады. Мұндай пікірдің дұрыстығына дәлел ретінде 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 5-бөлімі 33-бабы-
мен әкімшілік жауаптылықты жоятын жағдайлар қарастырылған. 
Мұндай жағдайларға:

— өзін-өзі билей алмаушылық (ессіздік) (ҚР ӘҚбтК 33-бабы);

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.— 
Алматы: ЮРИСТ, 2001.— 216 с.
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— қажетті қорғану (ҚР ӘҚбтК 38-бабы);
— қастандық жасаған тұлғаны ұстау (Қ РӘҚбтК 39-бабы);
— өте қажеттілік (ҚРӘҚбтК 40-бабы);
— негізделген тәуекел (ҚР ӘҚбтК 41-бабы);
— физикалық және психикалық мәжбүрлеу (ҚР ӘҚбтК 42-бабы);
— бұйрық пен шешімді орындау (ҚР ӘҚбтК 43-бабы).
Аталған жағдайлар әкімшілік жауаптылықты жоққа шығару 

мүмкіндігін болжағанымен, соған сәйкес бұл жағдайда әкімшілік 
жаза қолдану туралы сөз болуы да мүмкін емес екендігі өзінен-өзі 
түсінікті. Дегенмен, әкімшілік жазалау әкімшілік жауаптылықтан 
жеке бөлек және тәуелсіз өзі өмір сүре алмайды.

Сонымен қатар, ҚР ӘҚбтК 8-бөлімінде бір мезгілде әкімшілік 
жауаптылықтан де және әкімшілік жазадан да босатылу қарас-
тырылған. Бұл жігерлі түрдегі өкінуге байланысты мүмкін болады 
(ҚР ӘҚбтК 67-бабы), құқық бұзушылықтың маңызы аз болғанда 
(ҚР ӘҚбтК 68-бабы), мезгілінің өтіп кетуіне байланысты (ҚР 
ӘҚбтК 69-бабы), амнистия актісі негізінде (ҚР ӘҚбтК 70-бабы) 
және жағдайдың өзгеруіне байланысты, құқықбұзушының ауыру-
ына байланысты (ҚР ӘҚбтК 71-бабы). ҚР ӘҚбтК-тің бұл бөлімі 
біздің жасаған қорытындымыздың дұрыстығының суреттемесін 
жасайды, себебі біз зерттеп отырған институттардың өзара бай-
ланысты екендігін шарттайды, сөйтіп және де бір әкімшілік жа-
залау институтының әкімшілік жауаптылық институтына тәуелді 
екендігін дәлелдейді, әкімшілік жауаптылықты жою әкімшілік жа-
залауды жою болып табылады.

Жүргізілген әлеуметтік зерттеулердің қорытындылары да біздің 
пікіріміздің дұрыстығын дәлелдейді (Қосымша А-ны қара.:) Мына-
дай сұраққа: «Әкімшілік жауаптылықты жою бір мезгілде әкімшілік 
жазалауды да жою мүмкіндігін болжай алады ма?» сұрағына тө-
мендегідей жауаптар алынды:

А) иә — 55 %
Б) жоқ — 35 %
В) күдіктенемін — 10 %
Ал мына сұраққа: «Әкімшілік жазалауды жою бірмезгілде әкім-

шілік жауаптылықті де жою мүмкіндігін болжай алады ма?» ре-
спонденттер былай жауап берді:

А) иә — 55%
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Б) жоқ — 35%
В] күдіктенемін — 10%
Әкімшілік жауаптылық институтының дербестігі туралы бірдей 

түсінік беретін болжам және белгілі бір дәрежедегі әкімшілік 
жазалаудың оған тәуелділігі, «Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік 
жазалаудан жасөспірімдерді босату туралы» ҚР ӘҚбтК-нің 75-ба-
бында толығырақ көрініс тапқан.

Бұл баптың диспозициясында «әкімшілік құқық бұзушылықты 
бірінші рет жасаған кәмелетке толмаған тұлғаны әкімшілік жауап-
тылықтан немесе белгіленген әкімшілік жазаны орындаудан 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға өкілетті ұйымнан 
(қызметтік тұлғадан) оған заңмен қарастырылған тәрбиелік әсері бар 
шараларды қолдану арқылы босатылуы мүмкін» деп көрсетілген.

Бұл бап түбегейлі түрде басқа да қорытындыны анықтайды, 
яғни, әкімшілік жауаптылықты тек қана әкімшілік жазалауға қосуға 
болмайды. Бұл осы диспозицияның мынадай бөлімінен де көрінеді, 
онда былай делінген: «кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірім... 
әкімшілік жауаптылықтан босатылуы мүмкін... немесе заңменен 
қарастырылған оған тәрбиелік әсері бар шараларды қолдану арқылы 
белгіленген әкімшілік жазаны орындаудан босатылуы мүмкін».

Сонымен, әкімшілік жауаптылық, әкімшілік жазалаудан басқа, 
құқықбұзушы үшін оның құқық бұзушылықты жасауымен келетін 
тағы да басқа жағымсыз салдарларды қамтиды. Осындай жағымсыз 
салдарлардың бірі кәмелетке толмаған жасөспірімнің жасаған 
құқықбұзушылығына қолданған тәрбиелік әсері бар шара болып 
табылады. Оның үстіне, тәрбиелік әсері бар шара ҚР ӘҚбтК-ің 
76-бабына сәйкес мәжбүрлеу сипатына ие, яғни, құқықбұзушы үшін 
жағымсыз салдар болып көріне тұрып, құқықбұзушыға оның еркі 
мен тілегіне қарамай қолданылады. Әсіресе, мәжбүрлеу сипаты 
мына төмендегі тәрбиелеу шараларында айқын көрінеді:

— ата-ананың немесе оны алмастырушы тұлғаның немесе ар-
найы мемлекеттік ұйымның бақылауына тапсыру;

— келтірілген залалды қалпына келтіру міндеттемесін арту;
— қол бостылықты шектеу және кәмелетке толмаған жасөспі-

рімнің тәртібіне ерекше талаптар қою.
Сонымен, компетентті әкімшілік ұйымдар соттар немесе өкілетті 

қызметтік тұлғалар құқықбұзушыны әкімшілік жазалаудан босата 
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келіп, оны әкімшілік жазалауға ұқсас, әкімшілік жауаптылықтың 
басқа да шараларын қолданудан босатпайды, себебі олар әкімшілік 
— мәжбүрлеу мен биліктік әсердің анық көрінетін күшімен сипат-
талады. Бұл дұрыс та, себебі, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
тұлға, жазасыз қалмау үшін, мәжбүрлік әсердің белгілі бір шарасын 
басынан өткізуі керек. Осындай пікірді біздің респонденттер де 
ұстанады. Мысалы, мына сұраққа: «Әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаған тұлға мемлекеттік мәжбүрлеу әсері бар шараны басынан 
өткізуге міндетті ме?» — респонденттердің 90 пайызы өздерінің 
келісімін беріп, «иә» деп жауап берген.

Жоғарыда алынған қорытындыларды жалпылама түрде тал-
дай келе, әкімшілік жауаптылық институтының түсінігіне мына-
дай логикалы құқықтық конструкция құруға болады. Сонымен, 
әкімшілік жауаптылық — бұл заңды жауаптылықтың ерекше түрі, 
ол әкімшілік жазалауды қолдануда көрініс табады. Сонымен бірге 
құқықбұзушыға әкімшілік құқықбұзғандығы үшін оған өкілетті 
ұйымның немесе қызметтік тұлғаның әкімшілік заңнамамен 
қарастырылған тәртіпте мемлекеттік билік пен қызметтік тұлғаның 
мәжбүрлеу күшімен орындалуы қамтамасыз етілетін басқа да 
әкімшілік әсерлерден көрінеді.

 
Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу институтының құқықтық 
структуралық конструкциясын талдаңыз.

2. Әкімшілік жауаптылық туралы Д.Н. Бахрахтың ілімінің 
ерекшелігін сипаттаңыз?

3. А.А. Тарановтың, А.Б. Агаповтың, Б.А. Жетпісбаевтың 
әкімшілік жауаптылықтың ерекшеліктерін анықтау пәні туралы 
құқықтық көзқарастарының ерекшеліктерін талдаңыз.

4. Әкімшілік жазалаудың құқықтық табиғатын негіздеңіз жә-
не оларды қолдану мақсатын атаңыз.

5. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудың арақа-
тынасын талдаңыз.
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4.2. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазадан 
босатылу — әкімшілік құқық бұзушылықпен күрестің 

бір формасы ретінде

Қазіргі заманғы әкімшілік-заңдық құқық пен әкімшілік заң-
нама құрылымында берік қалыптасқан құқықтық постулат бо-
лып, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға, жекеменшік-
тік, мемлекеттік немесе мүліктік сипат алатын белгілі бір құнды-
лықтарынан айырылу түріндегі мемлекеттік-мәжбүрлеу әсері 
бар шараларды басынан өткізуге міндеттілігі туралы Ереже бо-
лып табылады. Мұндағы түбегейлі мәселе, әкімшілік құқық 
бұзушылық жасаған тұлғаны, мемлекеттік кепілдігі бар белгілі бір 
жекеменшіктік және әлеуметтік-экономикалық құндылықтарынан 
айыру процесі тек қана легитимді, яғни, қатаң заңнамалық деңгейде 
іске асырылуы тиіс.

Мәселені шешудегі мұндай қадам Қазақстан үшін алғашқы 
қатардағы екі міндетті бір мезгілде шешу мүмкіндігін береді. 
Біріншіден, адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігі қорғалады 
және ол жағымсыз салдарлары болатын әкімшілік-заңдық озбыр-
лықтан қорғалуын қамтамасыз етеді. Екіншіден, адам мен азаматтың 
құқығы мен еркіндігін әкімшілік құқық бұзушылық туралы нақты 
іс бойынша шешім қабылдауға құқылы, мемлекеттік басқару 
ұйымдарының қызметкерлері болып табылатын қызметтік тұлғалар 
мен шенеуніктердің әкімшілік үстемшілігі мен зорлықтарынан 
қорғалу. Атап өтуіміз керек, біздің республикамызда, биліктік 
басқару қатынастары құрылымында өкінішке орай, осы күнге 
дейін қызметтік тұлғалар мен шенеуніктердің әртүрлі формадағы 
әкімшілік озбырлықтары мен зорлықтарының құбылыстары орын 
алып отыр1.

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны заңнамалық 
деңгейде белгілі бір құндылықтарынан айыру әкімшілік жаза-
лау мен әкімшілік жауаптылық институттарының мемлекеттік 
ұйымдары мен қызметтік тұлғаларының қатысуымен іске асы-
рылады. Осыған сәйкес, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік 
жазалау институттарының мемлекеттік мәжбүрлеу ретіндегі 

1 Борьба с коррупцией в Казахстане. Сборник нормативных правовых актов.— 
Алматы, 1999.— 160 с.
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құқықтық бағытталуы, қоғамдық тәртіпті қорғаудан, қоғамдық 
қауіпсіздікті сақтаудан, жекеменшіктің қауіпсіздігінен, мемлекеттік 
биліктің қателеспеуінен, әкімшілік құқық бұзушылық жасалуға 
жол бермеушіліктен де т.б. құралады. Сондықтан әкімшілік жаза-
лау мен әкімшілік жауаптылық институттары адам мен қоғамның 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы мемлекеттік биліктің 
қалыптастырған идеяларын іске асырудағы мемлекеттік қызметтің 
қажетті әдісі болып табылады.

Сөйтіп, әкімшілік-заңдық құқық құрылымында жекеменшіктік, 
ұйымдық немесе мүліктік құндылықтардан заңнамалық деңгейде 
айыру әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу институтының, оның ішінде, 
әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау институтының 
қатысуы арқылы іске асырылатындығы туралы алдын ала 
қорытынды жасауымызға болады. Мұндағы әкімшілік-мәжбүрлеу 
сипатындағы шараларды қолданудың тиімділігін кепілдендіретін 
ең маңызды құралдың бірі әкімшілік жазалау немесе басқа да 
әкімшілік жауаптылық шаралары айыбының ауырлығында емес, 
олардың тура бұлтартпастығында. 

 Жазалаудың бұлтартпас принципі әкімшілік жауаптылықтың 
шарасыздығын білдіреді және оның тиімділігінің «нақты шарты 
болып табылады. Ешқандай да бір құқық бұзушылық жазалаусыз 
қалмау керек, әсіресе, ол азаматтардың түпкілікті мүдделеріне 
қатысты болған жағдайда. Жазалаудың бұлтартпастығы көбіне 
құқыққорғаушыларға және басқа да мемлекеттік ұйымдарға 
берілген жұмысқа байланысты болады, өйткені жазаланбау 
құқық бұзушылықтың қайталануына және құқықтық тәртіптің 
бұзылуына әкеліп зиянын тигізеді»1. Басқаша айтқанда, әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған әрбір тұлға, міндетті түрде жасалған 
құқықбұзушылығының салмағына қарай лайықты түрде әкімшілік 
жаза немесе әкімшілік жауаптылықтың басқа да шараларын қолдану 
арқылы әкімшілік жауаптылыққа тартылуы тиіс.

Сонымен, жасалған әкімшілік құқықбұзушылығы үшін әкім-
шілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудың бұлтартпастығы ту-
ралы идея, сондай-ақ, жасалған құқық бұзушылықтың өлшемдес 
және адекваттық идеясы және осыған байланысты қолданылатын 

1 Теория государства и права: Учебник /Под редакцией А.У. Бейсеновой.— Ал-
маты: Атамура, 2006.— 392 с.
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әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жаза шаралары қазіргі заманғы 
әкімшілік-заңдық құқық теориясы мен практикалық тәжірибесінде 
негіз болып табылады. Мәселелердің мұндай көрінісі біздің жүргізген 
социологиялық (әлеуметтік) зерттеулеріміздің қорытындысымен 
де дәлелденді (Қара.: қосымша А). Мына сұраққа: «Қолданылған 
әкімшілік-мәжбүрлеу шараларының тиімділігі неде?» — 50 пай-
ыз респонденттер — әкімшілік жазаның бұлтартпастығында,— 
деп жауап берсе; 40 пайызы — құқық бұзушылықтың өлшемдес 
және адекватты салмағы мен жауаптылық өлшемінде деген 
және сұралғандардың 10 пайызы — берілген әкімшілік жазаның 
салмағында деп жауап берген.

Біздің байқауымызша, мұндай жауаптар кездейсоқтық емес, 
себебі, жоғарыда аты аталған құқықтық постулаттар өте ертеден-
ақ қолданыстағы заңдық теориялар мен практикада (тәжірибеде) 
мықты да өзіндік орындарын алған. Мысалы, егер осы мәселені 
өткен ғасырдың құқыққолдану тәжірибесінен қарайтын болсақ, онда 
Чезаре Беккарияның «тек қана қылмыспен өлшемдес жазаларды 
қолдануды сақтағанда» деген (осы жерде және ары қарай автордың 
белгілегендері,— А.К.) деген тұжырымындағыдай қылмыс пен 
жаза контекстінде, адамдардың жан рухы мен күш-қуатына мықты 
және ұзақ уақыт бойы әсер етуі мен қылмыскердің тәні үшін азырақ 
қиналуы болатын»1 [122-б. 103].

Біздің ойымызша, қазіргі заманғы әкімшілік-заңдылық құқық 
бойынша, бұл пікір мынадай түрде айтылуы тиіс, жасалған 
әкімшілік құқықбұзушылығының салмағы мен өлшемділігі сақ-
талуымен, адамның санасы мен еркіне күшті де және ұзақ уақытқа 
сақталатын әсер қалдыратын тек қана әкімшілік жазалау мен 
әкімшілік-мәжбүрлеу әсерлерін пайдалану қажет. Және мұның бәрі 
құқықбұзушының жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы дербес-
жекеменшіктік қалыптағы сипатына және әрбір жеке алынған 
тұлғаның адамгершілік және моральдық құрылымындағы тапқан 
орнындағы мәдени-этикалық ұстанымдарына байланысты. Яғни, 
сөз әкімшілік құқық бұзушылық туралы нақты іспен айналысу-
шы қызметтік тұлғалар мен ұйымдарының әкімшілік-мәжбүрлеу 
әсері бар шараларды қолдануда міндетті түрде құқықбұзушының 

1 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. Овчинско-
го.— М.: ИНФРА-М, 2004.— VI, 184 с. (Библиотека криминолога).
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жеке басының ерекшеліктері ескерілуі тиіс. Осыдан барып, әрбір 
әкімшілік-құқықтық әсері бар айып шарасы шаблонды сипат емес, 
жазаның материализациялық процесін іске асыратын мақсаты ғана 
емес, сонымен қатар, оны құқықбұзушының дұрыс жолға түсуіне 
қажетті тәрбиелік мақсаты бар дербестік-жекебастық сипат алуы 
керек.

Жоғарыда айтылған пікір контексінде атап көрсетуге болатын 
нәрсе, ол біздің жүргізген әлеуметтік сауалнамамыздың мәселені 
шешуі бойынша: «Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау ша-
ралары дербестік-жекебастық сипат алуы немесе барлығына бірдей 
болуы қажет пе?» (Қара.: Қосымша) төмендегідей қорытындыны 
алдық:

А) иә — 75 %
Б) жоқ — 20%
В) күдіктімін — 5 %
Әкімшілік жазалау институтының әкімшілік-заңдық құқығының 

теориясы мен практикасында әкімшілік жауаптылық институты 
шебінде, ал әкімшілік жауаптылық институты әкімшілік-құқықтық 
мәжбүрлеу институты шебінде іске асады, бұл толығымен әкімшілік 
құқық бұзушылықпен күрес барысында анықталған. Дегенмен, 
қолданыстағы қазақстандық заңнамамен және әкімшілік құқық 
бұзушылықпен күрестің тәжірибесімен ұсынылған бүгінгі күннің 
шындығы, құқықбұзушыны әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік 
жазаға тарту, бұл барлық әлеуметтік қиындықтардың панацеясы 
емес және әкімшілік құқық бұзушылықпен күрестің тек бір ғана 
және дұрыс жолы емес екендігін куәлендіреді.

Бұл туралы құқықтың көп жылғы теориялық және практикалық 
тәжірибесі дәлелдегендей, әкімшілік құқық бұзушылықпен кү-
рестің басқа да жолдары бар, олар көбірек адамдық санат тура-
лы, яғни, адамгершілікті және әділ сипатты. Бұл бастаулардың 
дереккөздері өз жолын сонау антикалық мәдениеттен алады. Мы-
салы, Юстинианның 1 Кітабы Дигестада былай деп көрсетілген 
«құқық өзінің атауын «әділдіктен» алған немесе Цельстің керемет 
анықтамасы бойынша, құқық — қайырымды және әділ ғылым бо-
лып табылады»1.

1 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран: В 2 т. /Отв. 
ред. д.ю.н., проф. Н.А. Крашенникова. Т. 1: Древний мир и Средние века /Сост. 
О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз.— М.: Норма, 2005.— 816 с.
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Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы құқықтық шығар-
машылық пен құқық қолдану құрылымында адамгершілікті қа-
тынас өз бастауын негізгі конституциялық ережелерден алады, 
олар адам мен азаматтың жеке басының басымдығын анықтайды, 
яғни адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігінің басқа да 
мемлекеттік құндылықтардан басым екендігін анықтайды. Осыған 
сәйкес, құқықтық мемлекет үшін адам маңыздылығы алғашқы 
екендігі туралы конституциялық идея, мемлекеттік әрекеттің 
барлық сферасыдағы (ауқымы) іс-әрекеттер адам және оның 
игілігі үшін бағытталуы қажеттігін, соның ішінде әкімшілік 
құқық бұзушылықпен күрес сферасында да солай болу керектігін 
анықтайды. Сондықтан да, Қазақстан Республикасының мәнін 
толыққанды көрсете алатын қолданыстағы әкімшілік заңнамамен 
төмендегідей жағдайлар бекітілді, яғни, дамудың қазіргі заманғы 
кезеңінде, әкімшілік құқық бұзушылықпен күрес, әкімшілік 
жауаптылық институтының мәнін құрайтын, әкімшілік жазалау ша-
раларын қолданбай-ақ, тіптен жалпы шара қолданбау мумкіндігі 
бар. Осы ережелер заңнамалық деңгейде ҚР ӘҚбтК 8-тарауында 
бекітілген, ол «Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан 
босатылу» деген тақырыппен берілген.

Біздің байқауымызша, әкімшілік құқық бұзушылықпен күрестің 
тәсілі ретіндегі әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан бо-
сату институтының заңды құжатталуы, оның әртүрлі екі аспектісімен 
сипатталады. Бұл, біріншіден, қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық 
саясат дамуының негізгі бір бағыты сияқты және екіншіден, оның 
жалпылама кеңірек сипатымен институтционалды көрінісі — 
әлеуметтік қатынастардың гуманизациялануы, яғни, адам құқығы 
мен еркіндігін қорғаудың негізгі формасының бірі болып табылады.

Сонымен, ҚР ӘҚбтК 8-тарауымен заңнамалық деңгейде әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазадан босату қарастырылған, оның құқықтық мәні 
төмендегідей жағдайдарлан көрінеді:

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан жасаған әрекетіне өкініш білдіруіне байланысты 
босату (ҚР ӘҚбтК 67-бабы);

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан жасаған әкімшілік құқықбұзушылығының маңызы 
аздығына байланысты босату (ҚР ӘҚбтК 68-бабы);
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— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан жасаған әкімшілік құқықбұзушылығының 
мезгілінің өтіп кетуіне байланысты босату (ҚР ӘҚбтК 69-бабы);

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан және әкімшілік жазалаудан амнистия актісі 
негізінде босату (ҚР ӘҚбтК 70-бабы);

— әкімшілік жауаптылықтан жағдайдың өзгеруіне байланысты 
құқықбұзушының ауруына байланысты босату (ҚР ӘҚбтК 71-бабы) 
және т.б.

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босата-
тын 2009 жылғы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан 
Республикасының кодексінің жаңа жобасына заңшығарушылар 
басқа да негіздер мен толықтырылды (қосылды). Ондайлар 
қатарына 52-бап «Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау-
дан жақтардың келісулерімен байланысты босатылу» және 53-бап 
«тұтқын түріндегі әкімшілік жазалаудың кесімді мерзімін өтеуден 
алдын ала босатылу».

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы 2001 жылғы қолданыстағы Кодексіне қайта орала отырып, 
ерекше назар аударатын нәрсе, ҚР ӘҚбтК-нің 67, 68, 69 және 
71-баптарымен заңшығарушы құқық бұзушылық жасаған тұлғаны 
тек әкімшілік жауаптылықтан босатудың тәртібін реттейді, ал, ҚР 
ӘҚбтК-ң 70-бабына сәйкес, бірмезгілде әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалаудан босату қарастырылған. Заңшығарушының по-
зициясы (ұстанымы) бұл жағдайда логикалы және әділ болып та-
была ма? Ал, әкімшілік-заңдылық құқық теориясына сай әкімшілік 
жауаптылықтан бір мезгілде және әкімшілік жазалаудан да боса-
тылу мүмкіндігі бар болатын, себебі әкімшілік жазалау әкімшілік 
жауаптылықтың көлеңкесінде қалатын (жұтылып қалатын) да оның 
туындысы болып саналатын. Соған қарамастан ҚР ӘҚбтК-ң 70-ба-
бында заңшығарушы құқықбұзушының бір мезгілде әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босатылуы мүмкіндігіне ак-
цент жасайды.

Біздің ойымызша, заңшығарушының мұндай түсінік беруі, әкім-
шілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылық 
пен әкімшілік жазалаудан босату институтының ерекшелігі, ҚР 
ӘҚбтК-ң 70-бабы диспозициясына сәйкес, мұндай босатулар төмен-
дегідей жағдайлардан туындауы мүкін:
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— біріншіден, қабылданған амнистия актісі негізінде;
— екіншіден, дұыс тәртіппен қабылданған амнистия актісі әкім-

шілік жаза қолдануды жояды.
Бұл туралы профессор А.А. Таранов өзінің Қазақстан Рес-

публикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 
жасаған авторлық түсініктемесінде өте әділ тұжырымдайды, бұл 
жағдайда «пайдаланылып отырған «әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалау» деген сөзтіркес редакциялық қателік емес. 
Шындығында бұл жазалау туралы қаулы шығарған соттың, ұйым-
ның (қызметтік тұлғаның) жоғарыда көрсетілген жағдайдағы қау-
лының орындалуының тоқтатылуын көрсетеді.

Сонымен қоса, амнистия актісі, егер ол әкімшілік жазалауды 
қолдануды жойса, онда қосымша жазалау түрінен де босатылады»1.

Жоғарыда айтылғандардан көріп отырғанымыздай, қолданыстағы 
әкімшілік заңнамадан көрініс тапқан, гуманизм принциптерінен ба-
стау алатын қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық саясаттың негізгі 
бағыты әділдік, жеке тұлғаның ары мен қасиетін (құндылығын) 
сыйлау, жауаптылықты жекелеу мен дифференцациялау, мұның бәрі 
қоғамдық тәртіпті қорғауда кедергі жасамаса, онда жеке бастың 
құқығы мен еркіндігінің қорғалуы құқықбұзушының әкімшілік-
мәжбүрлеу әсері бар шараларын қолданбай-ақ тура жолға түскендігі 
(жөнделгендігі) болып табылады.

Дегенмен, тұлғаны әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазала-
удан босату процедурасын ҚР ӘҚбтК-ң 8-тарау баптары ережесінің 
негізінде, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны қандай да 
бір ақтау ретінде немесе кінәсіз ретінде қарамау қажет. Бұл жер-
де «кінәлісіз құқық бұзушылық болмайды» деген афоризмді еске 
алғанымыз жеткілікті.

Бұл туралы профессор М.Б. Нәрікбаев өте орынды пікір айта-
ды, «заңның бұл ережесі, керісінше, құқықбұзушылық жасаған 
кінәлілерге қатысты және оларды босату туралы қаралып отырған 
негіз оларды ақтау болып табылмайды»2. Біздің байқауымызша, бұл 
жағдайдағы ең бастысы, құқықбұзушыны әкімшілік жауаптылық пен 

1 Уваров В.Н. Государственная служба и управление: Учебник.— Петропавловск: 
Сев. Каз. юрид. академия, 2004.— 416 с.

2 Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения 
нового уголовного и уголовно-исправительного законодательства Республики Ка-
захстан.— Астана, 1999.— 416 с.



155

әкімшілік жазалаудан босатуда, құқықбұзушының жасаған құқыққа 
қарсы әрекетінің мәнін жауапкершілікпен талдауға жағдай жасайды. 
Өзінің кінәсін көбірек сезіну, онан сабақ алу, өзінің жеке тәртібін 
мұнан әрі заңды сыйлау жағына қарай бұру туралы қорытынды жа-
сау, яғни, оған сенім білдіру арқылы құқықбұзушының жөнделуі 
туралы сөз болып отыр. Бұл қорытынды ҚР ӘҚбтК-ң 2-бөлімі 44-
бабы ережелерімен бекітілген, мұнда оның қажеттілігі «әлеуметтік 
әділдікті қалпына келтіру мақсатында және құқықбұзушы тұлғаны 
заңнаманың талаптарын орындау рухында тәрбиелеу, сондай-ақ 
құқықбұзушының өзінің және басқа да тұлғалардың жаңа құқық 
бұзушылық жасамауын ескерту жасалған».

Атап өтуіміз керек, тұлғаны қайта тәрбиелеу процесі ылғи да 
жеке тұлғаның өзінің құндылық құрылымымен сөзсіз байланы-
сты және иерархия құндылықтарын қайта құру жолымен іске аса-
ды — біреулерді құлату, басқасын төмендету, үшіншілерін көтеру 
сияқты1. Сондықтан бұл жағдайда орын алған жағдай туралы құқық 
бұзушының өкініш білдіруі емес, яғни, оның жәбірленуші орнындағы 
тұлғаға, оған келтірген залалы үшін жаны ашуы емес, оның өзінің 
жақындары мен туыстарына жасаған қайғылы істерін сезінуі емес, 
қайта, құқықбұзушының өзінің гуманды (адамгершілікті), заңның бір 
әрпіне дейін қатаң ұстанатын ұйымдар мен қызметтік тұлғалардың 
іс-әрекеттері негізінде, өзінің іс-әрекетінің зиянды және қоғамдық 
қауіпті екендігін сезініп, келешекте мұндай құқыққа қарсы әрекетке 
бармауы туралы қатаң сенімді болғандығы маңызды. Сөйтіп мұндай 
сенім оның болашақтағы оның тәртібінің дұрыстығының, сондай-ақ 
оның заңға қатысты тәртібінде заң сыйлаушылық дәрежесі нормаға 
айналуы тиіс.

Сонымен құқықтық институттың мәні «тұлғаны әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату», егер жасалған 
құқық бұзушылық фактісі орын алған жағдайда мемлекет талап 
ете алады және заңды белінен басқан тұлғаның жөнделуіне, дұрыс 
жолға түсуіне, оған мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолданбауға 
рұқсат етіледі.

Қазіргі заманғы әкімшілік заңнаманы талдау, ҚР ӘҚбтК әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалау институттарынан бөлек жалпы 

1 Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. 
Теория и методология исследования.— Красноярск: Издательство Краснояр. ун-та, 
1988.— 256 с.
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бөлімінің 8-тарауы қарауларымен 5-тарау қарастырылған, оның 
құрамында әкімшілік жауаптылықты жоятын баптар бар. Оларға 
мына төмендегілер жатады:

— қорғану қажетілігі (ҚР ӘҚбтК 38-бап);
— қылмыс жасаған тұлғаны ұстау (ҚР ӘҚбтК 39-бап);
— өте қажеттілік (ҚР ӘҚбтК 40-бап);
— негіздемеленген қадам (ҚР ӘҚбтК 41-бап);
— физикалық және психикалық мәжбүрлеу (ҚР ӘҚбтК 42-бап);
— бұйрық немесе шешімді орындау (ҚР ӘҚбтК 43-бап);
Дегенмен, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан бо-

сату институтын әкімшілік жағдайға қарай жауаптылықты жоятын 
институтпен теңдестіруге болмайтындығын, себебі олар абсолютті 
әртекті құқықтық институттар екендігін анықтап алуымыз қажет. 
Осындай пікірді біздің сауалнамаға қатысып, төмендегідей жауаптар 
берген респонденттер де құптайды. Олар сұрақтарға былайша жау-
ап берді (барлық сұралғандар 270 респондент), (Қара.: Қосымша): 
«Өзінің мәні мен мазмұны жағынан әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалаудан босату институты және жағдайға қарай 
жауаптылықты жоятын институт тепе-тең бе?»:

А) иә — 10%
Б) жоқ — 70%
В) күдіктімін — 10%
Ғылыми көзқарас бойынша мұндай жауаптардың пайда болу 

генезисі, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
институты жасалған құқық бұзушылықтың фактісі анықталып 
дәлелденген жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
тұлғаға қатысты қолданылады. Ал, жағдайға қарай жауаптылықты 
жоятын институт, әкімшілік жауаптылықтан тұлғаны босатуды, 
тек қана ҚР ӘҚбтК-пен қарастырылған әрекет әкімшілік құқық 
бұзушылыққа жатпайтын болған жағдайда ұсынады. Мұндай 
қорытындының негізі ҚР ӘҚбтК-ң 38-43-баптарының диспозиция-
сы болып табылады. Мысалы, олардың барлығы да «қолданыстағы 
Кодекспен қаралып жасалған әрекет әкімшілік құқық бұзушылыққа 
жатпайды» деген сөзбен басталады да ары қарай бапқа сәйкес тәртіп 
моделі суреттеледі. Бұл жағдайда түсінікті болатыны, жасалған 
құқық бұзушылық фактісінің жоқ болуы, анығырақ айтқанда, 
әрекеттің әкімшілік құқық бұзушылық ретінде мойындамау фактісі 
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әкімшілік жауаптылықты жоюдың негізі болып табылады: құқық 
бұзушылық жоқ болса — жауаптылық та жоқ.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Қандай институттардың көмегімен және қандай тәртіпте 
заңдық деңгейде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны 
белгілі бір құндылықтарынан айыруға болады?

2. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалудың бұлтартпас 
принципіне құқықтық негіздеме беріңіз.

3. «Адамгершілік қатынас принциптерінің бастауларының 
негізгі конституциялық ережелерден алатындығын, яғни, адам 
мен азаматтың жеке басының және оның құқығы мен еркінді-
гінің мемлекеттің басқа да құндылықтардан басымдығын анық-
тайтын» тезисін негіздеңіз.

4. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
институтының әкімшілік құқық бұзушылықпен күрестегі әдісі 
ретіндегі заңдық құжаттау қажеттілік мағынасын көрсететін 
екі аспектіні сипаттаңыз.

5. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босатудың 
негіздерін атаңыз.

6. Әкімшілік жауаптылықты жоятын жағдайларды атаңыз.

4.3. Әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясы
 контекстіндегі әкімшілік жауаптылық және әкімшілік

 жазадан босату институты туралы түсінік

Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы даму кезеңінде 
қоғамдық қатынастардың гуманизациялану процестерін көрсететін 
адамның құқығы мен еркіндігін қорғау мәселесі белгілі бір дәрежеде 
яғни, бүгінде қазақстандық қоғамның дәстүрліден азаматтыққа өту 
процесі динамикалық формада өтуіне байланысты актуалданды. 
Мұндағы құптарлығы, яғни қазақстандық қоғамның дәстүрліден 
азаматтыққа өту процесі Қазақстан Республикасындағы ең жоғар-
ғы құндылығы адам және оның құқығы мен еркінді болып са-
налатын құқықтық, демократиялық, зайырлы және әлеуметтік 
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мемлекет құрылған кезеңмен сай келгендігі. Осы бойынша                                                    
Ж.Д. Бусурмановтың пікірі өте әділ, «демократиялық мемлекеттің 
дамуы бір мезгілде барлық алға басушылық мазмұнымен азаматтық 
қоғам болып табылады. Мұндағы азаматтық бастауларды мемлекет 
қабылдайды және оны дамытып жетілдіреді»1.

Барлық уақытта да прогрессивті заңды пайымдаулар, құқықтық 
мемлекет құруға шақыру және оның өзінің қалыптасу процесі оны 
антипод ретінде деспотты, тоталитарлы басқару жүйесіне абсолют-
ті полицейлі мемлекетке қарама-қарсы қою жағдайлары болды.

Мұндай үндеулер, әдеттегідей, қоғамды либеризациялау 
тармағында, яғни, оның дамуында кедергі келтіріп тұрған құр-
саулардан босануға тырыса бастағанда пайда болады. Міне сон-
дықтан да, құқықты мемлекеттің оңтайлы концепциясы ескі билеу-
ші топтардың заңдалған шексіздіктеріне қарсы өздерінің жеке заңды 
құндылықтарын ұсынған буржуазияның антифеодалды күресі 
кезеңінде пайда болды. Бүгінде құқықты мемлекет — тек қана 
әділдікті, гуманистік бастауларды бекітуге үндейтін, адамгершілік 
құндылықтардың маңызды бөлшегі ғана емес, сонымен қатар, ол 
адамның құқығы мен еркіндігін, жеке тұлғаның ары мен намысын 
қорғауды қамтамасыз ететін өте тиімді практикалық институт, соны-
мен қатар, жерлестікпен, ведомстволықпен, бюрократиямен күресу 
құралы, шынайы халықтық билікті іске асыру мен өмір сүруінің 
формасы2.

Сөйтіп, құқықтық мемлекетті құру, ең алдымен, адам мен 
азаматтың құқығы мен еркіндігін қорғауға бағытталған, қоғамдық 
қатынастардың онан әрі дамуын реформалайтын (өзгерістер енгізе 
алатын), жағдай жасай алатын толыққанды азаматтық қоғамның 
қалыптасуын талап етеді. Азаматтық қоғам — бұл адам өзінің 
құқығы мен еркіндігін, міндеті мен жауапкершілігін, айқын да 

1 Бусурманов Ж.Д. Евразийская концепция прав человека. Учебник.— Алматы: 
КазГЮУ, 2006.— 481 с.

2 Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов.— М.: Издательство 
БЕК, 1996.— 368 с.; Овсянко Д.М. Административное право: Учеб. Пособие для 
студентов юридических факультетов и институтов /Отв. ред. проф. Г.А. Туманов.— 
М.: Юристъ, 1996.— 304 с.; Ибрагимов Х.Ю. Административное право.— Алматы: 
Данекер, 2000.— 256 с.; Административная деятельность органов внутренних дел. 
Часть Особенная. Издание третье, исправленное и дополненное. Учебник /Под ред. 
док. юрид. наук, проф., академика РАЕН А.П. Коренева.— М.: Московская акаде-
мия МВД России, «Щит-М», 2000.— 362 с. и др.
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ашық түсінетін қоғам. Қазақстан Республикасындағы азаматтық 
қоғамға өту процесіндегі құптарлық жағдай, ол тек қана адамға 
деген оның құқығы мен еркіндігіне қатысты көзқарастарды 
өзгертулермен шектелмейді, сонымен қатар осы көзқарастардың 
негізін құрайтын біршама либералды идеялардың трансформаци-
ялануымен ерекшеленеді. Мысалы, ежелгі грек философиясының 
(пәлсапасының) негізгі бір идеясы — Аристотельдің пәлсапалық-
құқықтық көзқарасынан көрініс тапқан адамның шынайы құқығы 
туралы, ол бүгінгі құқықтық мемлекеттің мәнін көрсететін либерал-
ды теориялардан да кеңінен орын алып отыр1.

Біздің жүргізген зерттеулеріміздің қорытындысы бойынша ең 
ерекше мән беретін жағдай, ол антикалық мәдениетте мемлекеттің 
шешуге тиісті ең маңызды мәселесі былай болды: билік пен де, 
заңмен де барлығына бірдей әділдік шараларына кепілдік беру, яғни 
ол жеке адамға да тиімді және қоғамдық тәртіпке де қауіпті емес2.

VXIII ғасырдың ойшылдары оны бүкілқоғамдық теңдіктің 
алғышарты және әлеуметтік-саяси қозғалыстың базисі ретінде пай-
даланды. Онан басқа, ол либерализм пайда болған кезден алғашқы 
заңнамалық актілердің идеологиялық негізі болды. Мысалы, 1789 
жылы Францияның Құрылтай жиналысымен қабылданған адам мен 
азаматтың Декларациясы былай деп жариялады: «Адамдар құқық 
пен еркіндікте тең болып туылады және солай қалады да... Кез 
келген саяси одақтың мақсаты — адамның бөлінбейтін және шы-
найы құқығын қамтамасыз ету. Олар — еркіндік, жекеменшіктік, 
қауіпсіздік және қанауға қарсылық»3.

Бүгінде халықаралық құқықтық қауымдастықта және 
серіктестікте бүкіл әлемдік әлеуметтік қатынастардың глобализа-
циялау процесінің мәселелерін жан-жақты талдауға бағытталған 
жалпылама тырысушылық байқалады. Мысалы, бүгінде қоғамдық 
қатынастарды гуманизациялау идеясы бірқатар халықаралық 
құжаттарда көрініс тауып отыр, оның бірі — Қазақстан Республика-
сы. Олардың қатарына мына төмендегілер жатады:

— Адам құқығының жалпы Декларациясы (1948 ж.);
1 Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Соч.: В 4 т.— М., 1983. Т.4. С. 160.
2 Матюхин А.А. Государство в сфере права: институциональный подход.— Ал-

маты: ВШП «Эдилет», 2000.— 596 с.
3 Декларация прав человека и гражданина 1789 г.: История и современность //

Советское государство и право. 1989. № 7.



160

— Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт 
(1966 ж.);

— Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы 
Халықаралық пакт (ЭӘМҚХП) (1966 ж.);

— Азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық пактіге 
факультативті хаттама;

— Азаматтық және саяси құқықтар туралы Халықаралық пактіге 
екінші факультативті хаттама және т.б.1 [135].

Бұлар дәл сол негізгі халықаралық пактілер, олардың жиынтық 
атауы «Адам құқығы туралы халықаралық билль (заң жобасы)» деп 
аталады, оның негізгі мақсатының бірі — барлық адамзаттың жал-
пы құндылығының дамуы мен қорғалуы болып табылады. Мұнда 
адамның құқығы мен еркіндігі, адамның қасиеті туралы түсінікті 
құрайтын негізгі (ключевой) компонент болып табылады. 

Адам құқығының жалпы Декларациясы нормалары өзінің мұнан 
әрі дамуын бірқатар халықаралық келісімдерден, декларация және 
принциптерден табатынын және оның өз жетістіктері бар екендігін 
атап өтуіміз қажет.

Біріншіден, олар 1966 жылы бірден екі халықаралық пактіні 
факультативті хаттамамен сол жылы және 1989 жылы екінші 
факультативті хаттамамен заңды түрде қабылдауға міндетті болды. 
Бұл Пактілер факультативті хаттамалармен бірге адам құқығымен 
байланысты құқықтық қатынастарды жан-жақты реттейді және 
азаматтық, саяси, экономикалық әлеуметтік және мәдени құқық-
тарды қорғайды.

Екіншіден, бұл Пактілер сондай-ақ, осы құқықтарды олар-
дың ұлттық заңнамада бекітілу жолдарын және қатысушы-мем-
лекеттердің құқыққолдану тәжірибесі барысында іске асырылатын 
процессуалды кепілдіктер береді2.

Дегенмен, әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау процесі ірі 
және жаһандық масштабта көріне бермейді.

Сонымен қатар, біздің байқауымызша, әлеуметтік қатынастарды 
гуманизациялау процесі мен кезеңдерінде ұсақ нәрсе болмайды, 
себебі кейбіреулер үшін өзінің мазмұны жағынан ұсақ және мар-
дымсыз болып көрінетін жекелеген әлеуметтік қатынастарды гу-

1 Международные пакты о правах человека: Сборник документов.— СПб., 1993.
2 Международный билль о правах человека.— Алматы, 2002.— 49 с.
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манизациялау процестері, басқа біреулер үшін салмақты және 
маңызды, тіптен өмірлік қажеттілік болып табылуы мүмкін. Сон-
дықтан әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясының өзі 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік жауап-
тылық пен әкімшілік жазалаудан босату формасында, сондай-ақ 
және біреулерге алғашқы қатарлылық пен басымдылық ретінде 
көрінеді. Әсіресе, белгілі бір тұлға әкімшілік құқық бұзушылықты 
алғаш рет жасап, ол оның жан-дүниесіне толқулар мен қайғырулар 
әкелген жағдайларда.

Әрине, егер, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау-
дан босату идеясын, қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату 
идеясымен салыстыратын болсақ, онда ол көпшілік үшін, әсіресе, 
құқыққа қарсы мықты да мығым тәртіпке шыныққан болып санала-
тын тұлғалар үшін маңызы аз болып көрінуі мүмкін.

Басқа жағдайда, егер осы идеяны ірі және жаһандық масштабпен 
сипатталатын адам құқығы туралы Жалпыға бірдей декларацияда 
қамтылған әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясымен са-
лыстыратын болсақ, онда ол да мәні мен мағынасы аз сияқты болып 
көрінеді.

Дегенмен, көріп отырғанымыздай, мұндай талдаулар кон-
текстінде ең дұрыс қорытынды болып, кез келген әлеуметтік 
қатынастарды гуманизациялау идеясының негізінде біртекті 
теориялық-құқықтық және адамгершілік тамыр жатады, олар 
көп аспектілі комплексті ілімді құрайды да бір осындай идеяның 
маңыздылығын және басқа да бір идеяның маңызсыздығын 
(белгісіздігін) қатаң дифференциялауға жол бермейді. Кез келген 
идея, әлеуметтік қатынастардың гуманизациялану идеясы маңына 
жақындалып бейнеленуі, оның қандай масштабтағы көлем мен 
өлшеміне қарамастан, барынша іске асырылуы қажет, себебі ол 
жалпы әлеуметтік қатынастардың гуманизациялануының бас идея-
сымен өте тығыз байланысқан, тіптен оның бір компоненті ретінде 
құрылым құрып, жіктеліп түсіндіріле де алады және біртұтастықты 
құрайды. Сонымен әкімшілік-заңдылық құқық бойынша әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан 
және әкімшілік жазалаудан босату формасын білдіретін әлеуметтік 
қатынастарды гуманизациялау контекстінде адам құқығының Жал-
пы декларациясының ең бір құнды позициясы болып табылады. 
Олар мына төмендегілер:
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— «барлық адам баласына тән қасиетті құндылықты тану және 
олардың тең де бұлжымайтын құқықтары еркіндіктерінің әділдіктің 
және жалпы әлемдік негізі болып табылады»;

— «адам құқығын менсінбеу және кемсіту, адамзаттың арын 
ашуландыратын жабайы актілерге әкеліп соқты және адамдар сөз 
бен сенімдерінің еркіндігін иеленетін әлем қалыптастыру қажет»;

— «адам құқығының заңды билікпен қорғалу қажеттілігі»;
— қоғамның әрбір адамы, әрбір ұйымы осы құқықтар мен ер-

кіндікті және оны іске асыруға ықпал етуге тырысулары қажет».
Сонымен, қоғамдық қатынастарды гуманизациялау процесінің 

белгілі көрінісі, қоғамда жеке әрбір адамның пайдалану мүмкіншілігі 
бар игіліктердің барынша көптігі. Қазіргі заманғы қоғамда мұндай 
игіліктер саны тоқтаусыз өсуде, оған дәлел ретінде ҚР ӘҚбтК 8-та-
рауы мазмұнындағы игіліктер жатады. Мұндай игіліктер санының 
күрт өсу заңдылығы олардың көбіне дифференциалануларымен 
(жіктелулері, сараланулары) де байланысты. Бұл процестің дамуы 
біздің заңшығару ісінің мүмкіндігі арқасында мемлекеттің реттеу 
мүмкіндігі қандай болса, бұл процеске жағдай туғызу мүмкіндігі де 
соншалықты екендігі туралы ойға қалдырады, себебі бұл игіліктер 
шығарылған заң күшіне қарай жеке тұлғаның меншігі болып қалады. 
Бұл осы мәселенің тек бір аспектісі ғана екендігін атап өтуіміз 
қажет. Басқа аспектісі, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жаза-
лаудан босату формасында көрінетін әлеуметтік қатынастарды гу-
манизациялау идеясы Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы 
әкімшілік-құқықтық саясатының бірден-бір элементі болып табы-
лады.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты 20 қыркүйек 2002 
жылғы № 949 Президент жарлығымен мақұлданған Қазақстан 
Республикасының құқықтық саясаты Концепциясында былай 
делінген, онда құқықтық мемлекет құру мақсатында және осыған 
байланысты қойылған міндеттерді іске асыруда, соның ішінде, 
әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясын онан әрі да-
мытуды іске асыру мәселелері бойынша «құқықтық саясатты 
мемлекеттік ұйымдар мен қызметтік тұлғалар өздерінің күнделікті 
қызметтерінде іске асырулары қажет. Олардың негізгі принциптері 
толығымен бекітіліп қалыптасуы қажет:



163

— Конституция мен заңдар нормаларының және оған негізделген 
заң аясындағы нормативті құқықтық актілердің заңдылығын дұрыс 
қолдану және қатаң сақтау;

— адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігінің жоғары деңгей-
лігін анықтайтын адам құқығы мен еркіндігінің басымдылығы;

— гуманизм, яғни, адамның жеке тұлғалық жоғарғы құндылығын 
сыйлау (сезіну, тану), оның еркін дамуына және қоғамдық қаты-
настардағы баға беру критериясы ретіндегі жеке бас игіліктерін 
бекітуде қабілеттілігін көрсету;

— қазақстандық патриотизм және қазақстандықтардың өз Еліне 
жан-тәнімен берілгендігі мен Отанға деген сүйіспеншілігін жан-
жақты қолдау1.

Сонымен қазіргі заманғы әкімшілік заңнама мемлекеттік ұйым-
дар мен қызметтік тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылықпен 
күресті, оларды әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау-
дан босату әдісімен іске асыруда көп өкілеттіктер береді, бірақ 
бұл тәртіптен ауытқымай іске асуы қажет, яғни заңдылық прин-
циптерінің, адамгершілік, адам мен басқалардың да құқығы мен 
еркіндігі басымдығы қатаң сақталуы арқылы орындалуы қажет. 
Біздің байқауымызша, мәселенің шешімін табуына байланысты 
әкімшілік-заңдылық құқық тұрғысынан осындай шешімді қабылдай 
отырып, қоғамдық қатынастарды гуманизациялау идеясын іске 
асырудың бірден-бір формасын көре аламыз.

Айтылған ойдың контекстінен Қазақстан тұрғындарының қалың 
қабаты осы идеяға бейілді, яғни, тұлғаны әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазадан босату қоғамды гуманизациялаудың бір формасы 
деп түсінеді. Мысалы, мына сұраққа: «Әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалау институтын әлеуметтік қатынастарды гумани-
зациялау идеясын іске асырудың бір формасы қатарына жатқызуға 
бола ма?» деген сұраққа жауаптар төмендегідей болды:

А) иә — 65 пайыз;
Б) жоқ — 20 пайыз;
В) күдіктенемін — 15 пайыз. 
Бүгінде заңнамалық деңгейде, оның ішінде ҚР ӘҚбтК-нің 8-та-

рауымен әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 

1 Концепция правовой политики Республики Казахстан от 20 сентября 2002 
года, № 949.— Алматы: ДЕШКИС, 2002.— 22 с.
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жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босатудың әртүрлі негіздері 
қарастырылған. Мемлекеттік әрекеттің мұндай шаралары қатарына 
жататындар төмендегідей:

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан жасаған әрекетіне өкініш білдіруіне байланысты 
босату (ҚР ӘҚбтК 67-бап);

— жасалған әкімшілік құқықбұзушылығының маңыздылығы аз 
болғандығына байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату (ҚР 
ӘҚбтК 68-бап);

— жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың мезгілінің өтіп 
кетуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату (ҚР ӘҚбтК 
69-бап);

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан амнистия актісі негізінде бо-
сату (ҚР ӘҚбтК 70-бап);

— құқықбұзушының ауыруымен жағдайдың өзгеруіне байланы-
сты әкімшілік жауаптылықтан босату (ҚР ӘҚбтК 71-бап);

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кәмелеттік жасқа 
толмаған тұлғаны әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан 
оған заңнамамен қарастырылған тәрбиелік маңызы бар шараларды 
қолдану арқылы босату (ҚР ӘҚбтК 75-бап);

Бұл айтылғандар төмендегі жағдайларды нақты дәлелдейді, мы-
салы, әкімшілік құқық бұзушылықты жоққа шығару мәселелерін 
шешуде тек қана әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу шараларында 
шоғырланбайды. Әртүрлі мемлекеттердің құқықтық құрылымының 
дамуы (эволюциясы), оның ішінде Қазақстанда да әкімшілік құқық 
бұзушылық заңнамасында мемлекеттің әкімшілік жауаптылық 
пен әкімшілік жазалаудан босату институтының әкімшілік құқық 
бұзушылыққа деген дәстүрлі көңіл бөлу реакциясының болу 
қажеттілігі анықталады және мұндай ережелер барлық жерде де 
іске асады. Мысалы, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Ресей 
Федерациясы кодексінің Жалпы бөлімінде 20 желтоқсан 2002 жылы 
Мемлекеттік Думамен қабылданып 26 желтоқсан 2002 жылы Фе-
дерациясы Кеңесімен бекітілген 2, 9-баптары бар, онда әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан 
жасаған әкімшілік құқықбұзушылығының маңызы аздығына байла-
нысты босату мүмкіндігі қарастырылған1.

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.— 
М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002.— 288 с.
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Осындай жолмен Қырғызстан Республикасында да әкімшілік 
жауаптылықтан босатылу мәселесі шешіледі. Әкімшілік жауап-
тылық туралы Қырғызстан Республикасының кодексі, Қырғызстан 
Республикасының 18 маусым 1998 жылғы Жоғарғы Кеңесші 
заңшығарушы жиналысымен қабылданған Жалпы бөлігінде тек 
сондай бір 17-бабы ғана бар, онда әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан босатуды өз жағдайына 
қарай реттейтін әдіс қарастырылған1. 

Айтылған ойдан көрініп тұрғандай, аталған мемлекеттер, 
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы құрамына енген мемлекеттер 
және жақында ғана Қазақстан Республикасымен біртұтас құқықтық 
құрылымға біріккен, бүгінде әкімшілік-заңнамалық деңгейде, 
әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау контекстінде біздің ре-
спубликадан белгілі бір дәрежеде кейін қалып отыр. Бірақ, осыған 
қарамастан жоғарыда аталған кодекстердегі көрсетілген баптар тек 
сол бір бап болып қала береді, олардың барлығының өзі Қырғызстан 
Республикасы үшін де, Ресей Федерациясы үшін де әкімшілік 
заңбұзушылықпен күресу мүмкіндігі туралы кінәліні әкімшілік 
жауаптылықтан босатудың жат идеясы болып саналмайды.

Сонымен қатар, әкімшілік-заңдық құқық құрамында әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазадан босату институты әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалауды дифференциациялаудың ең 
бір тиімді құралы болып табылады. Олай дейтініміз, себебі, өзінің 
әлеуметтік-құқықтық мәні бойынша бұл институт мемлекеттің ең 
әділ де адамгершілікті актісі болып табылады, онда мемлекет өз 
ниеті бойынша босатады және әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
тұлғаны оған заңмен қарастырылған оның тәртібінің арнайы кінәләу 
жағдайы, егер әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау инсти-
туты ретінде ұсынылған әкімшілік-бұзушылық заңның алдында 
тұрған мақсаты мен міндеті кінәліге мемлекеттік мәжбүрлеу шара-
ларын қолданбай-ақ қамтамасыз етіледі. 

Сонымен, әкімшілік құқықбұзушылығы үшін әкімшілік жауап-
тылық пен әкімшілік жазалауды дифференциациялау мен индиви-
дуализация (жекелендіру) әкімшілік-заңдық құқықта негізгі орын 
алады және мемлекеттің қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық сая-

1 Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности.— 
Бишкек: «Раритет Инфо», 1999.— 234 с.
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сатта белгілі бір жеткілікті мөлшерде әділ дәрежеде маңызды прин-
циптер ретінде танылуы мүмкін.

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату ин-
ститутының заңдылықтарын зерттей келе, бұл институттың 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған барлық тұлғаларға бірдей 
қолдана бермейтіндігін ескеруіміз қажет. Әкімшілік жауаптылық 
пен әкімшілік жазалаудан босату тек заңның бекітілген талаптары-
на жауап бере алатын тұлғаларына ғана қолданылады. Бұған дәлел 
ретінде, мұндай тұлғалар қатарына жоғарыда ҚР ӘҚбтК баптары 
диспозициясында аталған тұлғалар жатады:

— әкімшілік құқық бұзушылықты алғаш рет жасаған тұлғалар;
— өз еркімен жасаған құқықбұзушылығы салдарынан келтірілген 

залалдың онын толтыру немесе басқа жолмен залалдың орнын жабу;
— әкімшілік құқық бұзушылықпен келген залалдың маңызының 

аздығында;
— мезгілінің өтіп кетуіне байланысты;
— жағдайдың өзгеруіне байланысты, сондай-ақ ауруына да бай-

ланысты;
— заңнамамен қарастырылған тәрбиелік әсері бар шараларды 

қолдануға байланысты және т.б.
Жоғарыда аталған жағдайлар толығымен және жеткілікті 

түрде әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босатуды 
жекелендірудің құқықтық сызбасын көрсетеді .

Олардың біз жоғарыда айтып өткен, жасалған құқық бұзу-
шылықты сипаттайтын объективті белгілерімен қатар және 
субъективті белгілерін де есепке алу қажеттілігі заңнамамен 
қарастырылған, яғни, құқықбұзушының жеке басын сипаттай-
тын (мысалы, кәмелеттік жасқа толмағандығы, кінәнің түрі т.б.) 
құқыққа қарсы әрекет ретінде, сонымен қатар оны жасаған тұлға 
да үнемі нақты және жеке тұлға. Бұл белгілер тұлғаны әкімшілік 
жауаптылыққа және әкімшілік жаза қолдануда есептелуі қажет, 
сондай-ақ әкімшілік жауаптылық пен жазалаудан босату кезінде де 
есептеледі1. 

Жоғарыда айтылғандарды жалпылай талдай келе, мынадай 
қорытынды жасауға болады: яғни, әкімшілік жауаптылық пен 

1 Магомедов А.А. Уголовная ответственность и освобождение от нее: эволюция 
развития и современность. Дис. докт. юрид. наук.— М., 1998.
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әкімшілік жазалаудан босату институтының құқықтық мәні — 
мемлекеттің әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалауды 
іске асыруды тоқтата тұруды, яғни, әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаған тұлғаға мемлекеттің кері баға беруінен тоқтатыла тұруына 
және мемлекеттің тұлғаны дегенмен де кінәлі екендігі сөзсіз рас 
болғанымен, кінәлі деп саналуын, қабыл алмаудан тұрады. 

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
институтының құқықтық табиғаты мен мәнін талдай келіп, бұл 
институттың оны қолдану түрлерінің мынадай анықтамаларын 
жасауға болады: әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан 
босату — әкімшілік-заңдық құқықтың құқықтық институты, бұл 
осыған сәйкес заңнамалық актіде белгілі орны бар мемлекеттің, 
оған өкілеттілігі бар заңдық ұйымдар мен қызметтік тұлғалардың 
құқық бұзушылық жасаған тұлғаны ресми түрде әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағандығына кінәлі деп танымауын қабыл алатын 
мынадай жағдайда, егер мұндай тұлғаға заңшығарушының пікірі 
бойынша әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалауды қолдану 
әкімшілік заңнамамен қарастырылған жағдайда мақсатсыз болып 
табылады. 

Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
институтының әлеуметтік мағынасы мынадан тұрады, яғни, мемле-
кет әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаға кешірім жасайды 
және «сонымен қатар, оған болашақта заңды сыйлайды, тәртіпті 
болады деп сенім білдіреді және солай болады деп санайды»1. 
Мүмкін сондықтан болар, әлеуметтік сауалнама жүргізгенімізде 
270 респонденттердің «Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жа-
залаудан босату институты қажет пе?» деген сұраққа 75 пайызы 
сенімді жауап берген. Сонымен бірге «Практикалық тәжірибеде 
Сіз әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
институтының жағдайларымен кездестіңіз бе?» деген сұраққа 
респонденттердің 90 пайызы «жоқ» деп жауап берген.

Әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясы әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату институты 
контекстінде және ҚР ӘҚбтК басқа тараулары мен баптық ере-

1 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: про-
блемы и пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2004.— 231 с.
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желерінен заңдық көріністер табады. Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 
2-тарауының жалпы бөлімінде «әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы заңнаманың міндеттері мен принциптері» деп аталатын 
бөлігінде «әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманың міндеті 
адам мен азаматтың құқығы, еркіндігі және заңды мүдделерін 
қорғау, денсаулығын, тұрғындардың санитарлы-эпидемиологиялық 
игілігін, қоршаған ортаны, қоғамдық сыйластықты, жекеменшікті, 
қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті, мемлекеттік биліктің бел-
гілеген қоғамдық тәртібін заңмен қорғалатын мекеменің мүддесі 
мен құқығын құқық бұзушылықтан сақтауды, сондай-ақ оның ал-
дын алуға» баса назар аударылған1.

Әлеуметтік қатынастарды гуманизациялауды іске асыру мақ-
сатында әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнама әкімшілік 
жауаптылықтың негіздері мен принциптерін бекітеді, олардың 
қатарында мына төмендегілерді ерекше атап көрсетуге болады: 
заңдылық (ҚР ӘҚбтК 9-бабы), заң алдындағы азаматтардың теңдігі 
(ҚР ӘҚбтК 11-бабы) кінәсіздік презумпциясы (ҚР ӘҚбтК 12-бабы), 
әкімшілік жауаптылыққа қайта тартылуды болдырмау (ҚР ӘҚбтК 
14-бабы), гуманизм (ҚР ӘҚбтК 15-бабы), жеке бастың ісіне қол 
сұқпаулық (ҚР ӘҚбтК 16-бабы), жеке бастың ары мен намысын сый-
лау (ҚР ӘҚбтК 17-бабы) маманданған заңды көмек алу құқығымен 
қамтамасыз ету (ҚР ӘҚбтК 23-бабы), процессуалды әрекет пен 
шешімді қайта қарау еркіндігі (ҚР ӘҚбтК 26-бабы), тұлғаның сот-
пен құқығының еркіндігінің және заңды мүддесінің қорғалуы (ҚР 
ӘҚбтК 27-бабы) және т.б.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамалық принциптердің 
гуманистік маңызы мен мағынасы олардың сипатына және орын 
алуына қарай бұзылуына, орындалған әрекеттің іс бойынша заңсыз 
екендігі танылғандығында, осындай іс барысында шығарылған 
шешімді жою немесе осы кезде жиналған дәлелдеу күші жоқ мате-
риалдарды мақұлдау.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай және жинақтай келе 
баса назар аударылатын нәрсе, қазіргі заманғы әкімшілік-құқықтық 
саясат Конституция нормаларының және қолданыстағы әкімшілік 
заңнаманың іске асырудағы негізгі бағыттарының толық түрдегі 

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.— Ал-
маты: ЮРИСТ, 2001.— 216 с.
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мемлекеттік көрінуі және құқыққолдану тәжірибесінің адам мен 
азамат үшін әлеуметтік қатынастарды онан әрі гуманизациялауға 
бағытталған жеке тұлғаның құқығы мен еркіндігін қорғау кон-
текстіндегі шараларын дамыту.

Бүгінде әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясы 
тек қана әкімшілік заңнамалық аймақта ғана кең көрініс тауып 
отырған жоқ, сонымен қатар бүкіл қазіргі заманғы қазақстандық 
құқық құрылымында да белгілі орын алып отыр. Бұл аспектіде 
қазіргі заманғы қазақстандық заңнамада басты орынды Қазақстан 
Республикасының Конституциясы алады. Конституцияның бүкіл 
гуманизацияға деген бетбұрысын ескере отырып, барлық адам 
игіліктеріне деген қамқорлыққа толы және өз азаматтарының мұнан 
ары әлеуметтік дамуына баса көңіл бөлінген мына келесі гуманистік 
мағынасы терең баптарын ерекше атауға болады: 1, 12, 13, 14 және 
т. б.

Құқыққа қарсы әрекет жасаған тұлғаны әртүрлі жазадан, айып-
талудан және заңды жауаптылықтан босату туралы республиканың 
басқа да заңнамалық актілерінде белгілі бір дәрежеде әлеуметтік 
қатынастарды гуманизациялау идеясы жинақталған. Атап айт-
қанда: қазіргі заманғы республиканың мемлекеттік жағдайында 
қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық және 
Қылмыстық процессуалдық кодекстерінде, Азаматтық және аза-
маттық-процессуалдық кодекстерде және басқа да Қазақстанның 
нормативті құқықтық актілерінде жинақталған. Мысалы, Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық Кодексінің 5-бөлімінде қылмыстық 
әрекет жасаған тұлғаны қылмыстық жауаптылық пен жазалаудан 
босату мүмкіндігі қарастырылған1.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Бірқатар халықаралық құжаттарда көрініс тапқан, Қа-
зақстан Республикасы мүшесі болып табылатын қоғамдық 
қатынастарды гуманизациялау идеясын сипаттаңыз (адам құқы-
ғының жалпы декларациясы (1948 ж.), Азаматтық және сая-
си құқық туралы Халықаралық пакт (1966 ж.), Экономикалық, 
әлеуметтік және саяси құқық туралы Халықаралық пакт (1966 

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Офиц. изд.— Алматы, 1997.— 256 с.
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ж.), Азаматтық және саяси құқық туралы Халықаралық пактіге 
Факультативті Хаттама; Азаматтық және саяси құқық туралы 
Халықаралық пактігінші факультативті келісім

2. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату формасында 
берілген әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясының 
маңызы мен мағынасы неде?

3. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан тұлғаны 
босату-қоғамдық қатынасты гуманизациялаудың бір формасы 
екендігін негіздеңіз.

4. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан боса-
ту институтының анықтамасын және құқықтық негіздемесін 
беріңіз.
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5. ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚ ПЕН ӘКІМШІЛІК 
ЖАЗАЛАУДАН БОСАТЫЛУ НЕГІЗДЕРІНІҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

5.1. Әкімшілік жауаптылықтан жігерлі өкінуге байланысты 
босатылу.

5.2. Әкімшілік жауаптылықтан жасалған маңызы аз құқық 
бұзушылық үшін босатылу.

5.3. Мерзімінің өтуіне байланысты әкімшілік жауаптылық-
тан босату.

5.4. Рақымшылық жасау актісі негізінде әкімшілік жауапты-
лық пен әкімшілік жазалаудан босату.

5.5. Жағдайдың өзгеруіне, ауруына байланысты әкімшілік 
жауаптылықтан босату.

5.1. Әкімшілік жауаптылықтан жігерлі 
өкінуге байланысты босатылу

Әкімшілік жауаптылық және әкімшілік жазалау институттары 
мемлекеттің әкімшілік құқық бұзушылық жасаған, өзінің құқыққа 
қарсы әрекетінің жағымсыз салдарына тап болған, яғни жазаға 
тартылған тұлғаның міндеттерін іске асыруға бағытталған оның 
компетентті соттары мен ұйымдарының іс-әрекеттері болып табы-
лады. Басқаша айтқанда, әкімшілік жауаптылық және әкімшілік жа-
залау институттарының мағынасы құқық бұзушылық жасап, оның 
салдарынан бекітілген заңнамалық тәртіппен кінәлі деп танылған 
тұлғаны мемлекеттің жазалауы және осыған сәйкес оған әкімшілік-
құқықтық әсері бар шараларды қолдану.

Айтылған ойға қарама-қарсы мағынада әкімшілік жауаптылықтан 
және әкімшілік жазалаудан босатылу институттарының құқықтық 
мағынасы байқалады. Мысалы, әкімшілік жауаптылықтан және 
әкімшілік жазалаудан босатылу институты, әкімшілік құқық бұз-
ған тұлғаға қатысты әкімшілік жауаптылық шарасын қолдануға 
заңнамамен қамтамасыз етілген компентентті ұйымдардың қарсы-
лығы болып табылады.

Көбінесе әкімшілік жауаптылықтан және әкімшілік жазалау-
дан босатылу жасалған әрекеттің қоғамдық қауіпсіздігінің кішкене 
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сатысымен байланысты және құқықбұзушының, жалпы алғанда 
жақсы мінездеме алған, мемлекетке ерекше қауіп төндірмеген, 
сонымен қатар, әкімшілік жазалау мен әкімшілік жауаптылыққа 
тартылмай-ақ жөнделуі мүмкін жеке басы болып табылады1. 

2001 жылғы әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан Респуб-
ликасының кодексімен ұсынылған қазіргі заманғы әкімшілік 
заңнама өзінің нормаларына жаңа құрам енгізе отырып, әкімшілік 
жауаптылық және әкімшілік жазалаудан босатылу институтының 
мазмұнын белгілі бір дәрежеде кеңейтті және жетілдірді. Осындай 
нормалардың бірі ретінде, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
тұлғаның жасаған іс-әрекетіне өкінуіне байланысты әкімшілік 
жауапкершіліктен босатылу туралы нормасы болып табылады. Бұл 
ереже «Әкімшілік жауаптылықтан жасаған іс-әрекетіне өкініш 
білдіруге байланысты босатылу» деп аталатын ҚР ӘҚбтК жалпы 
бөліміндегі 67-бабына сәйкес орындалады.

ҚР ӘҚбтК бабындағы диспозицияға сәйкес «бірінші рет әкім-
шілік құқықбұзған тұлға, әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
істерді қарауға өкілетті сотпен, судьямен, ұйыммен (қызметтік 
тұлғамен), егер бұл тұлға құқық бұзушылық жасағаннан кейін өз 
еркімен келтірілген зиянның орнын толтырса немесе басқа бір жол-
мен құқық бұзушылық арқылы тиген зияндығын жойса, босатылуы 
мүмкін».

Егер, «өкініш білдіру» деген сөздің өзінің мағыналық түсінігіне 
келетін болсақ, онда, Б.И. Ожеговтың құрастырған орыс тілінің 
түсіндірме сөздігіне сәйкес, «өкініш білдіру — өзінің әрекеті мен 
жасаған ісіне қайғыратынын сезіну»2.

Аталған баптың диспозициялық талдануы мынадай фактіні 
келтіруімізге мүмкіндік береді, яғни заң шығарушы барлық им-
перативті сөзсіздігімен арнайы талаптарды бекітеді, ал олар 
құқықбұзушының мінез-құлқын тануға бағытталады, яғни «жасаған 
әрекетіне өкініш білдіруге» сәйкес келеді. Бұл талаптардың 
мағынасы тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан босату үшін міндетті 

1 Жетписбаев Б.А. Административный процесс: производство по делам об ад-
министративных правонарушениях в Республике Казахстан: Учебник.— Алматы: 
Юридическая литература, 2002.— 220 с.

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова. 4-е издание, дополненное.— М.: Азбуковник, 1999.— 944 с.
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негіздер болып табылатын құқықбұзушының құқық бұзғанға 
дейінгі және онан кейінгі мінез-құлқындағы төмендегі әрекеттерден 
көрінеді:

— біріншіден, әкімшілік құқық бұзушылықты бұл тұлға бірінші 
рет жасаса;

— екіншіден, құқықбұзушы өзінің құқықбұзушылығын жаса-
ғаннан кейін өз еркімен келтірілген зиянының орнын толтырса;

— үшіншіден, кұқықбұзушы құқықбұзғаннан кейін өз еркімен 
келтірген зиянның орнын басқа да жолдармен толтырса.

Сонымен, құқықбұзушының жоғарыда аталған барлық әрекет-
терінің мағынасы, яғни, өзінің кінәсін жою үшін орындалған, 
келтірген залалдың орнын толтыру мен тиген зияндықты жеңіл-
детуді заңшығарушы біріктіріп жалпы — «жасалған әрекетке өкініш 
білдіру» деп атады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республи-
касы кодексінің жалпы бөліміне авторлар ұжымының жасаған 
түсініктемесінің әділ ескертпелері бойынша, «осы бап бойын-
ша құқық бұзушы тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан босатудың 
жоғарыда көрсетілген негіздерді жеке өзін де немесе бір-бірімен 
біріктіріп те пайдалануға болады»1.

Мұнда анықтап айтуымыз керек, «жасаған әрекетке өкініш 
білдіру» деген түсінік қазақстандық әкімшілік-заңды құқық үшін 
жаңа түсінік және ол тек 2001 жылғы 30 қаңтардағы ҚР ӘҚбтК 
басылып шығуымен байланысты осы құқықтық ғылымға жаңадан 
қосылған түсінік болып табылады. Сондықтан ол әзірше қатаң 
қалыптасқан әкімшілік-құқықтық түсінік бере алмайды, себебі, ол 
арнайы зерттелген жоқ.

Қылмыстық заңнама аумағында «жасаған әрекетке өкініш 
білдіру» түсінігінің мағынасы, Қазақстан Республикасы қылмыстық 
кодексінің 65-бабында қамтылған, онда «кіші және орта дәрежедегі 
қылмысты бірінші рет жасаған тұлға, егер ол қылмыс жасаған соң өз 
кінәсін мойындап келсе немесе қылмыстың ашылуына көмектессе 
немесе жасаған қылмысынан келген зардапты басқа да жолдармен 
жапса.

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. (Об-
щая часть). Комментарий.— Алматы: Жеті-Жарғы, 2002.— 160 с.
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Қылмыс жасаған тұлға ауыр немесе ерекше ауыр қылмыс 
жасағаннан басқа, қылмыстық жауаптылықтан сот арқылы бо-
сатылуы мүмкін, егер, қылмыстық топтың немесе қылмыстық 
қауымдастықтың (қылмыстық ұйымның) жасаған қылмыстарының 
барынша қайталанбауына, ашылуына немесе тергелуіне атсалысса, 
сондай-ақ ұйымдасқан топтың немесе қылмыстық қауымдастықтың 
(қылмыстық ұйымның) басқа да мүшелерін анықтауда»1.

Айтылғандардан көрініп тұрғандай, қылмыстық заңнамадағы 
көзқарас бойынша «жасаған әрекетке өкініш білдіру» деген түсі-
ніктен мынадай мінез-құлықтың түрлерін көруге болады:

— кінәсін мойындап, өз еркімен келу;
— қылмыстың ашылуына жағдай жасау;
— қылмыс жасаумен келген зардапты жабудың басқа да жолдары;
— ұйымдасқан қылмыстық топ пен қауымдастықтың жасаған 

қылмысының қайталанбауына, ашылуына және тергелуіне ықпал 
етсе;

— қылмыстың басқа да қатысушыларын анықтаса.
Теориялық жағынан алып қарағанда қазіргі заманғы заң туралы 

әдебиеттерде, әсіресе, криминалогия мен қылмыстық құқық тура-
лы осы құқықтық түсініктің мұндай және басқа да өлшемде мәнін 
анықтайтын көптеген әртүрлі дефиницалар бар. Мысалы:

— бір авторлар (Т.Ю. Погосян, И.Я. Козаченко, З.А. Незна-
мова, Б.И. Никулин және басқалар): «Жасаған әрекетке өкініш 
білдіру деген түсініктен, тұлғаның барынша жасаған қылмысының 
салдарынан болған нақты зардапты жоюға және азайтуға, қайта 
қайталамауға бағытталған, сондай-ақ, құқыққорғаушы ұйымдарға 
жасалған қылмысты ашуға көмек көрсетуге деген ерікті мінез-
құлқы деп түсінуге болады» деп атап көрсетеді2.

— басқалар (А.В. Ендольцева) «жасаған әрекетіне өкініш білдіру 
деген түсініктен заңда көрсетілген барынша ерікті әрекеттер, 
қылмыс жасаған тұлғалардың қатысуымен және олардың ішкі 
сезімдерінің оянуын басшылыққа ала отырып жасалған қылмыстың 
қайталанбауына, жойылуына немесе оның салдарының ауыр бол-
мауына жағдай жасауы немесе құқыққорғау ұйымдарына осы 

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Офиц. изд.— Алматы, 1997.— 256 с.
2 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: 

проблемы и пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, Закон и право, 2004.— 231 с.
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және басқа да қылмыстың ашылуына және тергелуіне көмек 
көрсетуі, ал бұл кейбір жағдайларда, заңмен қаралған қылмыстық 
жауаптылықтан босатылады немесе жазасы жеңілдетіледі» деп са-
найды1.

— басқалар (М.Б. Нарикбаев, Р.Н. Юрченко, М.М. Алиев) 
«жасаған әрекетіне өкініш білдіруді қылмыстық жауаптылықтан 
босатылудың негізі, яғни, өздерінің құқықққа қарсы мінез-құлқын 
сезінуі туралы іс-әрекеттерін куәлендіретін және кінәсін өтеуге ты-
рысу туралы алғышарттар жасайды»2.

Жоғарыда келтірілген дифиницаларды талдай келе, теориялық 
деңгейде орындалған «жасаған әрекетіне өкініш білдіру» түсінігі, 
қылмыстық құқық және криминалогия аумағында жасаған әрекетіне 
өкініш білдіру деп, мінез-құлық актісінің төмендегідей жиынтық 
түрлерінің түсінігі куәлендіреді, олар төмендегі іс-әрекеттерді 
орындаудан көрініс табады:

— тұлғаның жасалған қылмысты қайталамауға, жоюға немесе 
нақты зардаптар салдарын азайтуға барынша еркін мінез-құлқы;

— орындалған қылмысты ашуда құқық қорғау ұйымдарына 
көмек көрсету;

— өзінің құқыққа қарсы мінез-құлқын сезіну;
— кінәсін өтеуге тырысу.
Жоғарыда айтылғандарды салыстыра және саралай келе мына-

дай қорытындыға келуге болады, яғни әкімшілік заңдылық құқық 
көзқарасынан, «жасаған әрекетіне өкініш білдіру» деген түсінікті 
әкімшілік жауаптылықтан босатылу негізі сияқты, әкімшілік 
құқық бұзушылықты бірінше рет жасаған тұлғаның да өз еркімен 
келтірілген зиянның орнын толтыру немесе басқа да жолдармен 
құқықбұзушылықпен тиген зардапты жоюға бағытталған барынша 
ерікті мінез-құлқының түрі деп түсінуге болады.

Жасаған әрекетіне өкініш білдіруге байланысты берген 
анықтамамыздың мазмұнынан шыға отырып, оның негізін 
объективті және субъективті шарттар құрайтындығын және бұл 

1 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: про-
блемы и пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2004.— 231 с.

2 Нарикбаев М.С., Юрченко Р.Н., Алиев М.М. Актуальные вопросы применения 
нового уголовного и уголовно-исправительного законодательства Республики Ка-
захстан.— Астана, 1999.— 416 с.
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түсінікті және құқықбұзушыны әкімшілік жауаптылықтан боса-
тудың алғышарттарын құрайтындығын түсіндіруіміз керек. 
Мұнан объективті шарттың мағынасы болып, әкімшілік құқық 
бұзушылықты құқықбұзушы алғаш рет, яғни, бірінші рет жасап 
отырғандығы болып табылады. Субъективті шарттар ҚР ӘҚбтК 
67-бабын пайдалану болып табылады: біріншіден, құқықбұзушы 
өз еркімен оған келтірілген зардаптың орнын толтыруы және 
екіншіден, құқықбұзушы оған келтірілген зияндылықты басқа да 
жолдармен орнын толтыруға бағытталған әрекеттер жасауы.

Біз түсінгендей, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаның 
жоғарыда жасаған әрекеттері құқықбұзушының тікелей өзінің еркі 
мен сезінуінің арқасында жасалатыны факт. Біздің ойымызша, 
«жасаған әрекетіне өкініш білдіру» түсінігінің заңды мазмұны осы-
мен байланысты.

«Жасаған әрекетке өкініш білдіру» түсінігінің заңдық маз-
мұнының мағынасын толық түсіндіру мақсатында, бұл түсінікті 
құрайтын және әкімшілік құқықбұзған тұлғаны әкімшілік жауап-
тылықтан босатуға жағдай жасайтын, жоғарыда аталған объективті 
және субъективті шарттардың әрқайсысын жеке алып қарайық.

Әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет жасау

Қолданыстағы әкімшілік заңнамалар құрылымында мына 
төмендегі жағдайларда әкімшілік құқық бұзушылық жасалған бо-
лып саналады:

— біріншіден, әкімшілік құқық бұзушылық бірінші рет жасалған 
болып саналады, осы жағдайға дейін шын мәнінде әкімшілік құқық 
бұзушылық жасалмаған болса;

— екіншіден, ҚР ӘҚбтК-ң 66-бабы диспозициясы мағынасынан 
шыға отырып, әкімшілік құқық бұзушылық бірінші рет жасалған бо-
лып саналуы мүмкін, егер, бұрынғы құқықбұзғаны үшін әкімшілік 
жаза қолдану туралы қаулының орындалуының аяқталған кезінен 
бір жылдан астам уақыт өткен болса;

— үшіншіден, ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабының мағынасы мен мағы-
насынан шыға отырып, әкімшілік құқық бұзушылық бірінші рет 
жасалған болып саналуы мүмкін, егер мұнан бұрынғы жасалған 
әкімшілік құқықбұзушылығының мерзімі өтіп кеткен болса;



177

— төртіншіден, әкімшілік құқықбұзған тұлғаға қатысты басқа 
да оның бұрынғы жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы туралы іс 
жүргізіліп жатпаса;

— бесіншіден, әкімшілік құқық бұзушылық бірінші рет жа-
салған болып саналады, егер бұрынғы жасалған әкімшілік құқық-
бұзушылығы оның заңда қаралған тәртібімен алынып тасталған 
болса.

Осыдан барып, әкімшілік құқық бұзушылық бірінші рет жасалған 
ретіндегі мәселені анықтау контекстінде, кәмелеттік жасқа жетпе-
гендер үшін ерекше тұжырымдар бар. Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 79-ба-
бына сәйкес, «әкімшілік құқықбұзғандығы үшін әкімшілік жазаға 
тартылған кәмелеттік жасқа толмаған тұлға, әкімшілік жазаға 
тартылғаны туралы қаулының орындалуының біткен күнінен ба-
стап алты ай ішінде осы жазаға тартылған болып есептеледі». 
Мұнан басқа ҚР ӘҚбтК-ң 78-бабына сәйкес, «осы кодекстің 69-ба-
бымен қаралған мерзімнің өтуі, кәмелеттік жасқа толмағандардың 
әкімшілік жауаптылықтан босатылу барысында немесе әкімшілік 
жазаны орындауда жартысына қысқартылады».

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаудың бірінші жағдайы әртүрлі 
көзқарастармен сипатталады. Әрине, бір рет әкімшілік құқық 
бұзушылық жасаған тұлға, «онан әрі үйреншікті әдетке айнала-
ды» дегендей құқыққа қарсы әрекет жасап, осымен шектелмейді 
деп болжам жасау оңай. Бірақ та асығыстық жасап, ағаттық шешім 
қабылдауға болмайды. Құқықбұзушының жеке басы және оның 
мұнан кейінгі мінез-құлқы туралы компетентті ұйымдар мен 
қызметтік тұлғалар қорытынды шешім жасау үшін, ең алдымен, 
құқықбұзушының жеке басының қасиеттерін түбегейлі зерттеп алу 
қажет, мысалы оның көзқарастарының сипаты, күйзелісі, қарым-
қатынас аумағы т.б.

Сонымен қатар, әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет 
жасаған тұлғаның жасаған әрекеті үшін өкініш білдіру фактісінің 
өзі көбінесе құқықбұзушының жеке басының қасиеттерін сипат-
тайды. Тіптен, қорытынды жасауға да болады, яғни, тұлға өзінің 
құқыққа қарсы мінез-құлқының психологиялық деңгейін сезініп, 
өзінің кінәсін өтеу үшін барлық шараны қолданады және тұлғаның 
мұндай мінез-құлық сипатының белгісі, ол туралы көзқарастың 
қалыптасуында және мұндай мінездің себебінің мәнін ашуда 
анықтаушы болып табылады.
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Психологиялық әдебиеттерде ықпал етудің маңызды ерекшелігі 
болып оның екі модальдығы — дұрыс және қарсы жақтары атап 
көрсетіледі. Бұл екі модальдық екі түрлі іс-әрекетке қатысты кө-
рінеді, бір нәрсемен айналысу, бір нәрседен қашу. «Мотивацияның 
бұл модальдығы В.Г. Асеев атап көрсеткендей жеке басқа әсердің 
екі принципальді түрінің барында көрінеді — марапаттау және 
жазалау»1. Осыған сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші 
рет жасаған тұлғаға қатысты қолданылған мемлекеттік әсер түрі, 
көбінесе, құқықбұзушы тұлғаның жеке басының мұнан кейінгі 
мінез-құлқының жолдарын айқындайды, оның үстіне заңнама 
мұндай тұлғаларға қатысты әкімшілік жауаптылықтан боса-
туды қарастырады. Сондықтан, құқықбұзушының жеке басы-
на немқұрайды қарау, оның үстіне, қолданыстағы құқықтық та-
лаптармен мұндай әкімшілік құқық бұзушылық істі қараушы 
тұлғаның әрекеті, кейінгі уақытта мұнан да жағымсыз салдарларға 
әкеліп соғуы мүмкін. Мұнан басқа да еске сақтайтын нәрсе, 
құқықбұзушы бәрібір қылмыстық әрекет жасаған жоқ, әкімшілік 
құқық бұзушылық жасады және ол бірінші рет жасалып отыр. Бұл 
тамырланған қылмысты қылмыскерлер әдетте үйреншікті және кең 
таралған деп бағалайды. Мысалы, сотталғандар арасында өткізілген 
социологиялық зерттеулерде зерттеушілер А.Р. Ратинов және                                                                                                                            
Г.Х. Ефремов қылмыстық мақсатты жоққа шығара отырып және 
өзінің рөлін жалына отырып, сотталғандардың жартысынан көбі, 
олар жасаған қылмыстарының салдары туралы, тіптен өкініш 
білдірулері де туралы ойланбағандықтарын көрсетті. «Мұндай ең 
көп және кең таралған жауаптарды қарақшылар тобы берді (69 пай-
ыз). Кісі өлтірушілер мен бұзақылар тобында ол 53, 57 пайызды 
құрса, біреудің жекеменшігіне ұрлық жасағаны үшін сотталғандар — 
56 пайыз, мемлекет мүлкін ұрлағандар — 41 пайыз болды. Ең соңғы 
топта, басқа сотталғандарға қарағанда, көбінесе, жасаған әрекеттері 
белгісіз және жазалаусыз қалады деп есептелінеді» [129,б. 219-
220]. Айтылған ойдан көрініп тұрғандай, сотталғандардың соңғы 
тобы, мемлекеттік мүлікті соншалықты ұрлағандығынан, тіптен 
көңіл-күйлері де ерекше, олардың ішкі сезімдеріне, барлық жасаған 
қылмыстық әрекеттері «білінбейді, белгісіз қалады және жазалан-
байды» деген ой берік қалыптасқан. Мұнда ешқандай да өз еркімен 

1 Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности.— М., 1976. 
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мойындау туралы, ал жасаған әрекетіне өкініш білдіру деген тіптен 
сөз болмайды.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, қылмыстың 
бірінші рет орын алып отырғандығы туралы нақты жағдайды атап 
көрсету керек, яғни, құқық бұзушылықтың бірінші рет жасалып 
отырғандығы туралы қызметтік тұлғалардың жоққа шығарғанын 
немесе өзіне тиісті міндетін ұмытқанына көнбеу керек және ол тек 
қана әкімшілік-заңдық әрекет жасағандығы туралы іс болмаса да, 
сонымен қатар, бірінші рет жасалып отырған кіші, орта және ауыр 
дәрежедегі қылмыстық әрекеттерді қарау барысында да ұмытылмау 
керек.

Жасаған әрекетіне өкініш білдіру түсінігінің келесі компоненті 
— бұл келтірілген залалды өз еркімен орнын толтыру және 
келтірген зиянды басқа да жолмен реттеу.

Бұл әрекеттер бір мақсатқа бағытталғандығын айта кету керек — 
олар әкімшілік құқық бұзушылық әрекеттер жасалған кезде пайда 
болған, келтірілген зиянды және басқа да жағымсыз салдарларды 
жоюға бағытталған. Олар, әдеттегідей, компенсациялық сипат ала-
ды, яғни, бұзылған құқығын қайта қалпына келтіреді, келтірілген 
зиянның орнын толтырады және т.б.

Зияндылықтың әртүрлілігі туралы айта келіп, ең алдымен, «зиян» 
деген этнонимнің түсінігіне көңіл бөлейік. Көп жағдайда «зиян» 
түсінігі «барлық мүліктік және мүліктік емес игіліктердің құқықпен 
қорғалуынан айырылу»1. Сондай-ақ зиян деген әлеуметтік түсінік те 
бар және оны «қоғамдық қатынастарға жасалған қастандық сияқты, 
заңмен қорғалған мемлекеттің, ұйымдардың және азаматтардың 
құқығы мен игілігін бұзу салдарлары сияқты етіп анықтауға бола-
ды. Зиян келтіру — тұлғаның немесе ұйымның субъективті құқығын 
бұзу»2.

Қазіргі заманғы құқықтық әдебиетте, келтірілген зиянның негізгі 
үш түрін айырып көрсету қабылданған: физикалық, материалдық 
(мүліктік), моральдық [151]. Осындай пікірді әкімшілік заңнамада 
ұстанады. Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 585-бабында жәбірленуші деп, 
әкімшілік құқық бұзушылықпен физикалық, мүліктік және мораль-
ды зиян келтірілген физикалық және заңды тұлға саналады».

1 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах.— Л., 
1983. 

2 Малеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности.— М., 1965.
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Өзінің мәні жағынан физикалық зияндылық түсінігі өте күрделі. 
Бұл мүліктік зияндылық емес екендігі белгілі, сонымен қатар, ол 
адам организмінің жағымсыз өзгеруінен көріне отырып, сөзсіз 
материалды болып табылады, яғни заттанған болып есептелінеді. 
Біздің ойымызша, әкімшілік-заңдық құқық тұрғысынан қаралған, 
физикалық зиян келтірілгенде құқықбұзушы жеке тұлғаның 
физикалық қол тигізуге болмайтындығына және бір мезгілде 
жәбірленушінің денсаулығына зияндық келтіреді, онда қылмыстық 
құқықтық көзқараспен, құқыққа қарсы жасалған әрекеттің салда-
рынан жәбірленушінің өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды 
қалай физикалық зияндық деп түсінеміз»1.

Физикалық зияндық, өз кезегінде мүліктік және моральдық 
зияндық түрінде жағымсыз салдарларға әкеліп соғуы мүмкін 
екендігін ұмытпауымыз керек.

Материалды зиян келтіру барысында залал азаматтың және 
ұйымның мүлкіне немесе жәбірленушінің мүлкімен байланысты 
қоғамдық қатынастардың мүлкіне тиеді. Мүліктік зиян — бұл 
«құқық бұзушылықтың жағымсыз салдары, олар бағалылық сипат 
алады да, ақшалай есеппен бағалануы мүмкін»2.

Моральды зияндық азаматтың ар мен намысына тиген құқыққа 
қарсы әрекеттің қорытындысы, ол жәбірленушіге физикалық 
және адамгершілік күйзеліс әкеледі. Моральды зияндық қорқы-
нышпен, кемсітумен, әлсіздікпен, ұятпен, басқа да жағымсыз күй-
зелістегі көңіл-күймен, қоғамдық өмірге барынша атсалысуға 
мүмкіндіктің болмауымен, жұмыстан айырылумен, отбасылық, 
дәрігерлік құпиялардың ашылуымен, шындыққа сәйкес келмейтін 
көрсеткіштердің, сөздердің таралуымен, қандай да бір болмасын 
құқықтың шектелуімен және т.б. келеді3.

Сонымен, жасаған әрекетіне өкініш білдірудің қолдануына 
қарай келтірілген залал контекстінде біз құқықбұзушының жасаған 
әкімшілік құқықбұзуы салдарынан пайда болған жағымсыз салдар-

1 Рахметов С.М., Кулмуханбетова Б.А., Нурымбетов А.А. Наказание.— Алма-
ты: Данекер, 1998.— 121 с.

2 152. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. — 
М.: Издательство БЕК, 1996.— 560 с.

3 Голубев К.И., Нарижний С.В. Компенсация морального вреда как способ 
защиты неимущественных благ личности. 3-е изд., испр. и доп.— СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2004.— 327 с. 
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ларды жою мен орнын толтыруға бағытталған барынша өз еркімен 
әрекетті іске асырғандығы туралы айтамыз.

Өз еркімен өкініш білдіру деп құқықбұзушының келтірген за-
лалдарын өз еркімен орнын толтыруға барынша ниет білдіруі, ол 
әрекеті «бүлінген мүлікті қайта қалпына келтіруден, бүлдірілген 
затты құндылығы бірдей затпен алмастыру немесе жаңа зат алып 
беру және т.б. немесе жасаған құқыққа қарсы әрекеттің салдары-
нан келтірілген залалды жоюдың Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да жағ-
дайларды пайдалану»1.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, ерекше көңіл қоятын 
мәселе, ҚР ӘҚбтК-ң 67-бабының нормасы жауаптылықтан міндетті 
түрде босатылуын көрсетпейді, ол тек қана осындай мүмкіндікті 
көрсетеді. Әкімшілік жауаптылықтан босату туралы қаулыны 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі жан-жақты оның іс-
әрекетін бағалау, құқықбұзушының жеке басы туралы, әрекеттің 
орын алу жағдайы, жеңілдететін немесе қарама-қарсы ауырлатыла-
тын жауаптылықтар сияқты жағдайларды қарағаннан соң қызметтік 
тұлға қабылдайды.

Бізге мұндай шешімдер толығымен негізделген сияқты болып 
көрінеді. Біздің ойымызша, әкімшілік жауаптылықтан босату тура-
лы шешім қабылдай отырып немесе қарама-қарсы, құқықбұзушыны 
әкімшілік жауаптылыққа тарта отырып, әкімшілік құқықбұзу ту-
ралы істі қараушы қызметтік тұлға, коммуникабельді (икемді) 
болу керек. Әкімшілік жауаптылықтан босату туралы шешім 
қабылданған жағдайда қызметтік тұлға, құқықбұзушының шын 
мәніндегі адалдығына риясыздылығы мен қайырымдылығы сенімді 
болуы тиіс, өзінің кінәсін сезіну деңгейі мен шын пейілден өкініш 
білдіргеніне көзі жетуі тиіс. Бұл, бір жағынан құқықбұзушының 
өз еркімен келтірілген залалдың орнын толтыруға немесе басқа да 
жолдармен келген зияндықтарды жоюға бағытталған іс-әрекеттері, 
құқықбұзушының шын пейілінен шықпауы да мүмкін, ол өзінің 
кінәсін сезінудің, ар-намысына тиіп, ұятқа қалғандай, орын 
алған жағдайға өкініш білдірудің орнына т.б. және тағы да басқа 

1 Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях: с изменени-
ями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 января 1999 г. (4-е изд.) 
— Алматы: Жети Жаргы, 1999.— 256 с.
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меркантилді мінез-құлқының ояну сипатына қарай өкініш білдіруі 
де мүмкін. Мысалы, әкімшілік жауаптылыққа қорқыныштан да тар-
тылуы мүмкін, қызметте онан ары жоғарылау мүмкіндігінен айы-
рылу, компетентті ұйымдардың күшімен ашылып қалудан қорқу 
және т.б. Мұндай себептер, өз еркімен келтірілген зияндылық пен 
залалдың орнын толтыруға жағдай жасайтын, құқықбұзушының 
жөнделуіне алғышарттар жасайтын, оның адамгершілігі мен құқық 
сезіну сипаттарының белгілері бола алмайды. Мұндай жағдайда, 
мұнан кейін бұл тұлға, құқық бұзушылық жасағанда ашылып 
қалмайтынына, егер ол жүз пайыз сенімді болмаса, құқыққа қарсы 
әрекетті қайта жасамайтындығына қандай да бір кепілдік беруге 
болмайды. Сондықтан әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет 
жасаушы тұлғаны босатуда ең негізгі фактор болып, оның жасаған 
ісін ашық мойындауы мен шын пейілмен өкініш білдіруі болып та-
былады.

Мұнан басқа, мынадай жағдайларға да баса назар аудару 
қажет, ҚР ӘҚбтК-нің 67-бабының мағынасынан шыға отырып, 
әкімшілік құқықбұзған тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан бо-
сату мынадай жағдайларда да мүмкін, егер құқықбұзушы, тек 
құқықбұзушылығы ашылғаннан кейін өзінің келтірген зияны мен 
залалдарының орнын толтыруды өз еркімен орындаған жағдайда. 
Бұл, яғни, құқықбұзушының құқық бұзушылық жасағандығын 
мойындамағандығын білдіреді және тіптен мойындамауы да мүмкін 
еді, тіпті жасаған әрекетіне өкініш те білдірмеуі анық.

Біздің байқауымызша, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі 
қарауда дәл осы факторларға тереңірек мән беру қажеттігі белгілі 
болды, себебі, дәл осылардан құқықбұзушының жөнделгендігі, оның 
әлеуметтік-құқықтық жетілуі мен өз-өзіне жауап бере алатындығы 
көрінеді. Бірақ, заңшығарушы бұл аспектіге, құқықбұзушының де-
ликттен кейінгі мінез-құлқына қажетті дәрежеде көңіл бөлмеген. 
Оның себебі болып, ҚР ӘҚбтК-нің 67-бабында заңшығарушы 
тек «әкімшілік құқық бұзушылықты бірінші рет жасаған тұлға, 
әкімшілік жауаптылықтан, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі 
қарауға өкілетті сот (судья), ұйым (қызметтік тұлға) арқылы босаты-
ла алады, егер бұл тұлға әкімшілік құқықбұзғаннан кейін өз еркімен 
келтірілген залалдың орнын толтырса немесе басқа да жолдармен 
құқықбұзушылығынан келтірілген зиянды жойса» деп көрсетілген. 
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Мұндай мазмұнмен бұл бап өзінің тәрбиелік мәнін көп жағдайларда 
жоғалтады.

Біздің ойымызша, әділірек болатыны, егер осы баптың ди-
позициясына мына сөзден кейін «егер бұл тұлға әкімшілік 
құқықбұзушылығын жасағаннан кейін» мынадай сөздер қо-
сылса «шын пейілмен мойындап және жасаған әрекетіне 
өкініш білдірсе». Мұндай жағдайда, ҚР ӘҚбтК-нің диспозици-
ясы былай болып оқылады: «егер әкімшілік құқық бұзушылықты 
бірінші рет жасаған тұлға, әкімшілік жауаптылықтан, әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істі қарауға өкілетті сот (судья), ұйым 
(қызметтік тұлға) арқылы босатыла алады, егер бұл тұлға әкімшілік 
құқықбұзғаннан кейін шын пейілмен мойындап және жасаған 
әрекетіне өкініш білдірсе және өз еркімен келтірілген залалдың ор-
нын толтырса немесе басқа да жолдармен құқықбұзушылығынан 
келтірілген зиянды жойса».

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. «Жасаған әрекеті үшін өкініш білдіру» түсінігінің құқықтық 
мазмұнын сипаттаңыз.

2. «Жасаған әрекеті үшін өкініш білдіру» түсінігіне анықтама 
беріңіз.

3. «Жасаған әрекеті үшін өкініш білдіру» түсінігінің құрамдас 
компоненттерін атаңыз.

5.2. Әкімшілік жауаптылықтан жасалған маңызы аз 
құқық бұзушылық үшін босатылу

Әкімшілік жауаптылықтан босату институты, жасалған құқық 
бұзушылықтың маңызы аз болған жағдайда, қазіргі заманғы 
әкімшілік-заңдық құқықта берік орын алған құқықтық институт бо-
лып табылады. Ол сол кеңес дәуірінде, әкімшілік жауаптылық ту-
ралы Қазақ ССР-нің Кодексінде, яғни, 1984 жылғы 22 наурыздағы 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің оныншы шақырылған сегізінші сес-
сиясында ресми заңдық көрініс тауып қабылданған да 2001 жылғы 
30 қаңтардағы әкімшілік жауаптылық туралы жаңа Қазақстан Ре-
спубликасы Кодексі басылып шыққанға дейін күшінде болды.
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ҚазССР ӘҚбтК-нің жалпы бөлімі 2-тарауының 21-бабында, 
«әкімшілік жауаптылықтан маңызы аз әкімшілік құқықбұзушылығы 
үшін босатылу мүмкіндігі» деп аталған, «жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылықтың маңызы аз болған жағдайда, істі шешуге өкілетті 
ұйым (қызметтік тұлға), құқықбұзушыны әкімшілік жауаптылықтан 
босата алады және ауызша ескертумен шектеледі» деп көрсетілген1.

Бұл бап, қандай да бір адамгершілік идеялық мазмұнда болмасын, 
ол бәрібір белгілі бір қателіктермен сипатталады. Ең болмағанда, 
бұл бапта заңшығарушы әкімшілік құқық бұзушылықтың «маңызы 
аз» түсінігіне толыққанды түсінік бере алмаған.

Өткен жылдар тәжірибесі әкімшілік құқық бұзушылықтың 
маңызы аздылық түсінігінің анықталмағандығы, әкімшілік құ-
қық бұзушылық туралы істі қараушы компетентті ұйымдарды 
(қызметтік тұлғаларды) белгілі бір дәрежеде осы түсініктің бір 
үлгідегі тәртіппен мағыналық салмағын талдау және әрбір нақты іс 
бойынша сәйкес келетін шешім қабылдау мүмкіндігінен айырды2.

Қуанышты атап өтетін жағдай, 2001 жылғы 30 қаңтардағы ҚР 
ӘҚбтК-і, құқықтық ережелерін реттейтін, біз қарастырып отырған 
құқықтық институттың, оны аталған кодекстің 68-бабында заңды 
түрде көрсете отырып, белгілі дәрежеде нормаларын жетілдірді.

ҚР ӘҚбтК-нің 68-бабы өзінің құқықтық құрылымы бойынша екі 
құрамдас бөліктен тұрады: біздің шартты түрде атауымыз бойынша 
«негізгі» бөлім және қосымша — яғни, осы бапқа ескертпе ретінде 
берілген бөлім. Сонымен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
Қазақстан Республикасы кодексінің 68-бабының негізгі бөліміне 
сәйкес: «әкімшілік құқық бұзушылықпен келген залалдың маңызы 
аз болған жағдайда, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға 
өкілетті сот (судья), ұйым (қызметтік тұлға) әкімшілік құқық 
бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан ауызша 
ескертпе жасау арқылы босата алады». Заңшығарушының ұсынып 
отырған ескертпесіне сәйкес: «Әкімшілік құқық бұзушылықтың 
маңызы аздылығы — бұл басқа да жағдайлармен қатар, санкция, 

1 Кодекс Казахской ССР об административных правонарушениях: с изменени-
ями и дополнениями по состоянию законодательства на 1 января 1999 г. (4-е изд.) 
— Алматы: Жети Жаргы, 1999.— 256 с.

2 Жетписбаев Б.А. Административно-правовые меры профилактики и пресече-
ния правонарушений несовершеннолетних.— Алматы: Академия труда и социаль-
ных отношений, 1998.— 90 с.
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осы тараудың ерекше бөлімінде баптармен қаралған, әкімшілік 
құқық бұзушылықпен келтірілген зардаптың өлшемінен асып 
түскен жағдай».

Аталған баптардың салыстырмалы-құқықтық талдауы, Кодекс-
тердің тізімдемесі төмендегідей қорытынды жасауға мүмкіндік 
береді:

— біріншіден, ҚазССР ӘҚбтК-нің 21-бабының талдауы мынадай 
жағдайларды атап көрсетуге мүмкіндік жасайды, яғни, бұл бап мы-
надай сөзден басталады «жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың 
маңызының аздылығында». Дегенмен, осы жерде заңшығарушының 
жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың «маңыздылығы аз» деген 
түсініктен нақты нені меңзеп отырғаны толық анық болмай қалған: 
құқық бұзушылықтың өзі? Құқықбұзушының келдірген зардабы? 
Немесе басқалай бір жағдай? ҚР ӘҚбтК 68-бабында бұл сұрақтар 
толық жойылған. Бұл жағдайда заңшығарушы нақты көрсетеді: 
«әкімшілік құқық бұзушылықпен келген зардаптың маңызы аз 
болған жағдайда». Сонымен, ең алдымен, құқық бұзушылықтың 
маңызы аз түсінігінің мәнін анықтайтын жағдай ол — жасалған 
құқық бұзушылықтың қорытындысы бойынша белгілі бір тұлғаға 
келтірілген зардап (келтірілген зардаптың өлшемі).

Екіншіден, осы баптың ескертпесінде заңшығарушы әкімшілік 
құқық бұзушылықтың маңызы аздылық түсінігінің құқықтық 
мәнін толық та жан-жақты түсіндіреді. Ол біржақты көрсетеді: 
«Әкімшілік құқық бұзушылықтың маңызы аздылығы — бұл басқа 
да жағдайлармен қатар, санкция, осы тараудың ерекше бөлімінде 
қаралған әкімшілік құқық бұзушылықпен келтірілген зардаптың 
өлшемінен асып түскен жағдай». Осыған сәйкес, барынша анық-
талғаны, маңызы аз деп мынадай әкімшілік құқық бұзушылықты са-
нау керек, яғни оның келтірген залалының өлшемі ҚР ӘҚбтК ерек-
ше бөлімінің бабында қаралған санкциядағыдан төмен болса және 
дәл осы жағдай мемлекеттік ұйымдар мен қызметтік тұлғалардың 
бар болғаны ауызша ескертумен шектелетіндігінің негізі болып та-
былады.

Айтылған ойға қосымша ретінде, қазіргі заманғы құқықтық 
әдебиеттерді құқық бұзушылықтың маңызы аз түсінігінің осындай 
етіп берілуі жекелеген авторлардың еңбектерінен көрінеді. Мыса-
лы, профессор В.Н. Уваровтың көзқарасы бойынша маңызы аз деп 
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«бірінші рет жасаған немесе бұрынғы алған ескертпе түріндегі жа-
засы алынып тасталғаннан кейін» жасалған іс-әрекет болып сана-
лады1.

Сөйтіп, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан босату туралы қазіргі заманғы заңшығарушымен 
жетілдірілген әкімшілік заңнамалар нормалары, жасалған әкімшілік 
құқық бұзушылықтың маңызы аз фактісінен шыққан, осы құқықтық 
институттың базасында құқыққолдану процесінде іске асатын 
қателіктер мен дәлсіздіктерден қашуға мүмкіндік жасайды. Және 
осы әкімшілік құқық бұзушылықпен күрестегі мемлекеттік ұйымдар 
мен қызметтік тұлғалардың синхронды және біртекті әрекеттерінің 
бірден-бір маңызды шарты болып табылады.

Әкімшілік жауаптылықтан босату институтын сипаттай келе 
әкімшілік құқық бұзушылықтың маңызы аздылығында аталып 
көрсетілетін жағдай, яғни, зерттеліп отырған құқықтық институттың 
ерекше маңызы сонда, құқықбұзуды қарауға өкілетті тұлға, өзінің 
ішкі сенімі бойынша әрекет жасауға құқылы және жасалған істің 
күшіне қарай адекватты шешім қабылдай алатындығында. Яғни, 
құқықбұзушылық туралы істі қарауға өкілетті тұлға, жеке өзі, мұндай 
шешімнің мақсаттылығы мен қоғамға пайдалылығынан шыға оты-
рып шешім қабылдай алатындығы туралы сөз қозғалып отыр. Оны-
мен қатар, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға өкілетті 
қызметтік тұлғаға, құқықбұзушыны әкімшілік жауаптылықтан 
босату немесе маңызы аз болғандықтан ауызша ескертумен шек-
телу мүмкіндігін бере отырып, заңшығарушы, конституциялық 
принциптердің іске асуына ықпал ететін — құқықты, еркіндікті, 
басқа тұлғаның ары мен намысын сыйлау сияқты әрекеттерді іске 
асырады.

Адам мен азаматтың құқығы Декларациясында, «адам құқығына 
надандық пен көргенсіздік және немқұрайды қарау қоғамдық 
зардаптың жалғыз айғағы болып табылады». Сондықтан, әкімшілік 
жауаптылықтан босату институты құқық бұзушылықтың маңызы 
аз болған жағдайда, адамның еркін дамуы құқығын қорғайтын 
институттың бірі деп тануға болады. Бұл туралы профессор            
Г.П. Лупарев өте дұрыс пікір айтады, «адамның приоритетін, 
оның мемлекетпен қарым-қатынасына тырысуын қамтамасыз ету-

1 Уваров В.Н. Государственная служба и управление: Учебник.— Петропав-
ловск: Сев. Каз. юрид. академия, 2004.— 416 с.
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де шынайы құқық доктринасына, адамдық қоғамның мәңгілік 
адамгершілік принциптеріне негізделеді. Еркіндік, әділдік, теңдік 
және адамгершілік қасиет»1.

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны, құқық бұзу-
шылықтың маңызы аз болған жағдайда, әкімшілік жауаптылықтан 
босату мүмкіндігі мәселелерін талдай келе, ерекше көңіл қоятын 
жағдай, ол, бүгінде заңшығарушымен ауызша ескертпе әкімшілік 
жауаптылықтың альтернативасы ретінде алынған. Бұл ауызша 
ескертпенің бүгінде құқықтық және әлеуметтік жауаптылықтың 
маңызды шарасы деп саналып, ол жоққа шығарылмай және белгісіз 
қалдырылмай қабылдануы керек. Бұл жағдайда, мәселенің бұлай 
қойылуы, құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам құру процесін 
жылдамдатуға бағытталған, қазіргі заманғы қазақстандықтың 
құқықтық мәдениеті мен құқықтық сенімі деңгейінің динамикалық 
өсуімен қатар, оның идеялық деңгейі үздіксіз көтеріліп отырған кез-
де, патриоттық және барлық Отан үшін, өзінің мемлекетіне барын-
ша пайдалы болу үшін жалпы тырысушылықпен тығыз байланы-
сты. Бұл жағдайда ауызша ескертпе құқықбұзушының дұрыс жолға 
түсуі үшін және оның пайдалы әлеуметтік іс-әрекетіне қайта ора-
луы үшін негізделген стимул бола алады.

Б.А. Жетпісбаевтың әділ бекітуі бойынша, «ауызша ескерт-
пе, әкімшілік жазалаумен байланысы жоқ тәрбиелік әсері бар 
тәсіл ретінде, оның қорытындысында құқықбұзушы мемлекеттік 
ұйымдар мен оның қызметтік тұлғалары жағынан адамгершілік 
қасиеттерін бағалап, мұнан кейінгі кездерде мұндай әрекеттерді 
қайталамауға бар күшін салады»2.

Сөйтіп, ауызша ескертпе, әкімшілік жауаптылықтың альтер-
нативасы рөлінде берілгенімен, бәрібір әкімшілік жаза болып та-
былмайды. Мұның куәсі ретінде, «әкімшілік жазалаулар туралы 
толыққанда тізімдеме беретін «Әкімшілік жазалаулар түрлері» ҚР 
ӘҚбтК-нің 45-бабына сәйкес, ауызша ескертпе әкімшілік жазалау 
ретінде заңдылық көрініс бермейді. Сондықтан оны әкімшілік жа-
залау категориясына жатқызуға болмайды.

Айтылған ойдың контекстінде, авторлар ұжымы дайындаған ҚР 
ӘҚбтК-нің түсініктемесінде былай деп айтылады, «заңшығарушы, 

1 Лупарев Г.П. Правовое положение личности в зарубежных странах: Учебное 
пособие.— Алматы: ВШП «Эдилет», 2001.— 216 с.

2 Жетписбаев Б.А. Административный процесс: производство по делам об ад-
министративных правонарушениях в Республике Казахстан: Учебник.— Алматы: 
Юридическая литература, 2002.— 220 с.
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істі қараушы сотқа (судьяға), қызметтік тұлғаға белгілі бір жағдайда 
құқықбұзушыға қатысты ауызша ескертпе жасауға, яғни, әкімшілік 
жазалау немесе қоғамдық әсер шарасы болып табылмайтын 
тәрбиелік әсердің мұндай тәсілін қолдануға мүмкіндік берді»1.

Біз, ҚР ӘҚбтК-ң түсініктемесі авторларымен «ауызша ескерт-
пе әкімшілік жазалау болып табылмайды» дегеніне келісеміз, 
бірақ та «ауызша ескертпе қоғамдық әсер шарасы емес» дегенмен 
келіспейміз, себебі, қоғамда болып жатқан барлық қатынастарды 
қоғамдық деп атауымыз керек, ал барлық әсер шараларын, қоғамдық 
әсер шаралары деп санауымыз қажет. Оның үстіне, ауызша ескерт-
пе құқықбұзушы үшін заңды салдарларды ертпейді де, оның жал-
пы алдын алу шарасы сияқты, құқықбұзушыны оны қоршаған 
қоғамның жақсы дәстүрлеріне тәрбиелеуге бағытталған ең басты 
бағыттамасы.

Ауызша ескертпені және әкімшілік жауаптылықтан босатуды 
қолдануда нақты әрекеті үшін жауапкершілігі туралы актіде оны 
қолдану мүмкіндігі туралы арнайы ескертпелерді қажет етпейді, 
себебі, кодекстің 68-бабындағы нормалар тікелей әрекет жасайды. 
Ауызша ескертпені белгілеу көп жағдайда, істі шешуші соттың 
(судьяның), қызметтік тұлғаның құқық бұзушылықтың және 
құқықбұзушының жеке басының барлық жағдайларын бағалау 
ықыласымен байланысты.

Басқа жағдайда, заңнамада мұндай әсер ететін шараны бекіту, ау-
ызша ескертпе сияқты, болмай қоймайтын әрбір құқық бұзушылық 
туралы құқықтық бұйрығы қолданыста екендігін, оның қаншалықты 
маңызы аздылығына қарамай немесе қарама-қарсы келген жағымсыз 
салдардың әсер ететіндей тағы бір дәрежесін көрсетеді. 

Әкімшілік жауаптылықтан босату институтының мәнін анық-
тауда құқық бұзушылықтың маңызы аз болған жағдайда, мынадай 
жағдайды еске ұстау керек, ешқандай жағдайда да ауызша ескерту 
түсінігінің құқықтық мән-мазмұнын ескертудің мазмұнымен бір деп 
қарамау керек. Ескерту ҚР ӘҚбтК-нің 45-бабы 1-пунктіне сәйкес 
әкімшілік жазалаудың бір түрі болып табылады. 

ҚР ӘҚбтК-нің 47-бабына сәйкес «ескерту әкімшілік жаза 
беретін өкілетті ұйыммен (қызметтік тұлғамен) ресми түрде 

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. (Об-
щая часть). Комментарий.— Алматы: Жети-Жаргы, 2002.— 160 с.
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жасалған құқық бұзушылықтың және физикалық немесе заңды 
тұлғалардың құқыққа қарсы мінез-құлқының қайталанбауының 
алдын алуына беріледі. Ескерту жазбаша түрде беріледі». Осыдан 
барып, құқықбұзушыға берілген мұндай түрдегі ескерту сияқты 
әкімшілік жаза өзінің соңынан осыған сәйкес заңды салдарлардың 
пайда болуын туғызады. Ол мынамен түсіндіріледі, яғни ескер-
ту арнайы ресми түрде құжат етіліп толтырылады да, әкімшілік 
құқық бұзушылық тағы да қайта жасалған жағдайда, әкімшілік 
жауаптылықты ауырлататын жағдай ретінде пайдаланылады. Бұл 
қорытындылар ҚР ӘҚбтК-нің 62-бабы 2-пунктінің ережелеріне 
сәйкес келеді, онда былай делінген, «бір жылдың ішінде біртекті 
әкімшілік құқық бұзушылық қайта жасалса, ол үшін тұлға әкімшілік 
жазаға тартылған болып, оның мерзімі аяқталмаған болса, осы 
Кодекстің 66-бабымен қарастырылған», әкімшілік жауаптылықты 
ауырлататын жағдай болып саналады. Ауызша ескерту, бұл тура-
лы жоғарыда көрсетілгендей, өз соңынан заңды салдар ертпейді, 
себебі, әкімшілік құқықбұзған тұлға оған ауызша ескертуді қолдану 
арқылы әкімшілік жауаптылықтан босатылған.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мынаған көңіл 
аудару қажет, яғни, ҚР ӘҚбтК-ң 68-бабы маңызы аз әкімшілік 
құқық бұзушылық үшін әкімшілік жауаптылықтан босатудың мін-
деттілігін шарттамайды, «тек мұндай шешімге құқық қарастырады. 
Осыған байланысты қызметтік тұлға бұзушылықтың барлық 
жақтарын қарастыруға міндетті, оның салдарын бағалау, жасаған 
әрекет арқылы қоғамға немесе жекелеген азаматтарға қандай да 
бір белгілі дәрежеде залал келмегеніне сенімді болуы, бұзушылық 
жасалған жағдайды зерттеу, бұзушының жеке басы, жауаптылықты 
жеңілдететін немесе ауырлататын жағдайы және т.б.». Тек 
анықталған осы барлық ақпараттар жиынтығы ғана құқықбұзушыны 
әкімшілік жауаптылықтан босатуға бола ма немесе ауызша ескерту-
мен шектелу қажет пе деген сұрақтарға жауап бере алады. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Әкімшілік құқық бұзушылықтағы «маңыздылығы аз» деген 
құқықтық түсінікке түсіндірме беріңіз.

2. Әкімшілік құқық бұзушылықтың маңыздылығы аз кезінде 
әкімшілік жауаптылықтан босату институтын сипаттаңыз. 



190

5.3. Мерзімінің өтуіне байланысты әкімшілік 
жауаптылықтан босату

Мерзімінің өтіп кетуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан 
босату институты қазіргі заманғы әкімшілік-заңдық құқық 
құрылымындағы жеткіліксіз дәрежеде дайындалған және зерттел-
ген құқықтық институттардың бірі.

1984 жылғы Қазақ ССР-нің әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы Кодексі 2001 жылғы 30 қаңтардағы әкімшілік жауаптылық 
туралы Қазақстан Республикасы жаңа Кодексін қабылдағанға 
дейін қолданыста болған, бұл құқықтық институттың барлығы 
шамаланғанмен, бірақ тікелей нұсқаулар мерзімінің өтіп кетуіне 
байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату туралы тікелей 
көрсеткіштерді өз құрамында ұстамаған. Мысалы, Қазақ ССР ӘҚбтК 
5-тарауы 37-бабына сәйкес мынадай жағдай көрсетілген, «әкімшілік 
жаза құқықбұзушылық жасалған күннен бастап 2 айдан кем бол-
майтын уақыт ішінде қолданылуы мүмкін, ал құқықбұзушылық 
ұзарып кеткен жағдайда — оның анықталған күнінен бастап екі 
айда қолданылады.

Қылмыстық істі ашудан бас тартқан жағдайда немесе 
қылмыстық істі тоқтатқанда, бірақ құқықбұзушының әрекетінен 
әкімшілік құқық бұзушылықтың белгілері барында әкімшілік жаза-
лау қылмыстық істі ашудан бас тарту немесе оны тоқтату тура-
лы шешім қабылданған күннен бір айдан кем уақытта қолданылады.

Осы бапта көрсетілген мерзімдер КСРО-ның Кедендік кодексі 
негізінде жүргізілген контрабандалық заттарды конфискациялау-
ды қолдануда жарияланбайды.

Жоғарыда айтылғандардан көрініп тұрғандай, біздің жасаған 
қорытындыларымыз расталып отыр. Заңшығарушы, бәрібір 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан мерзімінің өтіп кетуіне байланысты босату ту-
ралы тікелей тапсырма берген жоқ. Оның үстіне ҚазССР ӘҚбтК 
37-баптың өзінің аталуы «Әкімшілік жаза берудің мерзімдері» 
шамаланған босатылу туралы тікелей ниет бере алмайды.

Дегенмен, ҚазССР ӘҚбтК 37-бабының мазмұны мен мәнінен, 
оның ішінде баптардың мынадай үзінділерінен, «әкімшілік жаза-
лау құқық бұзушылық жасалған күннен екі айдан кем емес уақытта 
беріледі, ал ұзарған құқық бұзушылықта — оның анықталған 
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күнінен екі ай ішінде»; сондай-ақ, «әкімшілік жазалау қылмыстық 
істі ашудан бас тарту немесе оны тоқтату туралы шешім 
қабылданған күннен бір айдан кем уақытта қолданылады», мұнан 
мынадай қорытынды жасау қиын емес, яғни, әкімшілік құқық 
бұзушылық жасаған тұлға, аталған мерзімдердің бітуіне байланы-
сты, әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды, яғни, босатылады. Со-
нымен, 1984 жылғы ҚазССР ӘҚбтК біршама «перделенген» түрде 
болғанымен, бәрібір осы құқықтық институттың мүмкіндіктерін 
іске асыруға жағдай жасады. Сондықтан, бүгінде, әкімшілік 
жауаптылықтан босату институты мерзімінің бітуіне байланысты 
қазіргі заманғы әкімшілік-заңдық құқық үшін жаңалық болып та-
былады. Сонымен қатар атап көрсету керек, жаңа болып естілетін 
құқықбұзушының әкімшілік жауаптылықтан жасаған құқық 
бұзушылығының мерзімінің өтіп кетуіне байланысты босатылуы 
туралы тек мәселені қою ғана.

Мерзімінің өтіп кетуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан 
босату институты адамгершілік қоғамдық қатынастар идея-
ларын іске асыруға жалпы бағытталғандықтан және адам мен 
азаматтың құқығы мен еркіндігін қорғау жағында болғандықтан, 
бұл институттың іске асыру механизмін мемлекеттің құқыққорғау 
әрекетінің бір түрі деп қабылдау керек. А.Е. Жатқанбаеваның бұл 
туралы әділ ескертпелерін айтуымыз керек, «кез келген құқыққорғау 
әрекеттің негізгі мақсаты — елдің қоғамдық қатынастардағы 
құқықтық тәртібін нығайту болып табылады. Осы үшін заңды іс 
қаралып, әкімшілік жауаптылықтан мерзімінің өтіп кетуіне байла-
нысты босату туралы мемлекеттік шешімдер қабылданады, оның 
үш мақсаты бар:

1. Құқықбұзушылық жасаған тұлғаны заңды сақтау рухы мен 
құқыққорғау тәртібін сыйлауға тәрбиелеу.

2. Оның жаңа құқықбұзушылық жасамауына ескерту жасау, яғни 
жеке ескерту.

3. Басқа тұлғалармен құқық бұзушылық жасамауына ескерту 
жасау, яғни жалпы ескерту1.

Айтылған контекстен атап өту керек, тек қана мерзімінің өтуіне 
байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату институты емес, 

1 Жатканбаева А.Е. Законодательство Республики Казахстан об административ-
ной ответственности.— Алматы: Казак университеты, 2002.— 82 с.
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сонымен қатар әкімшілік жазалау институты да құқыққорғау 
әрекеттердің негізгі бір түрі болып табыады. А.А. Таранов бұл ту-
ралы өте әділ пікір айтады, «әкімшілік жазалау құқыққорғау әрекеті 
құрылымында жаңа құқық бұзушылыққа ескерту функциясын 
атқарады. Мұнда жеке, жалпы және арнайы превенцияларды ажы-
рату керек:

— жеке — әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаға жаңа 
құқық бұзушылыққа ескертуге бағытталған жазалау,

— жалпы — тек қана әкімшілік құқық бұзушылық жасаған 
тұлғаға ғана емес, сонымен қатар басқа да тұлғалармен жаңа құқық 
бұзушылыққа ескертуге бағытталған жазалар;

— арнайы — жеке құқық бұзушылықтың түрі, кінәлінің жаңа 
әкімшілік құқық бұзушылық жасауына кедергі келтіретін жағдайдың 
пайда болуы (лицензиясынан, патентінен айыру)1.

Әкімшілік-заңдылық құқық саласы бойынша қазақстандық 
жетекші зерттеушілер А.Е. Жатқанбаева және А.А. Тарановтардың 
ғылыми көзқарастарына сәйкес, жоғарыда біз атап көрсеткен, мы-
надай қорытындыға келеміз, яғни әкімшілік жазалау институты 
мен мерзімі өтуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату 
институты, мемлекеттің әкімшілік құқық бұзушылықпен күресіне 
бағытталған құқыққорғау әрекеттерінің бөлінбейтін бөліктері бо-
лып табылады.

Бұл екі институт та жасалған әкімшілік құқық бұзушылықпен 
оларды қолдану үшін негіз болып табылатын біртекті құқықтық 
табиғатпен біріккен. Сондықтан аталған әкімшілік-заңдық құ-
қықтың құқықтық институттары бір-бірінің алғышарттарын 
құрайды және бір-бірімен біте қайнасып өмір сүру үшін жағдай 
жасайды: әкімшілік құқық бұзушылық фактісі болмаса әкімшілік 
жазаға тартылмайтындығы сияқты, егер әкімшілік құқық бұзу-
шылық жасалмаса, оның мерзімінің өтуіне байланысты әкімшілік 
жауаптылықтан босату фактісі де болмайды.

Бүгінде мемлекет қорғау және ескерту әрекеттерін орындай 
отырып және адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін, заңды 
ықыластарын қорғауға бағытталған жан-жақты тырысушылықтарды 
қабылдай отырып, жаңа әкімшілік заңнамада әкімшілік жауап-

1 Таранов А.А. Административная ответственность в Республике Казахстан.— 
Алматы: «Жети Жаргы», 1997.— 56 с.
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тылықтан мерзімінің бітуіне байланысты босату туралы тәртіптерді 
реттейтін құқықтық нормаларды жетілдіре түсті. Осыменен мемле-
кет адам мен азаматтың құқығы мен еркіндігін қорғаудың мұндай 
формасын тек қана жеке құқыққорғау міндеттемесін орындау үшін 
қажетті, пайдалы және мақсатты деп тауып қоймай, сонымен қатар, 
әрбір жеке адамның және жалпы алғандағы барлық қазақстандық 
қоғамның толыққанды өмір сүруін қамтамасыз ету үшін қажет деп 
санайды.

Мерзімінің бітуіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан бо-
сату институты ҚР ӘҚбтК-нің 8-тарауы 69-бабында өзінің заңды 
көрінісін тапты.

Осы аталған баптағы бекітілген тәртіпке сәйкес әкімшілік құқық 
бұзушылық жасалған уақыттан бастап мерзімінің бітуі әкімшілік 
жауаптылықтан босатудың негізі бола алады, ол жалпы материалдық 
түсінікпен әкімшілік құқық бұзушылықтың феноменін түсінуге 
негізделген. Ол біздің түсініп-қабылдауымызша мынадай әрекет 
болу керек, яғни ҚР ӘҚбтК-ң ерекше бөлімінің қандай да бір белгісі 
сияқты болып келетін, өзін тек құқыққа қарсы етіп көрсетпей, со-
нымен қатар қоғамдық тәртіпке қауіп тудыратын, қауіпсіздік, 
мемлекеттік басқару әдісімен және т.б. кінәлі және қоғамға қауіпті 
әрекет сияқты болып қабылдануы керек. Сонымен, жоғарыда 
аталған барлық әкімшілік құқық бұзушылықтардың белгілерінен, 
ең көп көңіл қойылатыны, ҚР ӘҚбтК-нің 28-бабы 1-бөлімімен 
бекітілген құқықбұзушылық әрекеті ретіндегі сипаттамалары бар 
қоғамдық қауіпсіздік белгілері.

Н. Загородниковтың осы туралы өте дұрыс пікірі бар, «ұзақ 
мерзімнің өтуі сөзсіз жасалған әрекеттің және құқықбұзушының 
жеке басының қоғамдық қауіпсіздігінің өзгерулеріне әкеліп соғады, 
яғни сол кезде елдің өмірінде және осы тұлғаның өміріндегі сол 
қоғамдық өзгерулердің енуіне қарай, егер кінәлі адам және бір жаңа 
құқық бұзушылық жасамаса және сот пен судьяның тергеуінен 
қашпаса, қоғамдық қауіпсіздіктің өзгеруіне әкеліп соғады. Мұндай 
жағдайда, ұзақ уақыт өтіп кеткеннен кейін жазаны қолдану мақсатсыз 
болады»1. Мұндай пікірдің дұрыстығы туралы Н. Загородниковтың 

1 Послание Конституционного совета Парламенту Республики Казахстан «О 
состоянии конституционной законности в Республике Казахстан за 2006 год» //Ка-
захстанская правда.— 2007. 22 июня.
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айтқанына шамамен қырық жылдай уақыт болғанымен, бүгінде 
оның мақсатсыз екендігі анықталып отыр, тіптен Қазақстанның 
даму кезеңінде тұлғаның сонау кеңестік дәуірде жасаған ұсақ 
саудагерлігі, кеңес дәуіріндегі біздің мемлекеттің ерекше жазалай-
тын құқықбұзушылығы бойынша (фарцовка) құқықбұзушылығы 
анықталғаны үшін, жазалау тіптен жөнсіздік болар еді. Бүгінде бұл 
әрекет компетентті мемлекеттік ұйымдармен марапатталатын жеке 
кәсіпкерлік деп бағаланады. Яғни, елдегі орын алған әлеуметтік-
экономикалық және рыноктық өзгерістер бұл әрекеттік қоғамдық 
қауіпсіздігін жойды. Ал, мұндай құқық бұзушылық жасаған тұлға, 
рыноктық қатынастар қалыптасқан уақыт өткеннен кейін, заң сый-
латын жағдайда өмір сүріп, дұрыс әрекет жасалған болып сипатта-
лады.

Бұл мәселені қылмыстық құқық көзқарасымен талдай келе 
А.В. Ендольцева мынадай қорытындыға келеді, яғни «қылмыс пен 
жазаның арасында уақыт қаншалықты аз болса, әдеттегідей, оның 
әсер етуі де тиімді болады. Және, керісінше, кінәліні, қылмыс 
жасағаннан кейін біршама уақыт бойы заңды сыйлайтындай 
жағдайда өмір сүріп жатқанда жазалау,— жазалаудың мақсаты орын-
далды деген көзқараспен қарағанда мақсатсыз болып саналады»1.

Сөйтіп, әкімшілік жауаптылықтан мерзімінің өтіп кетуіне байла-
нысты босату институтының негізінде әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы қаралып отырған істің нәтижесін шешетін мақсаттылық 
принципі жатады. 

Жоғарыда айтылғандардан, құқықтық институт түсінігіне 
анықтама жасауға болады — ол «әкімшілік жауаптылықтан 
мерзімінің өтіп кетуіне байланысты босату». «Әкімшілік жауап-
тылықтан мерзімінің өтіп кетуіне байланысты босату» деп 
заңнамамен бекітілген құқық бұзушылық жасалғаннан кейінгі 
уақыт, белгілі бір мерзім, оның салдарынан әкімшілік жауаптылық 
туралы істі қарауға өкілетті мемлекеттік ұйымдар мен қызметтік 
тұлғалар әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылыққа тартуға құқығы болмайтындығы деп түсінеміз.

Мына жағдайға көбірек көңіл қою керек, мерзімінің өтіп кетуі 
деген — бұл уақыттың өтіп кетуі, яғни бұл — әкімшілік құқық 

1 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: про-
блемы и пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2004.— 231 с.
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бұзушылық жасаған тұлғаның әкімшілік жауаптылыққа тартылуы 
мүмкін болған уақыт.

ҚР ӘҚбтК-нің 69-бабында әкімшілік құқық бұзушылық үшін 
жазаға тарту мерзімдерінің жалпы ережелерін сақтау жолдары 
мазмұндалған, оны кез келген әкімшілік құқық бұзушылық үшін 
бүкіл мемлекеттік ұйымдар мен қызметтік тұлғалар басшылыққа 
алулары міндетті.

Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жазаға тарту мерзімін 
сақтаудың жалпы ережелері жазалаудың заңдылығы мен жеке-
шелігін қамтамасыз етуге міндеттелген. Жаза жасалған құқық 
бұзушылықтың жауапкершілігін қарастыратын ҚР ӘҚбтК-ң 
бекітілген қатаң реттелген нормалары шебінде қолданылады. 
Әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза тек нақты тұлғаға, яғни 
оны жасаған тұлғаға қолданылады. Одан осы бұзушылығы үшін 
қарастырылған санкциядан артық жаза қолдануға болмайды, соны-
мен қатар, заңнамамен бекітілген төменгі жазадан төмен жазаны да 
қолдануға рұқсат етілмейді1.

Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан мерзімінің өтіп кетуіне байланысты босатуда, 
заңдылықты сақтау үшін төмендегі мерзімдерді дұрыс санамалау 
қажет.

Мерзімінің өтіп кетуін және тағы басқаның, құқықпен бекітілген, 
дұрыс санамалау үшін Д.Н. Бахрах мынадай ережені басшылыққа 
алуды ұсынады. Орыс тілінің «СРОКИ» сөзіне түсіндірме береді.

Срокты санай отырып төмендегілерді білуге тиісті:
Р — (размер срока) мерзім өлшемі,
О — (откуда считать) қайдан бастап санау керек;
К — (конечный момент срока) мерзімнің бітетін уақыты:
И — (имеющиеся иъзятия из срока) мерзімнен қысқартылатын 

жағдайдың болуы.
Басқаша сөзбен айтқанда, мерзім туралы мәселені заңды жол-

мен шешуде төрт заңдылық маңызды жағдайды еске ұстау қажет: 
біріншіден, заңмен бекітілген мерзім өлшемі; екіншіден, қашан 
және қандай заңды фактіден бастап саналады; үшіншіден, қандай 

1 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Рос-
сийской Федерации. Учебник.— М.: Издательство ЗЕРЦАЛО, 1996.— 680 с.
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заңдылық факт оны саналуын тоқтатады немесе үзеді; төртіншіден, 
заң қандай уақытты саналатын мерзімге қосады немесе қоспайды1.

ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабына сәйкес мерзімінің өтіп кетуі әртүрлі 
әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін әртүрлі болады, ол жасалған 
әкімшілік құқық бұзушылықтың ерекшелігі мен спецификасына 
байланысты.

ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабының 1-бөліміндегі жалпы ереженің мазмұны 
бойынша, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға әкімшілік 
құқық бұзушылықты жасаған күннен екі ай уақыт өткеннен 
кейін әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.

Мерзімнің саналатын бастапқы күні әкімшілік құқық бұзушылық 
жасалған күн.

Егер, жасалған әкімшілік құқық бұзушылық сол күні анықталған 
жағдайда және құқықбұзушыға қатысты әкімшілік жауаптылық 
туралы қылмыстық іс ашылса, онда оның аяқталған күні болып 
өткізілген тергеулердің қорытындысы бойынша әкімшілік жаза 
қолдану туралы осыған сәйкес қаулы қабылданған күн саналады. 
Егер, жасалған құқық бұзушылықты дер кезінде анықтау мүмкін 
болмаған жағдайда, онда оның мерзімінің аяқталу күні болып, оның 
нақты аяқталған күні, яғни ұзақтығы екі календарлық ай уақытының 
біткен кезі саналады.

Дегенмен, ҚР ӘҚбтК-де қаралған жалпы ережеден, мәні мен 
маңызы мынадай жағдайлардан шығатын ерекшеліктер бар.

Бірінші жағдайда, қоршаған ортаны қорғау аймағындағы 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға оны жасаған күннен 
алты ай өткен жағдайда әкімшілік жауаптылыққа тартылуға жат-
пайды.

Біздің байқауымызша, әкімшілік құқық бұзушылықты қоршаған 
ортаны қорғау аймағындағы әкімшілік жауаптылыққа тартудың 
мерзімін ұзартудың себебі толығымен логикалы және түсінікті, 
себебі, Қазақстан Республикасының экологиялық ситуациясы он-
сыз да өте қауіпті болып саналады. Мынадай мысал келтірудің өзі-
ақ оған дәлел бола алады, яғни 40 жыл бойы республика жерінде 
(1949—1989 жж.) Семей ядролық полигоны, оның көптеген (490 
ядролық жарылыс) ядролық жарылыстарымен жұмыс жасады неме-

1 Бахрах Д.Н. Административная ответственность: Учебное пособие.— М., 
1999.— 112 с.
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се Арал теңізі, Байқоңыр ғарыш кешені мен тұрғындарының қазіргі 
заманғы дағдарысы мен қиыншылық жағдайлары т.б. Сондықтан 
қоршаған ортаны қорғау өзіміздің жеке өмір сүретін ортамызды 
қорғау болғандықтан, бұл норма толығымен қолдануға тұрарлық 
және бүкіл қазақстандықтардың өмірі мен денсаулықтары үшін 
қажет. Оның үстіне, Қазақстан Республикасы Конституциясының 
31-бабында мынадай жағдай бекітілген: «Мемлекеттің өзінің алды-
на қойған мақсаты — адам өмірі мен денсаулығына жағдай жасай-
тын қоршаған ортаны қорғау. Адам өмірі мен денсаулығына қатер 
төндіретін фактілерді қызметтік тұлғалардың жасыруы, заңмен 
қаралған тәртіпте жауаптылыққа тартылады». Осы ереженің маңызы 
мен мазмұнының бір аспектісі болып, адам өзін қоршаған ортаның 
өмірі мен денсаулығының жақсы болуына құқығы бар. Ал қоршаған 
ортаның жақсы жағдай жасауы деп «зиян келтірмейтін, физикалық 
дефект пен ауру әкелмейтін, тудырмайтын орта», «психикалық және 
әлеуметтік жақсылықтар» ортасы1.

Екінші жағдайда, ерекшелік жасайтын жағдай, ол ҚР ӘҚбтК-ң 
69-бабының 2-бөліміне сәйкес заңшығарушымен бекітілген, яғни 
физикалық тұлға, салық салу шебіндегі жасаған құқықбұзушылығы 
үшін, оны жасаған күннен кейін бір жыл уақыт өткенде әкімшілік 
жауаптылыққа тартуға жатпайды.

Үшінші жағдайда, ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабы 2-бөліміне сәйкес, 
заңды тұлға, (оның ішінде жеке кәсіпкер) жасаған салық салу 
шебінде жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы үшін, оны жасаған 
күннен үш жыл өткен уақыттан кейін әкімшілік жауаптылыққа 
тартуға жатпайды.

Біздің түсінігімізше, ерекшеліктердің заңнамамен қаралған 
екінші және үшінші жағдайларында, өзінің жаратылысының бірегей 
заңдылық мәндері бар. Ол мынамен түсіндіріледі, Қазақстан Респу-
бликасы Конституциясының 35-бабына сәйкес «заңды бекітілген 
жарналарды, жинақтарды және басқа да төлем міндеттерін төлеу — 
әрбір азаматтың міндеті».

Сонымен заңды және физикалық тұлғалардың салық салу 
шебіндегі құқық бұзушылықтары үшін мерзімінің өтуін ұзарту әділ 
болып табылады және өмірлік маңызы бар деп айтуға болады. Оған 

1 Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий / Под ред. 
Г.С. Сапаргалиева.— Алматы: Нур-пресс, 2004.— 560 с.
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дәлел ретінде мынаны түсіндірейік, «мемлекет қанша өмір сүрсе, 
салық та соншалықты өмір сүреді. Мемлекет үшін бекітілген салықты 
жинау — қажеттілік, өйткені ол салық арқылы жиналған ақшасыз 
өмір сүре алмайды. Шын мәнінде, салық қоғамның жақсылығы: 
оның есебінен мемлекеттік ұйымдар, аппарат, мемлекеттік меха-
низм жұмыс жасайды, әлеуметтік бағдарламалар қолдаулар таба-
ды. Бенжамин Франклин, американдық мемлекеттіліктің бірден-
бір «негізін қалаушы атасы» деп атап көрсетеді: «Өмірде сөзсіз екі 
нәрсе белгілі: өлім мен салық»1.

Төртінші жағдайда, ерекшелікті құрайтын, ҚР ӘҚбтК-ң 
69-бабының 3-бөлімі бойынша мынадай ереже қаралған, ұзаққа 
созылған әкімшілік құқық бұзушылықта, тұлға жасалған әкімшілік 
құқық бұзушылық анықталған күннен бастап екі ай өткеннен кейін 
әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды.

Бұл жағдайда түсіндіріп кетуіміз керек, өкінішке орай, әкімшілік 
заңнама ұзаққа созылған құқық бұзушылыққа анықтама бермейді. 
Ол әкімшілік-заңдық құқық теориясында әлсіз зерттелген.

Біздің байқауымызша, ұзаққа созылған деп, құқық әрекеттерінің 
нормаларын бірдей бұзу комплексінен құралатын, жалпы мақсатқа же-
туге бағытталған және өзінің жиынтығында біртұтастықты құрайтын, 
нақты әкімшілік құқық бұзушылық ретінде саналатын әкімшілік 
құқық бұзушылықтар болып табылады. Ұзаққа созылған құқық 
бұзушылықтар ұзақ уақытты қамтиды, ылғи қайталанатындығымен 
сипатталады (өзінің қызметтік міндеттемелерін дұрыс орындамау, 
өз уақытында есеп бермеу, бақылаудың өз дәрежесінде болмауы, өрт 
қауіпсіздігі ережесін сақтамау, сәйкестендірілген тіркеусіз өмір сүру 
т.б.) тәртіп бұзу, салғырт қарау, өндірістік процесті ұйымдастыруда, 
басқару тәсілдерінде, қоғамдық тәртіпке зиян келтіру, қоғамдық 
адамгершілік пен жекеменшіктік т.б. кедергілер жасау ретінде 
көрінеді.

Ұзақ уақыт бойы әкімшілік құқықбұзушылық жасағаны үшін 
ерекше реттеудің негізінде бұл құқық бұзушылықты үнемі жасау 
сипаты жатқандығы белгілі болып отыр.

Ұзақ уақыт бойы жасалған әкімшілік жауаптылық бойын-
ша берілген екі айлық мерзімді санау, бірінші құқық бұзушылық 

1 Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий / Под ред. 
Г.С. Сапаргалиева.— Алматы: Нур-пресс, 2004.— 560 с.
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жасаған кезден бастап саналмайды, ол тек бұл бұзушылықтың 
өзінің орындалған уақытынан, яғни анықталған уақытынан бастап 
саналады.

Бесінші жағдайда, ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабы 4-бөліміне сәйкес, 
ерекшелікті құрайтын жағдай, ол осы баптың бірінші және үшінші 
бөлімінің ережелері, әкімшілік құқық бұзушылық қылмыс жасаудың 
алғышартын құрғанда және ол туралы қылмыстық істі сотта қарау 
барысында белгілі болған жағдайда тарқатылмайды.

Бұл жағдайда сот, Қазақстан Республикасы қылмыстық-про-
цессуалдық кодексінің 387-бабының бірінші бөлімінде қаралған 
тәртіппен тұлғаға, мұндай бұзушылықта, кінәліге, егер әкімшілік 
құқық бұзушылықты жасаған уақыттан бір жыдан астам уақыт 
өтпесе, әкімшілік жазаны қолдануға құқылы.

Айтылғандардан мыналарды, бұл жағдайда, мерзімнің өтуін 
ұзартумен байланысты ерекшеліктерді санап шығуға болады, 
төмендегідей жағдайлар негізінде: 

1) Әкімшілік құқық бұзушылық қылмыс жасауға жағдай 
жасағанда;

2) Бұл туралы істі тергеуде және сот қарауында анықталған 
жағдайда.

Сот Қазақстан Республикасы қылмыстық-процессуалдық кодек-
сінің 387-бабының бірінші бөлімінде қаралған тәртіппен тұлғаға, 
мұндай бұзушылықта, қолданылған норманың санкциясымен 
қаралған әкімшілік жазаның бірін қолдануға құқылы. Бұл жағдайды, 
соттың осы істі, жағдайды жан-жақты және объективті түрде қарап, 
міндеттілігі деп және құқыққа қарсы әрекет жасаған кінәлі тұлғаға 
жаза қолдануы деп түсінуіміз керек. Мұндай жағдайда әкімшілік 
жаза әкімшілік құқық бұзушылық жасалған уақыттан бір жылдан 
кем уақыт өтпеген жағдайда қолданылады.

Прокурор, тергеуші, істі жүргізу ұйымы және судья қылмыстық 
істі қозғауға негіз болмаған жағдайда, бірақ жасаған істің 
қылмысқа қарсы әкімшілік құқық бұзушылықтың белгісі болғанда, 
қылмыстық істі қозғаудан бас тарту туралы қаулы қабылдайды 
және қолданыстағы қылмыстық-процессуалдық заңнамаға сәйкес 
әкімшілік тәртіппен шешу үшін материалдарды бір мезгілде тиісті 
ұйымға бағыттайды. Осыған байланысты қылмыстық істі қозғаудан 
бас тарту туралы қаулы қабылдаған ұйымның, ҚР ӘҚбтК-ң 32-тара-
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уымен бекітілген, әкімшілік құқық бұзушылық туралы материалдар-
ды, яғни, істі компетенциясы сәйкес келетін сол ұйымға (қызметтік 
тұлғаға) қарай бағыттау туралы мәселелері туындайды.

Кінәлі тұлға, бұл жағдайда, қылмыстық істі қозғаудан бас тарту 
туралы шешім қабылдаудан немесе оны тоқтатқаннан бір айдан кем 
болмайтын уақытта, әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін1.

Алтыншы жағдайда, ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабы 5-бөліміне сәйкес 
құқықбұзушыны әкімшілік жауаптылыққа тартудың мерзімінің 
өтуін өзгертудегі ерекшелікті құқықбұзушының әрекетінде 
әкімшілік құқық бұзушылықтың белгісі болғанда, қылмыстық істі 
қозғаудан бас тартқан немесе оны тоқтатқан жағдайда құрайды.

Бұл жағдайда тұлға, қылмыстық істі қозғаудан бас тарту немесе 
оны тоқтату туралы қаулы қабылданған күннен бір айдан кем бол-
маса, әкімшілік жауаптылыққа тартылмайды. 

Мұндай жағдай туындағанда, ерекше көңіл қоятын мәселе, бұл 
мерзім қылмыстық істі қараудан бас тарту немесе оны тоқтату ту-
ралы шешім қабылданғаннан кейінгі күні басталады және екі айға 
емес, бір айға ғана теңеледі.

Жетінші жағдайда ерекшелік болып, ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабы 
6-бөліміне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық үшін жаза берілуі 
мерзімінің өтуі, егер осы баптың бірінші және үшінші бөлімдерінде 
көрсетілген мерзімнің бітуіне дейін тұлға тағы да бір жаңа әкімшілік 
құқық бұзушылық жасамаса үзіледі. Бұл жағдайда мерзімді есеп-
теу жаңадан жасалған әкімшілік құқық бұзушылық анықталған 
уақыттан басталады.

Осы жағдайда, тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан боса-
ту мақсатындағы мерзімнің ұзақтығын санауда, мерзімнің өтуі 
басталған күндерден (процессуалды мерзімдерден бөтен) бастап 
есептеледі. Мерзім ұзақтығы бекітілген мерзімнен соңғы күннің 
түнгі сағат 12.00-де аяқталады. 

Қорыта келе, ҚР ӘҚбтК-ң 69-бабына сәйкес, құқықбұзушыны 
әкімшілік жауаптылыққа тартудың мерзімінің бітуі, яғни, 
құқықбұзушыны әкімшілік жауаптылықтан босату үшін, оны 
қолданудың тек қана бір ақтау шарты болып табылады. Бұл 
заңшығарушының көзқарасы бойынша, әкімшілік құқық бұзушылық 

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. (Об-
щая часть). Комментарий.— Алматы: Жети-Жаргы, 2002.— 160 с.
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жасаған тұлғаның қоғамдық қауіпсіздігі, уақытпен шартталған 
әрекетінің белгілі бір мерзімі біткеннен кейін, құқыққа қарсы 
әрекетінің қоғамдық қауіпсіздігі жойылатындығы туралы ойға 
негізделген. Халық арасында мынадай пікір бекер қалыптаспаған, 
«уақыт — бәрін емдейді». Әкімшілік жаза белгілеуде ұйымның 
(қызметтік тұлғаның), әкімшілік жазалауда мақсатқа жетуі, тек қана 
оған жазалаудың қатаң белгілі бір мерзім шебінде, адекватты түрін 
қолданғанда ғана пайдалы және тиімді болады. Бұл мерзімдердің 
бітуі оның мақсаттылығы туралы айтпай-ақ, жауаптылықтың 
тиімділігін «жұмсартатындығына» ықпал етеді.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Мемлекеттің құқыққорғау қызметінің бір түрі ретінде мер-
зімінің ескіруіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату 
институтын сипаттаңыз.

2. Мерзімінің ескіруіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан 
босату институтына анықтама беріңіз.

3. Мерзімнің ескіруін дұрыс орнатудың ережесін сипаттаңыз.
4. ӘҚбтК-ң 69-бабының мазмұнына талдау жасаңыз.

 
5.4. Рақымшылық жасау актісі негізінде әкімшілік 

жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату

Әкімшілік-құқықтық әдебиетте әлсіз көрініс тапқан мәселенің 
бірі — ол әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны 
рақымшылық жасау актісі (акт амнистия) негізінде әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату болып табылады. Бұл 
мынадай жағдайлармен түсіндіріледі, рақымшылық жасау актісі 
негізінде әкімшілік жауаптылық және әкімшілік жазалау институт-
тары, әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақ ССР кодексінің 
[1984 ж.] бұрынғы қолданыста болған әкімшілік-заңдылық 
заңнамаларынан көріністер таппағандықтан, яғни, бұл мәселенің 
әлсіз дайындалғандығы басты себеп болып отыр.

Сонымен қатар, рақымшылық жасау институтының мәселелері 
отандық және шетелдік зерттеушілердің ғылыми көңіл аударула-
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рынан қалып қойған жоқ. Мысалы, монографиялық және оқулық 
сипаттағы құқықтық әдебиеттерде, тұлғаны рақымшылық жа-
сау актісі негізінде әкімшілік жауаптылықтан босату мәселесі 
қылмыстық, қылмыстық-процессуалдық, қылмыстық атқару құ-
қығы мен криминалогиялық тұрғыдан зерттелді1. 

Заңдық энциклопедиялық сөздікте рақымшылық жасау ин-
ституты түсінігі заңды жауаптылықтан босатылу негізі ретінде 
және жазалау, оның қылмыстық-құқықтық аспектісіне баса на-
зар аудару арқылы берілген. Заңдық энциклопедиялық сөздік 
құрастырушылардың пікірінше, «амнистия (гр. Амнистия — рақым 
ету, кешіру — қылмыс жасаған тұлғаны жазалаудан толық немесе 
бір мерзім бөлігінен босату немесе сот бұл тұлғаларға белгілеген 
жазаның жеңілдету түріне алмастыру.

Рақымшылық жасау, сонымен қатар жазасын бұрын өтеген 
тұлғадан сотталғандығын алып тастауы мүмкін. Рақымшылық жа-
сау, сонымен қатар, жалпы (рақымшылық ету туралы басқа шарт-
тарды сақтау барысында қылмыстық кодекстің белгілі бір баптары-
мен қаралған қылмыс жасаған барлық тұлғаларға бірдей (немесе 
жекелеген, яғни, жеке тұлғаларға қатысты (кешірім жасау түрінде 
орындалады)»2.

Б.И. Ожеговтың «рақымшылық ету — жоғары билік іске асыра-
тын тұлғалардың белгілі бір категориясының сот жазасынан толық 
немесе белгілі бір мөлшерде босатылуы»3.

Қазақстандық құқық құрылымында рақымшылық жасау 
институтының мейлінше бай тарихы бар, ал рақымшылық жасау 
туралы актілері бұл құқықтық институттың зерттеушілері үшін кең 
материал болып табылады.

Рақымшылық жасау туралы ең алғашқы акт 1917 жылы Фев-
рал революциясы жасалғаннан кейін басылып шыққан, Уақытша 
өкіметтің «Рақымшылық ету туралы» Жарлығы, оған революциялық 
әрекетке қатысқан қазақ ұлтының да тұлғалары да ілінді.

1 Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное 
пособие.— Алматы: «ЮРИСТ», 1999.— 184 с.; Уголовное право Республики Ка-
захстан. Общая часть.— Алматы: Жети жаргы, 1998.— 288 с. и др.

2 Румянцева О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь.— 
М.: ИНФРА-М, 1997.— 384 с.

3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова. 4-е издание, дополненное.— М.: Азбуковник, 1999.— 944 с.
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Кеңес Үкіметінің алғашқы жылдарында қабылданған рақым-
шылық жасау актілеріне тән сипат, «олардың барлығы да таптық 
сипат алды және мемлекеттік даму жолындағы белгілі бір функ-
ция атқаратын мемлекеттік саясаттың құралы болды. Ол кездегі 
рақымшылық етудің көздеген мақсаты: бекітілмеген құқыққа қайшы 
келетін сот үкімдерін қайта қарап дұрыстау, сотталғандардың 
жасаған қылмыстарына алған жазалары сәйкес келмегендердің 
және кінәлі болып табылған тұлғаның жеке басының қиындығын 
жұмсарту немесе мемлекеттің әртүрлі мерекелерге байланысты 
жасаған кешірім актілері сияқты болып басылып шығарылды»1.

Жас кеңес мемлекетінің таптық күресінде белгілі бір роль 
атқарған рақымшылық жасау туралы алғашқы актілер қатарында, 
ВЦИК-тің 3 қараша 1921 жылғы «ақ гвардияшылар ұйымына 
қатардағы солдат ретінде қатысқан тұлғаларға рақымшылық жа-
сау» Декреті және ВЦИК-нің 2 қараша 1922 жылғы «Кронштадт 
бүлігіне қатысқандарға рақымшылық жасау туралы» Декретін атап 
көрсетуге болады».

20-шы жылдардың аяғы мен 30-шы жылдардың басында 
мемлекеттің репрессия және жазалаушы саясатының қаталдануына 
байланысты, рақымшылық жасау сирек қолданыла бастады. Бірақ, 
дегенмен де, бұл жылдары шығарылған рақымшылық жасау актілері 
КСРО мемлекетін құру ісінде өзінің позитивті (ақиқатты) рөлін 
атқарды. Мысалы, КСРО ЦИК Президиумының 2 қараша 1927 
жылғы «рақымшылық ету туралы» Қаулысы және КСРО Жоғарғы 
Кеңесі төрағасының 24 қаңтар 1938 жылғы «Жұмысшы-шаруа 
Қызыл Армиясының 20 жылдығына орай рақымшылық жасау ту-
ралы» Жарлығы. Бұл екі жарлық та сотталғандықты жою бойынша 
болатын.

Ұлы Отан соғысындағы жеңісті мерекелеу қарсаңында, 
КСРО ПВС-нің 7 шілде 1945 жылғы «гитлершіл Германиямен 
болған соғыстағы жеңіске байланысты рақымшылық жасау ту-
ралы» Жарлық болды, сотталғандықты жою бойынша бұл 
жарлыққа, қылмыстық жауаптылыққа тартылған және айып-
ты батальондар қатарында соғысты өткізген және өзінің кінәлерін 
неміс-фашист басқыншылармен соғыста табандылықпен және 

1 Васильев И.А. Амнистия и ее реализация // Автореферат дисс. канд. юрид. 
наук.— М., 2003.
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батылдықпен көтерген көптеген әскерилер ілінді. Біздің ойымыз-
ша, бұл рақымшылық ету, біздің мемлекеттің дамуының Кеңестік 
кезеңіндегі рақымшылық жасаулардың ішіндегі ең адамгершілікті 
рақымшылық жасау болып табылады.

Қылмыстық-құқықтық саясатта түбегейлі төңкеріс И.В. Ста-
лин қайтыс болғаннан кейін өтті. КСРО Жоғарғы Кеңесі Прези-
диумының 27 наурыз 1953 жылғы «Рақымшылық жасау туралы» 
Жарлығы (сотталғандықты жою туралы) рақымшылық жасау, 
мұндай актіні қабылдаудың бүкіл тарихындағы бір жаппайлылығы 
болды да, ол сотталғандардың белгілі бір бөлігіне қатысты бол-
ды. Бұл рақымшылық жасаудың өлшемін, көлемі мен салдар-
ларын бағалай келе И. Морагулова, «бірақ та оны дайындау ба-
рысында оны өткізудің жағымсыз салдарларды нейтрализаци-
ялау қарастырылмаған болатын» деп атап көрсетеді. Өздерінің 
әлеуметтік-тұрмыстық мәселелерін шешуде ешқандай да нақты 
көмек ала алмай отырып, рақымшылық алғандардың көпшілігі 
қайта қылмыстық жолға түсті. Онымен қоймай, осы рақымшылық 
жасаудың арқасында, қоғамға қауіпті жоғары тұлғалар еркіндікке 
шықты»1.

Мұнан кейінгі рақымшылық жасаулар, 50-ші жылдардың ортасы 
мен 80-ші жылдардың соңында шыққан, әдеттегідей, мемлекеттік 
маңызды мерекелер мен оқиғаларға байланысты шығарылды. 
Олардың қатарына мына төмендегілерді атап көрсетуге болады:

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 7 қыркүйек 1945 
жылғы «1941—1945 жж. Ұлы Отан соғысы кезінде басқыншылармен 
бірге жұмыс жасаған кеңестік азаматтарға рақымшылық жасау ту-
ралы» Жарлығы (сотталғандықты жоюмен):

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1957 жылғы «Ұлы 
Октябрь социалистік революциясының 40 жылдық мерекесіне орай 
рақымшылық жасау туралы» Жарлығы (сотталғандықты жоюмен);

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 31 қазан 1967 жылғы 
«Ұлы Октябрь социалистік революциясының 50 жылдық мерекесіне 
орай рақымшылық жасау туралы» Жарлығы;

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 28 желтоқсан 1972 
жылғы «КСРО-ның құрылғанына 50 жыл толуына байланысты 
рақымшылық жасау туралы» Жарлығы;

1 Морогулова И. Амнистия и помилование: актуальные проблемы // Уголовное 
право.— М., 1997. № 4.
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— КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумының 6 мамыр 1975 
жылғы «1941—1945 жж. кеңес халқының Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңісінің 30 жылдығына орай рақымшылық жасау туралы» 
Жарлығы;

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 16 мамыр 1975 
жылғы «Халықаралық әйелдер жылына байланысты рақымшылық 
жасау туралы» Жарлығы;

— КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумының 4 қараша 1977 
жылғы «Ұлы Октябрь социалистік революциясының 60 жылдық 
мерекесіне орай рақымшылық жасау туралы» Жарлығы;

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 19 қазан 1979 жылғы 
«Халықаралық бөбектер жылына байланысты рақымшылық жасау 
туралы» Жарлығы;

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 26 сәуір 1985 жылғы 
«1941—1945 жж. кеңес халқының Ұлы Отан соғысында жеңісінің 
40 жылдығана орай рақымшылық жасау туралы» Қаулысы;

— КСРО Жоғарғы Кеңесінің Президиумының 6 қараша 1986 
жылғы «Еркіндіктен айыру орындарындағы әйелдердің бірнеше ка-
тегорияларын босату туралы» Қаулысы;

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 18 маусым 1987 жылғы 
«Ұлы Октябрь социалистік революциясының 70 жылдық мерекесіне 
орай рақымшылық жасау туралы» Қаулысы (сотталғандықты жою-
мен);

— КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 28 қараша 1989 
жылғы «Ауғанстандағы кеңес әскерлері континентіндегі қылмыс 
жасаған бұрынғы әскерилерге рақымшылық жасау туралы» Қау-
лысы (сотталғандықты жоюмен) т.б.

КСРО мемлекеті тұсында барлығы 180 түрлі рақымшылық тура-
лы актілер қабылданған.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 30 қаңтар 2001 жылғы 
Қазақстан Республикасының Кодексін қабылдау әкімшілік-заң-
дылық заңнамасы құрылымына бірқатар маңызды жаңалықтар 
енгізумен белгілі болды. Қазіргі заманғы қазақстандық әкімшілік-
заңдылық заңнамасындағы мұндай жаңалықтың бірі, ол ресми 
түрде әкімшілік құқық құрылымына әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылықтан және әкімшілік жа-
залаудан рақымшылық жасау актісі негізінде босату институтын 
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құрды және оны енгізді. Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 70-бабына сәйкес 
«әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға, егер ол әкімшілік жа-
залауды жойған жағдайда, әкімшілік жауаптылықтан және берілген 
әкімшілік жазалаудан немесе рақымшылық жасау актісі негізінде 
қосымша жаза түрінен босатылуы мүмкін.

Рақымшылық жасау туралы актіні Қазақстан Республикасының 
Парламенті белгілі жеке бір нақты топ үшін шығармайды».

Құқықтық құрылымды талдай келе, осы баптың мазмұны 
мен маңызына, ең алдымен ерекше көңіл қойылатын мәселе, ол 
ҚР ӘҚбтК-ң 70-бабының өзінің «Әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалаудан рақымшылық жасау актісі негізінде бо-
сату» деп аталуы.

Бұл атау, ҚР ӘҚбтК-ң 8-тарауы мазмұнындағы басқа да баптардың 
мазмұнынан (ҚР ӘҚбтК 67; 68; 69; 71) мәні жағынан ерекше.

Барлық көрсетілген баптарда (ҚР ӘҚбтК 67; 68; 69; 71) әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлғаны тек әкімшілік жауаптылықтан 
босату туралы ғана сөз болады да, олар өздерінің аталуларынан-ақ 
көрініп тұрады:

— әкімшілік жауаптылықтан жасаған әрекеті үшін өкініш 
білдіруіне байланысты босату (ҚР ӘҚбтК 67-бап);

— әкімшілік жауаптылықтан құқық бұзушылықтың маңызы 
аз болғандығына байланысты босату (ҚР ӘҚбтК 68-бап);

— әкімшілік жауаптылықтан мерзімінің өтіп кетуіне байланы-
сты босату (ҚР ӘҚбтК 69-бап);

— әкімшілік жауаптылықтан жағдайдың өзгеруіне байланы-
сты денсаулығына қарай босату (ҚР ӘҚбтК 71-бап);

 ҚР ӘҚбтК 70-бап, бұл баптың атауы толығымен әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлға әкімшілік жауаптылықтан да, 
әкімшілік жазадан да босатылатындығы анық айтылып тұр.

Біз жоғарыда айтқандай, ҚР ӘҚбтК 70-баптың бұлай болып ата-
луы редакциялық қателік емес. ҚР ӘҚбтК 70-бабында заңшығарушы 
қателік жіберген емес, ол мына жағдайды атап көрсеткен, яғни, 
«әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға, егер ол берілген 
әкімшілік жазаны жойған жағдайда, әкімшілік жауаптылықтан 
немесе салынған әкімшілік жазалаудан, онан басқа да рақымшылық 
жасау актісі негізінде жазалаудың қосымша түрінен босатылады».

Сонымен, заңшығарушының әкімшілік жазалаудан босату мәсе-
лесінде баса көңіл аударғаны ол,— әкімшілік жауаптылықтан бо-
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сатумен қатар, бұл сондай жағдайларға жататындығына негіз-
делген, яғни, рақымшылық жасау туралы актісін қабылдағанға 
дейін құқықбұзушыға әкімшілік жаза беріліп қойған жағдайлар 
қарастырылған. Сөйтіп белгілі болғандай, яғни бұл жағдайда 
әкімшілік жазалаудан рақымшылық жасау актісінің шығуына бай-
ланысты босату, онан бұрынғы берілген әкімшілік жазалауды 
алып тастағанда, яғни жойғанда деп түсінуіміз қажет. 

ҚР ӘҚбтК 70-бабын талдау мынадай қорытынды жасауға 
мүмкіндік туғызады, рақымшылық жасау туралы актінің шығарылуы 
негізінде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаларға қатысты, 
келесі шешімдердің бірін қабылдауға болады:

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан босату туралы;

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны, берілген 
әкімшілік жазалаудан босату туралы;

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны, қосымша 
берілген әкімшілік жазалаудан босату туралы.

Сонымен, «рақымшылық жасау» деген түсінік, әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған тұлғалардың белгілі бір категориясы-
на, мемлекеттік заңдық биліктің адамгершілік пен мейірімділік 
көрсетуі болып табылады.

Келесі бір біз зерттеп отырған мәселелердің мағынасыз емес 
аспектісінің бірі, ол рақымшылық жасау актісі қолданыстағы 
әкімшілік заңға, сол немесе басқа да әкімшілік құқық бұзушылыққа 
қатысты жауаптылыққа өзгеріс енгізе алмайтындығында. Осыған 
сәйкес, рақымшылық жасау актісі жеке нормативті құқықтық акт бо-
лып табылады және Қазақстан Республикасы Парламентімен жеке 
бір белгілі тұлғаларға қатысты емес және әдеттегідей, белгілі бір 
мерекелік күндер немесе атаулы оқиғаларға қатысты шығарылады. 
Сондықтан оны өзіндік (жекелік), бірақ қазақстандық әкімшілік 
заңнамалардың құрамдас бөлігі ретінде қарастыруға болады.

Рақымшылық жасау туралы қазіргі заманғы әкімшілік заңнаманы 
сипаттай келе, Қазақстан Республикасы өзінің егемендігі мен 
тәуелсіздігін алған уақыттан бастап, рақымшылық жасау туралы 
жеті акті (заң) шығарылғандығын атап көрсету керек:

— Қазақ ССР-нің 16 ақпан 1991 жылғы «Қазақ Советтік 
Социалистік Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы Де-
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кларацияны қабылдауға байланысты рақымшылық жасау туралы» 
заңы;

— Қазақстан Республикасының 5 қазан 1994 жылғы «Халық-
аралық отбасы жылына байланысты рақымшылық жасау туралы» 
заңы;

— Қазақстан Республикасының 15 шілде 1996 жылғы «Қазақстан 
Республикасының жаңа Конституциясының бір жылдығына орай 
рақымшылық жасау туралы» заңы;

— Қазақстан Республикасының 13 шілде 1999 жылғы «Ұрпақ 
сабақтастығы және Бірлік жылына орай рақымшылық жасау» заңы;

— Қазақстан Республикасының 29 желтоқсан 2000 жылғы 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы 
Декларацияның қабылданғанына он жыл толуына байланысты 
рақымшылық жасау» заңы;

— Қазақстан Республикасының 2 сәуір 2001 жылғы «Ақшаларды 
легализациялауға байланысты (Қазақстан Республикасының 29 
маусым 2001 жылғы № 218-11 заңымен, өзгерістермен енгізілген) 
рақымшылық жасау туралы» заңы;

— Қазақстан Республикасының 19 ақпан 2002 жылғы «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіннің он жылдығына байланысты 
рақымшылық жасау туралы» заңы.

Қазақстан Республикасының Парламенті — заңдық биліктің 
жоғарғы ұйымының актісі бола отырып, рақымшылық жасау актілері 
нормативті сипатқа ие. Олардың шарты іске асыру процесіне қатысы 
бар әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау институттарының 
барлық ұйымдары мен қызметтік тұлғалары үшін міндетті.

Рақымшылық туралы акт арнайы құқықтық құжат болып та-
былады. Оның ерекшеліктері, бұл актінің іске асу тәртібімен 
және уақытымен де байланысты. Мысалы, рақымшылық жа-
сау туралы актісінің іске асуы, әкімшілік заңға қарағанда, оның 
шыққанына дейінгі жасаған әрекетіне тарқатылады және актінің 
өзінде көрсетілетін аз ғана уақыт шебімен шектеледі (әдетте, ресми 
жарияланғаннан кейін алты айдың ішінде).

Рақымшылық жасау актісінің әсер ету мерзімі біткеннен кейін, 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлға, бекітілген әкімшілік 
заңнама тәртібімен бұрынғыдай әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалауларға тартыла береді. Жалпы ереже бойын-
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ша рақымшылық жасау, тек рақымшылық жасау туралы актінің 
заңды күшіне енген уақытына дейін жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылықтарға ғана таратылады.

Рақымшылық жасау — бұл әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік 
жазалаудан босату туралы соттан тыс акт. Бұл мемлекеттік биліктің 
жоғарғы ұйымының ерекше артықшылығы. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, атап өтуіміз керек, 
қазақстандық әкімшілік құқықта рақымшылық жасау институ-
тын дамыту, «мемлекеттің репрессиялық саясаты сипатына және 
оның әлеуметтік-экономикалық пен саяси ұстанымдарымен бай-
ланысты әртүрлі мақсаттарда қызмет ететін институт. Белгілі бір 
кезеңдерде рақымшылық жасау — адамгершілік принциптерін 
атқару принциптерінің құралы болды, бірақ көбіне бұл инсти-
тутты мемлекеттік билік ұйымдары басқа оймен пайдаланды, 
олардың ішінде ерекше маңыздысы — саяси мәселелер, сондай-ақ 
қолданыстағы заңнаманың жетілмегендігін түзету қажеттігі болып 
табылады»1. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. «Рақымшылық» сөзіне анықтама беріңіз.
2. Қазақстан Республикасының рақымшылығы туралы негізгі 

актілерін атаңыз.

5.5. Жағдайдың өзгеруіне, ауруына байланысты 
әкімшілік жауаптылықтан босату

Әлеуметтік қатынастарды гуманизациялауды онан әрі жетілдіру 
процестеріне бағытталған қазіргі заманғы заңнаманың бірден-бір 
маңызды және прогрессивті жетістігі, ол әкімшілік жауаптылық ту-
ралы 30 қаңтар 2001 жылғы Қазақстан Республикасы Кодексімен 
бекітілген жаңа Ереже бойынша әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаған тұлғаны жағдайдың өзгеруіне, ауруына байланысты 
босатуға мүмкіндік жасалған.

1 Ендольцева А.В. Институт освобождения от уголовной ответственности: про-
блемы и пути их решения: Монография / А.В. Ендольцева.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон и право, 2004.— 231 с.
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Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 71-бабы диспозициясына сәйкес, 
«әкімшілік құқық бұзушылықтың белгісі бар әрекет жасаған 
тұлға, әкімшілік жазалауды орындауға кедергі келтіретін 
жағдайдың өзгеруіне, сондай-ақ ауруына байланысты әкімшілік 
жауаптылықтан босатылуы мүмкін».

Құқықтық институттың бұл жаңа әкімшілік құқығының мәні мен 
маңызын неғұрлым объективтірек түрде талдау үшін, ең алдымен, 
«жағдай» және «ауыру» түсініктерінің мағыналық салмақтарын 
анықтау қажет, себебі бұл түсініктердің мәні ӘҚбтК-ң аталған ба-
бында толық ашылып көрсетілмеген.

Біздің ойымызша, заңшығарушының бұл аспектіде көрсеткен 
жеткіліксіз түрдегі дәлдігі, шын мәнінде, ҚР ӘҚбтК-ң 71-бабының 
мазмұнындағы құқықтық норманың, оны біржақты түсінуге кедергі 
келтіретін және процестерді толыққанды іске асыруға, оның 
негізінде бұл баптың шешілуіне адекватты талаптарына, яғни, осы 
норманың толыққанды іске асуында бірден-бір негізгі жіберген 
қателігі болып табылады. 

«Жағдай» түсінігінен Б.И. Ожеговтың орыс тілінің түсіндірме 
сөздігінен «хал, жағдай, бір нәрсенің немесе біреудің өмір сүру 
шарты» деп түсіну қабылданған1.

Әдебиетте және құқық қолдану тәжірибесінде «жағдайдың 
өзгеруі» деп барынша объективті әлеуметтік, өмірлік шарттар 
(әлеуметтік-экономикалық, саяси, ұйымдастыру, шаруашылық т.б.) 
түсіндіріледі, онда тек қана нақты әрекеттер ғана емес, сонымен 
қатар барлық сол сияқты әрекеттер қоғамдық қауіптілігін жоғалтады 
да, құқық бұзушылық болып табылмайды2.

Тәжірибеде жағдайдың өзгеруі кеңірек түсіндіріледі — белгілі 
бір нақты мекемедегі, өндіріс орны мен ұйымдағы (мысалы, қайта 
құру мен жабылу) белгілір өзгерістер ретінде. Бірақ та бұл жағдайда 
көбіне жоғалған қоғамдық қауіпсіздік әрекеті емес, кінәлінің жеке 
басы танылады. Әрекет дегеннің өзінің сипаты, біріншіден, оның 
қоғамдық қауіпсіздігінің дәрежесі өзгермей, бұрынғыдай бо-

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова. 4-е издание, дополненное.— М.: Азбуковник, 1999.— 944 с.

2 Поленов Г.Ф. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть: Учебное 
пособие.— Алматы: «ЮРИСТ», 1999.— 184 с.; Уголовное право Республики Ка-
захстан. Общая часть.— Алматы: Жети жаргы, 1998.— 288 с. и др.
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лып қалады. Құқықбұзушылық жасағанға дейінгі кінәлі тұлғаны 
қоршаған тек сол жағдайлар (шарттар) ғана ауыстырылады. Сөйтіп, 
соттар көбіне жиі жағдайдың өзгеруі ретінде, тұлғаның қоғамдық 
қауіпсіздігін жоғалтуды тудыратын, оны құқық бұзушылық жасаған 
кездегі қызметінен босатуды таниды1.

«Ауыру» түсінігі бойынша Г. Жетписбаевтың зерттеулеріндегі 
табылған көзқарастарға сәйкес, «организмнің бұзылған функ-
циялардың компенсациялар процестерінің қатысуымен жараланған 
өмірі. Ауру — адамның еңбекке жарамдылығын төмендетеді. Ол 
адам организміндегі жаңа процесс болып табылады. Ауру организм-
де өмір сүру процесі күрт бұзылады, тіптен мидың да дұрыс жұмыс 
жасауы өзгереді. Бас құрылысындағы бұзылу мен жұмыс жасамай 
тоқтап қалу, адамды әдетте ашуланшақ етеді (бастың жұмыс жаса-
май қалуы). Бұл оның қабілеттілік мүмкіндігін төмендетеді. Ауру 
— адам өмірін оны қоршаған ортаның жағдайына адекватсыздығын 
пайда болдыратын сондай өмірлік процестің бір түрі болып табыла-
ды. Ауру — толыққанды өмір сүру болып табылмайды2.

Айтылған ойдан анықтайтынымыз, зерттеуші айтып отырған 
«қоршаған ортаның жағдайы» түсінігі, біздің қарастырып отырған 
мәселемізге қарай, мынадай жағдай деп түсінуіміз керек, яғни 
жеке тұлғаның әлеуметтік қоршаған ортасы: қоғамдық құқықтық 
тәртіп, қоғамдық адамгершілік, жеке тұлғалық қатынас этикасы, 
қолданыстағы заңнамалар т.б.

Сөз болып отырған мәселе — ең алдымен әкімшілік жазаны 
қолдануға кедергі болып отырған ауру, яғни, құқықбұзушының 
психикасының бұзылуына байланысты аурулар этимологиясы тура-
лы болып отыр.

Егер анықтап айтатын болсақ, біз әрекеттің субъективтілік 
мәселесіне, ақыл-есі дұрыс категориясымен байланысты, ақыл-есі 
дұрыс, ақыл-естің дұрыстығы шектеулі, әкімшілік-заңдық заңмен 
қаралған, психикалық ауру тұлғалардың жазаланбауы, әкімшілік 
құқық бұзушылық жасағаннан кейін пайда болған психикалық 
ауруларға назар аударғымыз келіп отыр. Мұндай жағдайдағыларға 

1 Российское уголовное право. Общая часть: Учебник.— М.: Издательство 
«Спарк», 1997.— 454 с.

2 Жетписбаев Г.А. Валеология: Учебное пособие для студентов юридических и 
гуманитарных вузов и факультетов.— Алматы: Юридическая литература, 2004.— 
126 с.
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есепте тұратын аурулар, уақытша психикалық аурулар, ақыл-естің 
кемдігі немесе басқа да психиканың бұзылуы: әкімшілік құқық 
бұзушылық жасағаннан кейінгі психиканың бұзылуы; психиканың 
бұзылуымен байланысты емес психиканың дамымай қалуы. 
Мұндай жағдайлар әрекет жасағаннан кейінгі ретроспективті бо-
лып бағаланады. Олардың сипаттамасы қоғамдық қауіпті неме-
се қылмысты әрекет жасаған уақытпен сәйкестенеді, ал құқыққа 
қарсы әрекет жасағаннан кейінгі психикалық аурудың пайда болуы, 
мұндай психикалық жағдай перспективті болып бағаланады, себебі 
субъектінің психикалық жағдайының сипаттамасы ауру кезеңінің 
заңдық белгісімен сәйкестенеді, мысалы тергеу процестері, сот 
қараулары және т.б. 1.

ҚР ӘҚбтК 71-бабы мазмұнынан заңшығарушы бір құқықтық 
нормада, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан босатуға мүмкіндік жасайтын жеке екі норма 
ретінде қабылдау мүмкіндігі бар, екі әртүрлі негізді бекітеді.

1) Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан жағдайдың өзгеруіне байланысты босату;

2) Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылықтан, әкімшілік жазалауды қолдануға кедергі кел-
тіретін, құқықбұзушының ауруына байланысты босату.

Біз мынамен келісе аламыз, яғни заңшығарушы, бұл екі негізді 
ҚР ӘҚбтК 71-бабындағы нормада біртұтас етіп беруді дұрыс 
деп санамаған, бірақ, дегенмен біз көңіл аударатын мәселе, біз 
үшін түсініксіз нәрсе, заңшығарушының «жағдайдың өзгеруі» 
деген түсініктен нені ойлап отырғандығы белгісіз қалғандығы? 
Мүмкін, бұл сондай жағдайдың өзгеруі болар, әрекеттің қоғамдық 
қауіпсіздікті жоғалтқандығы немесе бұл сондай өзгеріс бо-
луы мүмкін, яғни құқықбұзушының жеке басының қоғамдық 
қауіпсіздікті жоғалтуды тудыруы.

Мұндай белгісіздіктен шыға отырып, біз өзіміз бекітуімізге 
тура келеді, яғни «жағдайдың өзгеруі» деген түсініктен, заң-
шығарушының мұны және басқаны да ескеріп отырғандығын, 
яғни әрекеттің қоғамдық қауіпсіздікті жоғалтқандығын және 
құқықбұзушының жеке басының қоғамдық қауіпсіздікті жоғалтуды 

1 Назаренко Г.Н. Невменяемость: Уголовно-релевантные психические состоя-
ния.— СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.— 207 с.
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тудырғандығын да санап отырғандығын түсінеміз. Айтылған ойдың 
дұрыстығын келесі жағдайлардың негізінде көруімізге болады:

— біріншіден, бұл мәселені шешуде қылмыстық құқықтық 
көзқараспен алғанда категориялық анықтама жасалған. Мыса-
лы, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің «Жағдайдың 
өзгеруіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату» деп ата-
латын екі бөлімнен тұратын 68-бабы өзінің құрамында екі норманы 
құрайды: 1. «қылмыстық белгілері бар әрекет жасаған тұлға, егер 
сотта істі қарау барысында, оның жасаған әрекетінің жағдайдың 
өзгеру салдары, қоғамдық қауіп тудырмайтындығы белгілі болса, 
сотпен қылмыстық жауаптылықтан босатыла алады». 2. «кіші және 
орта дәрежедегі қылмысты алғаш рет жасаған тұлға, қылмыстық 
жауаптылықтан сот арқылы босатылуы мүмкін, егер бұл тұлға сот-
та істі қарау уақытында көркем мінезді болғандығымен, қоғамдық 
қауіпті болып санала алмайды»1.

Сөйтіп, қылмыстық заңнамалар нормалары «жағдайдың өзгеру» 
түсінігін нақтылауда ҚР ӘҚбтК 71-бабы нормасына қарағанда 
үлкен анықтама жасайды және осы тәжірибені пайдалану артық 
болмас еді;

— екіншіден, ҚР ІІМ Қарағанда заң институты авторлары 
дайындаған және Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және 
қоғамдық келісім министрлігі шығарған ҚР ӘҚбтК-нің жалпы 
бөлімінің комментариясында (түсініктемесінде) заңда көрсетілген 
жағдайдың өзгеру түсінігін кең мағынада түсіну қажет. Бұл сондай 
көлемдегі өзгеріс болуы мүмкін, экономикалық процесс сияқты, 
егеменді қазақстанда жүріп жатқан әлеуметтік және саяси қайта 
құру сияқты, дегенмен, бұл сондай өзгеріс болуы да мүмкін жекеле-
ген аймақтағы, жекелеген мекемедегі, өндіріс орнындағы, бұрынғы 
мемлекеттік, ал кейін жабық түрдегі акционерлік қоғам құрған». 
Дегенмен, жоғарыда айтылған түсініктемеден де жағдайдың өзгеруі 
неден пайда болғандығы анық емес: әрекеттің қоғамдық қауіпсіздігі 
жойылғандығынан ба, әлде құқықбұзушының жеке басының 
қоғамдық қауіпсіздігі жоғалғаннан ба? Түсініктеме авторларының 
түсінігі бойынша бәрібір сол әрекеттің қоғамдық қауіпсіздігінің 
жойылғандығынан деп есептейік. Біздің қорытындымыз, мұнан 
кейінгі түсініктемеде көрсетілгендей, «әкімшілік жауаптылықтан 

1 Уголовный кодекс Республики Казахстан: Офиц. изд.— Алматы, 1997.— 256 с.
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босату мынадай жағдайда да орындалуы мүмкін, яғни жағдайдың 
өзгеруінің арқасында, тұлға қоғамдық қауіпті болмай қалады. 
Заңшығарушы, мұндай жағдайда, құқық бұзушылық жасау уақыты 
және оны тергеу уақыты арасында немесе өзінің компетенция-
сы шебінде сотпен немесе қызметтік тұлғамен қарау барысында 
тұлға басқа жағдайда болу процесінде белгілі бір уақыт кезеңін 
өткізгендігін есепке алады»1.

Түсініктеме мазмұнының талдауынан көрініп тұрғандай, жет-
кіліксіз түрдегі анықтама мен заңшығарушының жеткілікті түрде 
айта алмағандық элементімен сипатталатын категорияшылдығы 
және ҚР ӘҚбтК-ң 71-бабының мазмұны мен маңызының осыған 
сәйкес аяқталмауы, келтірілген түсініктеменің дәлсіздігі мен 
қателіктеріне әсер етеді, яғни мағыналық жағынан ол да дәл сондай 
сенімді болмағанмен бір жағдайларда аморфты болып табылуы да 
мүмкін.

Осы жағдайдың казустар мен жетімсіздіктердің жиі кездесетін-
дігін атап өте отырып, академик Б.З. Зиманов, «заңшығармашылық 
— бұл аумақта жеткілікті тәжірибесі жоқ, оның үстіне жаңа егеменді 
ел үшін жеңіл іс емес. Бұл жағдай бірақ та, заңдар құрылымы мен 
мазмұндарындағы кездесетін дөрекі қателіктерді ақтауға қызмет 
етпеуі керек, оның үстіне оларды болдырмау қажет жеңіл іс емес, 
оның бәрі заңның тиімділігін әлсіретеді, жеңіл-желпілікті білдіреді, 
оқылуында екі жақты түсінік береді, кейде осының салдарынан ба-
рып түсінбеушіліктер туғызады. Қосымша түсінік пен талдау жа-
сау керек болады, сөйтіп (тігісін жатқызу) заңды дұрыс түсіндіру 
қажет»2.

Бұл пікір жалғыз емес. Мысалы, қазақстандық қоғамдағы жыл-
дам қайта құруларға көңіл аударатын болсақ, қоғам өміріндегі 
заңның рөлі, сонымен қатар, көптеген жаңадан қабылданған заңдық 
актілер толыққандылықтан алыс екендігін көреміз, оларды үнемі 
реттеп отыру қажет (өзгертулер, қайта қараулар және толықтырулар),               
Б.И. Оспанов «заң дегеніміз — үйлесімділікті, тәртіптілікті құқық-
тық қатынастар бойынша, осы актілерге сәйкес істерді қолдану және 
жүргізу процедурасы бойынша заңнамалық, заңдық актілер неме-

1 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. (Об-
щая часть). Комментарий.— Алматы: Жети-Жаргы, 2002.— 160 с.

2Зиманов С.З. Конституция и Парламент Республики Казахстан.— Алматы: Же-
ти-Жаргы, 1996.— 352 с.
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се ережелер мәтініне ендірілген құқық субъектілері арасындағы 
қарым-қатынас алгоритмін «анықтайтын», «бекітетін» «сипаттай-
тын» формула.

Заң дегеніміз формула, өйткені ол мемлекеттің заңдық ұйым-
дарымен шығарылады. Ол құқық субъектілері арасындағы «күрделі 
алгебралық» құқықтық қатынастарды «шешулерге» ең жақын 
келетін формула ретінде және олардың мүмкіндіктеріне әлеуметтік 
тұрмыстағы шынайы тең серіктес ретінде «шығарылады». Бұл 
заң-формулалар белгілі бір тарихи-әлеуметтік, саяси жағдайларда, 
нақты құқық субъектілері жұмыс жасағанда пайда болады, осы 
оқиғаның қатысушылары, заң шығармашылықтың процесіне барын-
ша әсер етеді. Бұл әсерлер объективті-стихиялы, мақсатты, тіптен 
субъективті болулары да мүмкін. Олар заңның негізгі мазмұнының 
қандай болатындығын анықтайды, өйткені оның параметрлеріне 
«түзетулер коэффициентін» ендіре алады. «Коэффициенттердің» 
басқа бір бөлігі осы заңдарды пайдалану кезінде жинақталады, 
өйткені заңшығарушының бір кабинетінен де оның қандай 
болатындығын алдын ала білу мүмкін емес. Түзетулердің және 
бір бөлігі бұл заңдарды қолдануда өмірден, құқық субъектілерінің 
құқық қатынастарын шешуде пайда болады. Осының салдары-
нан, көптеген заңдарды бекітілгеннен біршама уақыттан кейін 
соншалықты өзгерістерге ұшырағандығынан олардың бастапқы 
формасы танылмай қалады да, жаңа заң қабылдауға тура келеді»1.

Жоғарыда айтылған ойлардан мынадай сұрақтар туындайды: 
ҚР ӘҚбтК 71-ші әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны 
әкімшілік жауаптылықтан босатуға көмектесу міндетін шешетін 
бабының нормасын формула деп санауға бола ма?

ҚР ӘҚбтК-ң 71-бабын қарай келе әкімшілік құқық бұзушылық 
жасаған тұлғаны «әкімшілік жазалауды орындауға кедергі кел-
тіретін ауруына байланысты» босату мүмкіндігі контекстінде, біз 
талдап отырған бапта сөз болып отырған ең басты мәселе, дәл осы 
әкімшілік жазалауды орындауға кедергі келтіріп отырғандығы ту-
ралы мәселе екендігін байқау қиын емес. Бізге көрініп тұрғандай, 
осы жағдайда, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау екі 

1 Оспанов С.И. Право — алгебра, закон — формула свободы: Методологиче-
ские вопросы онтолого-социологического осмысления современной ситуации / На-
учный редактор академик Академии наук Республики Казахстан С.З. Зиманов.— 
Алматы: Гылым, 1998.— 116 с.



216

институттардың біршама араласып кеткендігі байқалады, өйткені, 
баптың аталуының өзінің оның алғашқы бөлімінде-ақ «әкімшілік 
жауаптылықтан босатылу мүмкіндігі» туралы сөз болады, ал біз 
қарастырып отырған бөлімде — «әкімшілік жазалауды орындауға 
кедергілер» туралы.

Мұнан кейінгі уақытта әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жа-
залау институттарының толық немесе жекелей бөліктерінің арала-
суын болдырмау үшін баптың бұл бөлігін жеке ҚР ӘҚбтК 71-1-бабы 
деп өзгерту мақсатты болатын еді және оны «Әкімшілік жазалаудан 
ауруына байланысты босату» деп атау қажет.

Айтылған ойдан көрініп тұрғандай, сөз — жалпы әкімшілік 
жауаптылықтан емес, әкімшілік жазалаудан босату туралы бо-
лып отыр. Бұған түсініктеме ретінде, әкімшілік құқық бұзушылық 
жасағаннан кейін ауырған тұлғаға қатысты «әкімшілік жазала-
уды орындауға кедергі келтірген ауру» егер, бұл тұлға өзінің 
денсаулығына байланысты ауруды ерікті түрде емделгісі келме-
се, заңнамамен қарастырылған тәртіпте, соттың шешімімен оған 
мәжбүрлі түрде медициналық сипаттағы шара қолдану керек.

Сөйтіп біз тағы да мынадай, ҚР ӘҚбтК 8-тарау 71-бабының 
құқықтық нормаларын екі бөлімге бөлу керек және оның негізінде, 
екі жеке құқықтық нормалар құру керек деген ойға келеміз:

— біріншіден, ҚР ӘҚбтК 8-тарау 71-бабын «Әкімшілік жауап-
тылықтан жағдайдың өзгеруіне байланысты босату» (жаңа редак-
циясында);

— екіншіден, ҚР ӘҚбтК 8-тарау 71-1-бабын «Әкімшілік жауап-
тылықтан ауруына байланысты босату».

Бұл жағдайда, ҚР ӘҚбтК 8-тарау 71-ші «Әкімшілік жауап-
тылықтан жағдайдың өзгеруіне байланысты босату» бабы екі 
бөлімнен құралу керек, ал оның жобалау редакциясы төмендегідей 
болып жазылады:

71-бап. Әкімшілік жауаптылықтан жағдайдың өзгеруіне бай-
ланысты босату:

1. Әкімшілік құқық бұзушылық белгісі бар әрекет жасаған тұлға, 
әкімшілік жауаптылықтан, егер істі қарау барысында жағдайдың 
өзгеруіне байланысты оның жасаған әрекеті қоғамдық қауіпсіздігін 
жойғандығы анықталғанда босатылуы мүмкін.
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2. Әкімшілік құқық бұзушылық белгісі бар әрекет жасаған тұлға, 
әкімшілік жауаптылықтан, егер істі қарау барысында жағдайдың 
өзгеруіне байланысты құқықбұзған тұлға, қоғамға қауіп төндіре 
алмайтындығы анықталғанда босатылуы мүмкін.

ҚР ӘҚбтК 8-тарау 71-1-ші «Әкімшілік жауаптылықтан ауруына 
байланысты босату» жобалаған бап төмендегідей болуы керек:

71-1-бап. Әкімшілік жауаптылықтан ауруына байланысты 
босату

Әкімшілік құқық бұзушылық белгісі бар әрекет жасаған тұлға 
әкімшілік жазалаудан, егер құқық бұзушылық жасағаннан кейін, 
оның әкімшілік жазалауды орындауға кедергі келтіретін психикалық 
аурумен ауырғандығы анықталғанда босатылуы мүмкін. Мұндай 
тұлғаларға заңнамамен қарастырылған тәртіпте, соттың шешімімен 
оған мәжбүрлі түрде медициналық сипаттағы шара белгілену керек.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. «Жағдай» мен «ауруы» сөздерінің мәнін ашып, талдау 
жасаңыз.

2. ӘҚбтК-ң 71-бабына талдау жасаңыз.
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6. КӘМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ 
ӘКІМШІЛІК ЖАУАПТЫЛЫҚТАРЫНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

6.1. Әкімшілік құқық бұзушылық институттарының кәме-
леттік жасқа толмағандардың әкімшілік жаза мен әкім-
шілік жауаптылық құқықтық спецификасы.

6.2. Кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік жауап-
тылық пен әкімшілік жазадан босатылуы, жетілдірілу 
мәселелері.

6.1. Әкімшілік құқық бұзушылық институттарының 
кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік жаза 

мен әкімшілік жауаптылық құқықтық спецификасы

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тың 19 қаңтар 2005 жылғы «Қазақстан — экономикалық, әлеуметтік 
және саяси жылдам жетілдіру жолында» Жолдауының контекстінде 
Қазақстан Республикасының стратегиясының онан ары дамуы 
көрсетілген, яғни «стратегияның маңызды мәселесі — қоғамның 
ең қорғансыз мүшелерінің лайықты өмір сүруін қамтамасыз 
ету: олар балалар, олардың аналары және қариялар. Мемлекет 
бұл мәселені шешуде қажетті қаржыны аямайды»1. 

Айтылған пікірден, кәмелеттік жасқа толмағандардың лайықты 
өмірін қамтамасыз ету мәселелерін талдау мен олардың әлеуметтік-
экономикалық және құқықтық қорғалуы қазіргі заманғы Қазақстан 
мемлекетінің стратегиясының дамуының бірден-бір маңызды 
бағыты болып табылатындығын көреміз.

Қазақстандық қоғамның онан ары дамуы үшін, кәмелеттік 
жасқа толмағандардың құқықтарының қорғалу мәселелерінің рөлі 
мен маңызын талдай келе, мынаны атап көрсетуіміз қажет, яғни, 
кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықтарын қамтамасыз ету 
мәселелері тек қана тәуелсіз Қазақстанның ауқымды мәселесі емес, 

1 Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казах-
стана «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической 
модернизации» / Казахстанская правда. № 39 (24649), 19 февраля 2005.
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бұл мәселенің шешілуіне барлық әлемдік қауымдастық та мүдделі. 
Бұл қоғамның өміршеңдігін кепілдендіретін және оның болашақ да-
муын болжайтын, жаңа өсіп келе жатқан ұрпақтың белгілі бір рөлі 
арқылы түсіндіріледі. Кәмелеттік жасқа толмағандардың құқығын 
қорғау мен қамтамасыз ету — мемлекеттің, қауымдастықтың 
және халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың, кәмелеттік 
жасқа толмағандардың құқығын қамтамасыз ету және талдауға 
бағытталған бір-бірімен байланысты әрекеттің системасын (құры-
лымын) құрайды және оның мақсаты толыққанды да жеке тұлғаның 
үйлесімді дамуы және олардың заңнамада мықты бекітілуіне ықпал 
ету1.

Балалық шақтың құқықтық қорғалуы — әлеуметтік саясаттың 
толығымен және ішінара мемлекеттік саясаттың да бөлінбейтін 
бөлшегі.

Қоғамның анықтаушы рөлі жалпылама мақұлданған болып са-
налады және мемлекет жаңа ұрпақты тәрбиелеу мен өмір сүруінің 
лайықты жағдайын қамтамасыз етеді, сонымен қатар, кәмелеттік 
жасқа толмағандар мен жастарға қатысты құқықтық саясатты іске 
асыруды қалыптастыру қажеттілігі. Ұлттық дәстүрлері, құқықтық 
системасы жеткілікті түрде дамыған кез келген елде, балалық 
шақтың құқықтық қорғалуы ең маңызды міндет болып табыла-
ды. Қоғам — жас ұрпақты тәрбиелеуде, оларды әлеуметтендіру, 
қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық құрылымға интеграциялау, 
салт-дәстүр, тәртіптің әдістерінің жаңа формасы мен жолдарын 
үнемі ізденуге тиісті. Қалай болғанда да, қазіргі кезеңде балалық 
шақтың құқықтық қорғалуы біздің елімізде мына төмендегі 
жағдайларға қарай қалыптастырылуы және іске асырылуы қажет:

— жаңа мемлекеттік негізін қалыптастыруға жағдай жасаған сая-
си құрылымда, басқару структурасында, құқыққорғау ұйымдарында 
түбегейлі өзгерістер жасалды, олардың әлеуметтік қызметтері 
жетекші рөл атқарады;

— жаңа экономикалық қатынастар мен азаматтардың экономи-
калық тәртібі пайда болады және дамиды;

1 Рустемова А.У. Права ребенка в Казахстане: реальные и провозглашаемые // 
Материалы Региональной научно-практической конференции юристов, молодых 
ученых, преподавателей и студентов «Концепция правовой политики Республики 
Казахстан».— Павлодар, 2003.— 268 с.
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— адамгершілік және әлеуметтік құндылықтардың позитивті 
құрылымының қалыптасу қажеттілігі маңыздырақ бола бастайды1;

— балалық шақтың құқықтық қорғалу сферасындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейтін заңнама серпінді түрде жетілдіріледі.

Балалық шақтың құқықтық қорғалуының бірден-бір қиын 
мәселесі, кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік құқықбұ-
зушылығымен күрес болып табылады. Сондықтан балалық шақтың 
құқықтық қорғалуының принциптері мен ережелері әкімшілік 
құқықбұзушлықпен күрес контекстінде, ең алдымен, қолданыстағы 
заңнама нормаларынан шығуы тиіс.

30 қаңтар 2001 жылғы Қазақстан Республикасының әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексімен, кәмелеттік жасқа толма-
ғандардың әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау инсти-
туты механизмдерін іске асыруды қамтамасыз ететін белгілі бір 
дәрежедегі құқықтық нормалары жетілдірілді. Бұл балалық шақтың 
құқығын қорғау мәселесін шешуге бағытталған, өзінің дамуын-
да жаңа сапалы сатыға көтерілген мемлекеттің әрекеті екендігін 
дәлелдейді. Осы жағдайды негіздеу мақсатында атап өтуіміз ке-
рек, яғни ҚазССР-дің 1984 жылғы ӘҚбтК-де ерекшеліктерді 
құқықтық реттеу мен кәмелеттік жасқа толмағандарды әкімшілік 
жауаптылыққа тарту ережесі мен оларға әкімшілік жаза қолдану, 
аталған кодекстің тек бір ғана бабында көрініс тапқан болатын 
(ҚазССР ӘҚбтК 13-бап). Әкімшілік жауаптылық туралы Қазақстан 
Республикасының жаңа кодексінде бұл мәселеге толығымен жеке 
бір 9-тарау арналған, ол «Кәмелеттік жасқа толмағандардың 
әкімшілік жауаптылықтары» деп аталады және онда кәмелеттік 
жасқа толмағандардың әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазаға 
тартылуларының ерекшеліктерін кең түрде және бөлшектеп қарауға 
мүмкіндік жасалған.

ҚР ӘҚбтК-ң 9-тарауының актуалдылығы мен жаңалығы, оның 
өз құрамында инновациялық сипаттағы, әкімшілік жауаптылықтың 
бұл түрінің ерекшелігі мен спецификасын көрсететін 8-баптық (ҚР 
ӘҚбтК 72-79) ережелерден тұратындығымен қорытындыланады.

Жаңа деңгейдегі ҚР ӘҚбтК-пен іске асырылған кәмелеттік 
жасқа толмағандарды әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазаға 

1 Нарикбаев М.С. Правовая охрана детства в Республике Казахстан.— Алматы: 
РГЖИ «Дәуір», 1996.— 336 с.
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тарту ерекшеліктерін реттейтін құқықтық нормалардың жетілдіру 
процестері осы құқықтық институттардың оптимальді түрде іске 
асыруларына бағытталған құқыққорғау әрекеттерінің кең горизон-
тын (ауқымын) ашты. Ондағы құптарлық жағдай, бүгінде кәмелеттік 
жасқа толмағандардың әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жа-
залау институттарының іске асырулары сапалы да жаңа деңгейде 
және олар заңдылық принциптері негізінде гуманизм, әділдік, 
адекватты және әлеуметтік-психологиялық дамуының жан-жақты 
ескерілуі, жеке бастық ерекшелік, кәмелеттік жасқа толмағанның 
жасы ескеріліп орындалуда. Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 75-бабымен 
кәмелеттік жасқа толмағандардың құқығы, еркіндігі мен заңды 
мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында жаңа құқықтық институт 
қарастырылған — ол кәмелеттік жасқа толмағандарды әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату институты деп ата-
лады.

ҚР ӘҚбтК-нің инновациялық жаңалығы болып, яғни, Қазақстан 
Республикасындағы әкімшілік — заңдық құқық саласындағы 
ғылыми зерттеулердің демеушілері интенсификациясы болған 
игілікті жағдайлар болып табылады. Мысалы, әкімшілік-заңдық 
құқық пен заңнаманың бүгінгі күннің талабына сай қазіргі заманғы 
қазақстандық зерттеуші-әкімгерлердің еңбектерінің белгілі бір 
бөлігі арналған (А.Б. Жетпісбаевтың1, А.Б. Бахралиновтың2,                                  
Д.Ш. Сартаевтың3, О.А. Бектеновтың4, Л.Б. Богатыреваның5 және 
т.б.), олар кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік жауаптылық 
институты мен қазіргі заманғы ювентологияның әртүрлі аспектіле-
рін талдаумен айналысып жүр.

1 Жетписбаев Б.А. Ювенальная юстиция.— Алматы: Данекер, 2002.— 144 с.
2 Бахралинов А.С. Особенности административных правонарушений и админи-

стративной ответственности несовершеннолетних в Республике Казахстан //Дисс. 
канд. юрид. наук.— Алматы, 2003.— 141 с.

3 Сартаев Д.Ш. Административные правонарушения, посягающие на права не-
совершеннолетних в Республике Казахстан //Дисс. канд. юрид. наук.— Алматы, 
2004.— 136 с.

4 Бектенов О.А. Административная деликтность несовершеннолетних в Респу-
блике Казахстан: проблемы предупреждения.— Алматы, 2003.— 72 с.

5 Богатырева Л.Б. Актуальные проблемы ювенальной юстиции в Республики 
Казахстан как системы органов по защите прав и свобод несовершеннолетних // 
Материалы международной научно-практической конференции «Казахстан в эпоху 
глобализации: экономика, образование, право». Том 2.— Алматы: КазГос ИНТИ, 
2004.— 396 с.
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Кәмелеттік жасқа толмағандарды әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазадан босату институтын қарай келе, ең алдымен 
кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік құқық бұзушылық және 
әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалау институттарының 
спецификасын талдау қажет.

Біздің көзқарасымыз бойынша, аксиомалық жағдай, әкімшілік-
заңдық құқықтық қатынастың пайда болуының барлық жағдайы 
үшін бастапқы позиция болып, кәмелеттік жасқа толмаған 
құқықбұзушының жасаған әкімшілік құқықбұзушылығы болып та-
былады. Пайда болған әкімшілік-заңдық қатынастар өзінің онан әрі 
дамуы салдарынан (қозғалыс) жаңа құқықтық формаға алмасады, 
яғни мемлекеттік ұйымдар мен қызметтік тұлғалардың әрекетін 
тудырады, сөйтіп құқықбұзушынының әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалаудан босатылу немесе тартылу фактісіне транс-
формацияланады. Қолданыстағы әкімшілік заңнамалар нормала-
ры шебіндегі жаңа заңдылық формаға алмаса отырып, әкімшілік-
заңдылық қатынастар әкімшілік-заңдық құқықтық қатынастардың 
жаңа түрлерін құрайды. Әрқандай қоғамдық қатынастар, заңдық 
форманы қабылдай келе өзінің мазмұны жағынан нақтылана түседі 
және ол реттелетін құқықтық нормалармен бекітіледі. Әрқандай 
қоғамдық қатынастар, құқықтық қатынас бола отырып, өзінің 
қозғалысының заңды анықталған жаңа шарттарымен де қамтамасыз 
етіледі1.

Сонымен кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушының жасаған 
әкімшілік құқықбұзушылығын екі түрлі сапада қабылдауға бола-
ды: біріншіден, дау-жанжал ретінде және екіншіден, заңды факт 
ретінде, олардың туу генезисі бір түбірмен біріккен: олар құқыққа 
қарсы әрекеттің қорытындысы, яғни заң нормаларын бұзу болып 
табылады.

Көбінесе пайда болған дау-жанжал мәселесі құқықтық 
психологияның мәселесі болып табылады, атап өтуіміз қажет, 
қазіргі заманғы психологиялық— құқықтық әдебиеттерде дау-жан-
жал оның мына төмендегі 3 негізгі формаларында зерттеледі:

1) жекебасішілік дау-жанжал формасында, яғни күшіне қарай бір-
біріне тең, бірақ бір-біріне қарама-қарсы мүдделер, қажеттіліктер, 
әуестіктер т.б. жақтардың қарсылығы;

1 Бандурка А.М., Друздь В.А. Конфликтология: Учебное пособие для вузов.— 
Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997.— 355 с.
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2) жекебасаралық дау-жанжал формасында, яғни жағдай ретінде 
анықталатын қатысушы тұлға немесе топтар бір-біріне келіспейтін 
мақсаттарды және қарама-қарсы құндылықтарды іске асырады не-
месе бір мезгілде, жарыса күресте бір мақсатқа жетуге таласады, ал 
оған тек бір жақ қана жетуге тиісті;

3) топаралық дау-жанжалдар, жанжалдасатын жақтар бо-
лып әлеуметтік топтар шығады, олар сәйкес келмейтін мақсатты 
көздейді және оған жету жолында бір-біріне кедергі келтіреді. Бұл 
жағдайда да қойылған міндетті нақтылауға деген тырысушылық 
және мәселенің тек арақатынасының нақтылы жағдайдағы бөлігін 
ғана қарау байқалады1.

Айтылғаннан өзгеше, біздің мәселеге келуіміздің ерекшелігі 
сол, біз дау-жанжалды кәмелеттік жасқа толмағанның жасаған 
әкімшілік құқықбұзушылығы түрінде іске асатын құқыққа қарсы 
әрекеттің қорытындысы ретінде қараймыз. Мұнда әкімшілік құқық 
бұзушылық — бұл құқықбұзушы мен мемлекет арасындағы пай-
да болатын дау-жанжал. Әкімшілік жауаптылық туралы да осы-
ны айтуға болады. Бұл дау-жанжалдар сол базалық алғышарттары 
болып табылады, олардың негізінде көптеген әкімшілік-заңдық 
құқықтық қатынастардың жаңа түрлері құрылады.

Сонымен, дау-жанжалдардың өзінің көптүрлілігі, сондай-ақ 
пайда болған құқықтық қатынастардың көптүрлілігі, әртүрлі дау-
жанжалдық жағдайларға әсері бар, соның ішінде, ұйымдастыру, 
ақпараттық, коммуникативті, әлеуметтік-психологиялық2, құқықтық 
тәлім-тәсілдерді пайдалануды болжамдайды, ал олар немесе дау-
жанжалдың өзін немесе пайда болған дау-жанжалдық жағдайды 
жоққа шығаруға бағытталған.

Әкімшілік құқық бұзушылықты заңды факт ретінде қарай 
келе, мынадай қорытынды жасауға болады, яғни, әкімшілік құқық 
бұзушылық құқықтық қатынастардың пайда болуына, өзгеруіне 
және тоқтатылуына негіз болып табылады. Айтылған оймен                                     
Б.Б. Алексеевтың теориялық ескертулері сәйкес келеді, онда 
«заңдылық факт түсінігі шынайы өмірлік, құқық нормаларын 
іске асыратын тетік мағынасы бар жағдайлардың барлығы және 

1 Бандурка А.М., Друздь В.А. Конфликтология: Учебное пособие для вузов.— 
Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997.— 355 с.

2 Зеркин Д.П. Основы конфликтологии: Курс лекций. (Серия «Учебники и учеб-
ные пособия»). Ростов-н/Д: «Феникс», 1998.— 480 с.
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құқықтық норма мен нақты субъектінің нақты құқығы (міндеті) 
арасындағы байланыстырушы звено ретінде шығады. Заңды 
фактілер, сонымен, құқықтық қатынастардың бар өмірі жалғасқан 
жағдайлар — оның пайда болуы, өзгеруі, тоқтатылуы»1.

Әкімшілік құқықбұзудың анықтамасын, дау-жанжал ретінде 
де, заңды факт ретінде де қарауға болатын ҚР ӘҚбтК-ң 28-бабын-
да заңды көрініс тапқан. Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 28-бабына сәйкес 
әкімшілік құқықбұзу құқыққа қарсылық ретінде сипатталады, кінәлі 
(ойсыз немесе байқаусыз) тұлғаның әрекеті немесе әрекетсіздігі 
үшін ҚР ӘҚбтК-мен әкімшілік жауаптылық қарастырылған. 
Бұл жағдайда Б.А. Жетпісбаевтың және А.Б. Бахралиновтың 
қорытындыларымен келісуге болады: «Жасалған әкімшілік құқық 
бұзушылық барлық жағдайда да мынадай негізгі, айтарлықтай 
заң туралы әдебиеттерде көп кездесетін белгілермен сипатталады: 
қоғамдық қауіпсіздік, құқыққа қарсылық, кінәлілік және әрекеттің 
жазалануы. Көбіне жиынтық ретінде алынған дәл осы көрсетілген 
белгілер әкімшілік құқық бұзушылық түсінігінің негізгі мағыналық 
салмағын құрайды. Сонымен, көрсетілген белгілер, яғни кәмелеттік 
жасқа толмағандардың әкімшілік құқық бұзушылықтарының адек-
ватты түсінігінен міндетті және бөлінбейтін дәстүрлі (классикалық) 
ретінде қабылдауға мүмкіндік жасайды.

Сонымен кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік құқық 
бұзушылықтары түсінігі бойынша, кәмелеттік жасқа толма-
ғанның жасаған қоғамдық тәртіпсіздікті тудыратын қоғамдық 
қауіпті, құқыққа қарсы кінәлі әрекеті, қауіпсіздікке, денсаулыққа, 
өміріне, азаматтың жекеменшікке және басқару тәртібіне құ-
қығы мен еркіндігіне қолданыстағы заңнамамен қарастырылған 
әкімшілік жазалау түрінде қойылған әкімшілік жауапкершілігі»2.

ҚР ӘҚбтК 4-тарауына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық 
әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудың жалғыз негізі 
болып табылады, яғни, әкімшілік құқық бұзушылықты жасау, 
әкімшілік-заңдық құқықтық қатынастарды шарттайтын дәл сол 
заңды факті ретінде шығарылады. Мұндағы айнымайтын нәрсе 
сол, әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған кезден бастап, мемле-

1 Алексеев С.С. Общая теория права.— М., 1982.— С. 164—165.
2 Жетписбаев Б.А., Бахралинов А.С. Генезис административных правонаруше-

ний несовершеннолетних и меры борьбы с ними. (Монография) — Алматы: Казах-
ская академия труда и социальных отношений, 2001.— 81 с.
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кетте оның өкілетті ұймдарының атынан кінәлі тұлғаны әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазаға тартуға құқығы мен міндеті пай-
да болады. Құқықбұзушы өзінің әрекетіне есеп беруге және оның 
мүмкін болған салдарларына өзін кінәлі санауға, заңмен бекітілген 
шамадағы жауаптылық пен жаза қолдануға бағынуға міндетті 
болады»1.

Кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыға әкімшілік жауап-
тылық пен әкімшілік жаза шараларына тарту процесі заңнамамен 
қатаң анықталған уақыт аралығында өтеді. Осыған сәйкес, нақтылы 
әкімшілік құқық бұзушылық жасалған уақыт, мемлекеттік ұйымдар 
мен қызметтік тұлғалардың құқығы мен міндеттерін соңынан ертетін 
әкімшілік жауапкершілікке тартуда және құқықбұзушыға әкімшілік 
жаза қолдануда, әкімшілік жауаптылықа және оның салдарларының 
пайда болу кезеңі немесе уақыты деп санауға болады.

Біздің байқауымызша, кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушы-
ға берілген әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудың 
ерекшеліктеріне әлеуметтік психологиялық сипаты бар мына 
төмендегідей факторлар тікелей әсер етеді:

— құқықбұзушының жеке басының кәмелеттік жасқа толма-
ғандық факторы, яғни, кәмелеттік жасқа толмағанның жасына, ор-
ганизм мен ақыл-ойының даму кезеңіне байланысты;

— кәмелеттік жасқа толмағанның әлеуметтік жағдайына себеп-
ші болатын шарттар, факторлары, оның тәрбиесі, білімі, айналыса-
тын жұмысы және әлеуметтік қоршаған ортасы;

— кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушының жалпы пси-
хологиялық даму деңгейі, факторы және басқа да жеке басының 
психологиялық сипаттамасы ;

— кәмелеттік жасқа толмағанның құқықбұзуға (заңбұзуға) дейін-
гі және сол кездегі тәртібінің (өзін-өзі ұстау) факторы;

— кәмелеттік жасқа толмаған заңбұзушыға есейген құқық-
бұзушының тәртібінің жағымсыз әсері және рөлі, факторлары;

— жасалған құқық бұзушылықтың ауаны, сипаты және ауыр-
лығы және т.б.

Әкімшілік-құқықтық аспектіде, кәмелеттік жасқа толмағанға 
қойылған әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудың ерек-

1 Атжанов Т.Ж. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности (по законодательству Республики Казахстан и Российской Феде-
рации) //Автореферат дисс. канд. юрид. наук.— Челябинск, 1998.— 31 с.
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шеліктерін қалыптастыруда, әкімшілік заңдық заңнамалар нор-
малары шешуші рөл атқарады, олар кәмелеттік жасқа толмаған 
заңбұзушыға қойылатын әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік 
жазаның тәртібін және қолдану тәсілдерін реттейді. Бұл жағдайда 
өзінің мазмұны жағынан кәмелеттік жасқа толмағандардың әкім-
шілік жауаптылық пен әкімшілік жазаға тартылулары бойынша 
анықтайтын және аргументтейтін (дәлелдейтін) әкімшілік-заңдық 
заңнаманың бар болу факторлары маңызды болып саналады. 

Біріншіден — оның әлеуметтік-психологиялқ аспектісіндегідей 
шешуші рөлді құқықбұзушының жеке басының кәмелеттік жасқа 
толмағандығы атқарады. Мысалы, ҚР ӘҚбтК-ң 1-бөлім 72-бабы-
на сәйкес «кәмелеттік жасқа толмағандар болып, әкімшілік құқық 
бұзушылық жасалған кезде он алты жасқа толған, бірақ он сегіз 
жасқа толмағандар осы баптың әрекеттері таралатын тұлғалар 
болып танылады». Сонымен қатар Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексімен заң бұзуға қабілетті 
деп аталатын жас мөлшері де бекітілген. Мысалы ҚР ӘҚбтК-ң 
32-бабына сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кезде 
(уақытта) физикалық тұлға он алты жасқа толған болса, онда ол 
әкімшілік жауаптылыққа тартылады. Кәмелеттік жасқа толмаған 
жас жеңілдететін жағдайы сияқты басқа да жеңілдету және ауырла-
ту жағдайларымен қоса жиынтық түрінде есептеледі;

Екіншіден — ҚР ӘҚбтК-ң 2-бөлім 72-бабына сәйкес, әкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған кәмелеттік жасқа толмағанға әкімшілік 
жаза берілуі немесе оған тәрбиелік мәні бар мәжбүрлеу шара-
лары қолданылуы мүмкін. Біздің ойымызша, дәл осы ҚР ӘҚбтК 
ережесі ең маңыздыларының бірі болып саналады, ол әкімшілік 
жауаптылықтың спецификасын, есейген құқықбұзушылардың 
әкімшілік жауаптылық спецификасынан ерекшелеп тұр, себебі ҚР 
ӘҚбтК-де есейген тұлғаларға қатысты шара ретінде, әкімшілік 
жазаға альтернативті қолданылатын тәрбиелік әсері бар мәжбүрлеу 
шаралары туралы нормалары жоқ.

Кәмелеттік жасқа толмағандар мен есейген құқықбұзушылар 
арасындағы әкімшілік жазалаулардың айтарлықтай өзгешеліктері 
мен ерекшеліктері осы жазаларды беру жолдарында да қолданылады. 
Оған бірнеше әкімшілік-заңдық заңнамалық құрылым нормалары-
нан, біздің пікірімізді растайтын мысал келтіретін болсақ: 
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— біріншіден, кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыға әкім-
шілік жаза салынатын, тек қана оның өзінің еңбекақысы немесе 
мүлкі болған жағдайда әкімшілік айып белгіленеді;

— екіншіден, айып мөлшері он айлық есептік көрсеткіштен 
аспауы қажет;

— үшіншіден, кәмелеттік жасқа толмағанның әкімшілік жаза 
қаралатын жеке өзінің еңбекақысы немесе мүлкі болмаған жағдайда, 
айып оның ата-анасына немесе оларды жалпы негізде алмастыра-
тын тұлғаларға салынады;

— төртіншіден, арнайы құқықтан айыру кәмелеттік жасқа тол-
мағанға бір жылдан артық мерзімге берілуі мүмкін;

— бесіншіден, әкімшілік камауға алу он сегіз жасқа толмаған 
тұлғаларға қолданылуы мүмкін емес;

— алтыншыдан, кәмелеттік жасқа толмағанға әкімшілік жаза 
қолдануда, біз жоғарыда көрсеткеніміздей әкімшілік құқықбұзу-
шылығы үшін жауаптылықты жеңілдету немесе ауырлату жағ-
дайларынан басқа, оның өмірі мен тәрбиелік жағдайлары, психо-
логиялық даму деңгейі, жеке тұлғаның басқа да ерекшеліктері, 
сондай-ақ оған жасына қатысты ересектердің әсері ескеріледі;

— жетіншіден, кәмелеттік жасқа толмағандарды әкімшілік 
жауаптылықтан босатуда немесе әкімшілік жазалауды орындауда 
мерзімі өтіп кеткендігіне байланысты жартысына қысқартылады;

— сегізіншіден, әкімшілік құқықбұзушылығы үшін кәмелеттік 
жасқа толмаған тұлға осы жазаға алты айдың ішінде жазаны 
бергендігі туралы қаулының аяқталған күнінен бастап әкімшілік 
жазаға тартылған болып саналады.

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, атап өтуіміз 
керек, яғни барлық кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік 
құқық бұзушылық, әкімшілік жазалау мен әкімшілік жауаптылық 
институттарының ерекшеліктері, кәмелеттік жасқа толмағандарды 
әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату инсти-
тутының ерекшеліктерінің қалыптасу процестеріне тікелей әсер 
етеді. 

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Біздің еліміздегі балалық шақтың құқықтық қорғалуының 
мемлекеттік саясатының қалыптасу мүмкіндігі критериилерін 
атаңыз.
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2. ҚР ӘҚбтК-ң 9-тарауы «кәмелеттік жасқа толмағандардың 
әкімшілік жауаптылықтарын» талдаңыз.

3. Кәмелеттік жасқа толмағандардың дау-жанжал құқығы 
және заңды факт жөніндегі әкімшілік құқықбұзушылығының мәнін 
талдаңыз.

4. Кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік құқық 
бұзушылық түсінігіне анықтама беріңіз.

5. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазаға кәмелеттік 
жасқа толмаған заңбұзушының тартылуының тәртібі мен 
түрін реттейтін әкімшілік-заңдық заңнама нормаларының рөлін 
сипаттаңыз.

6. Кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыларға қатысты 
қолданылатын тәрбиелік мәні (әсері) бар мәжбүрлеу шараларының 
рөлі мен мағынасын сипаттаңыз.

6.2. Кәмелеттік жасқа толмағандардың әкімшілік
жауаптылық пен әкімшілік жазадан босатылуы,

 жетілдірілу мәселелері

Біздің зерттеулеріміз контекстінде, кәмелеттік жасқа толма-
ғандардың құқықтық мәселесінің жаңа бір аспектісін көрсетуге 
шығармашылық әрекет жасадық, ол құқықтық нормаларға негіз-
делген, әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
институтының іске асыру тәртібін реттейтін, қолдану мүмкіндігі 
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
30 қаңтар 2001 жылғы Кодексінде заңдық көрініс тапқан.

Кәмелеттік жасқа толмаған әкімшілік құқық бұзушылық жаса-
ғандарға ересек құқықбұзушыларға сияқты баптар нормаларының 
әсері таратылады, ол ҚР ӘҚбтК 8-тарауында қамтылған, яғни 
әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік жауаптылық 
пен әкімшілік жазадан босату мына төмендегідей негіздерде орын-
далады: 

— әкімшілік жауаптылықтан әкімшілік құқық бұзушылық жаса-
ған тұлға жасаған әрекетіне өкініш білдіруіне байланысты боса-
тылады (ҚР ӘҚбтК 67-бабы);
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— әкімшілік жауаптылықтан тұлғаны босату — оның жасаған 
құқықбұзушылығының маңызы аздығына байланысты босаты- 
лады (ҚР ӘҚбтК 68-бабы);

— әкімшілік жауаптылықтан тұлғаны босату — жасаған құ-
қықбұзушылығының мерзімінің өтіп кетуіне байланысты боса-
тылады (ҚР ӘҚбтК 69-бабы);

— әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазадан рақымшылық актісі негізінде 
босату (ҚР ӘҚбтК 70-бабы);

— әкімшілік жауаптылықтан жағдайдың өзгеруіне байланы-
сты құқықбұзушының денсаулығына байланысты босату (ҚР 
ӘҚбтК 71-бабы);

Сонымен қатар ҚР ӘҚбтК-е ересек құқықбұзушыларға таратыл-
майтын және тек қана кәмелеттік жасқа толмағандарды әкімшілік 
жауаптылық пен оған берілген әкімшілік жазаны орындаудан 
босату және тәрбиелік мәні бар шараларды қолдану мүмкіндігі 
қарастырылған арнайы нормасы бар.

Мысалы, ҚР ӘҚбтК жалпы бөлімінің 75-бабына сәйкес 
«Кәмелеттік жасқа толмағандарды әкімшілік жауаптылық пен 
әкімшілік жазалаудан босату» «әкімшілік құқық бұзушылықты 
алғаш рет жасаған кәмелеттік жасқа толмағанға, әкімшілік 
жауаптылық немесе белгіленген әкімшілік жазаны орындаудан 
және оған заңнамамен қарастырылған тәрбиелік мәні (әсері) бар 
шараларды қолданудан, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі 
қарауға өкілетті ұйым мен қызметтік тұлғамен босатылуы мүмкін».

Сонымен кәмелеттік жасқа толмағанға әкімшілік шараны 
белгілеу немесе оны әкімшілік жауаптылыққа тарту сөзсіз бола-
ды, ең алдымен, оның кәмелеттік жасқа толмағандығы ескеріледі, 
ол жасөспірімнің құқыққа қарсы әрекетінің мотивтеріне көптеген 
түсініктер береді. 

Сонымен қатар, кәмелеттік жасқа толмағанды әкімшілік жауап-
тылыққа тарту мәселесін талдай келе, оның жасаған құқық-
бұзушылығының санын да ескеру қажет. Мұндағы ерекше көңіл 
қоятынымыз — ол құқық бұзушылықты алғаш рет жасап отырған 
жасөспірім. Сондықтан да заңшығарушының осы мәселенің 
шешу жолын ойлана келе мынадай логикалық қорытынды жасауы 
кездейсоқтық емес, ол ҚР ӘҚбтК 75-бабында көрініс тапқан.
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Заңшығарушының түсіндіруі бойынша ҚР ӘҚбтК 2-бөлімі 
72-бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылықты алғаш рет 
жасаған кәмелеттік жасқа толмағанға, мына төмендегідей мәжбүрлі 
тәрбиелік әсері бар шаралар белгіленуі мүмкін:

1. Заңды түсіндіру;
2.  Ата-ананың немесе оларды алмастырушы тұлғалардың неме-

се арнайы мемлекеттік ұйымдардың қарауына беру;
3. Келтірілген залалдың орнын толтыру міндетін жүктеу;
4. Бос уақытын шектеу немесе кәмелеттік жасқа толмағанның 

тәртібіне ерекше талап қою.
Заңнамамен тәрбиелік әсері бар шаралардың басқа да түрлері 

қарастырылуы мүмкін. 
Кәмелеттік жасқа толмағанға бір мезгілде бірнеше тәрбиелік 

маңызы бар шаралар қолданылуы мүмкін.
Жоғарыда аталған барлық шаралар әкімшілік жауаптылықтың 

альтернативасы болып саналады, бірақ, кәмелеттік жасқа толма-
ғанды әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
мүмкіндігін беретін жағдайлар да болып табылады

ҚР ӘҚбтК жоғарыда аталған инновациялық мағынасы бар норма-
ларын бағалай келе, атап өтуіміз қажет, кәмелеттік жасқа толмаған 
құқықбұзушыларға қатысты құқықтық шара ретінде, әкімшілік 
жазаның альтернативті шарасының бірі 30 қаңтар 2001 жылғы ҚР 
ӘҚбтК жаңа новелласы болып табылады.

Сонымен қатар, көңіл қойып зерттейтін болсақ, бұл баптың 
мазмұнынан анықтауға болады, яғни заңшығарушы кәмелеттік жасқа 
толмаған құқықбұзушыны «әкімшілік жауаптылықтан немесе 
оған заңнамамен қарастырылып берілген әкімшілік жазаны 
орындау мен тәрбиелік мәні (әсері) бар шараларын қолданудан 
босату» мүмкіндігін көрсете келе, тәрбиелік мәні бар шаралардың 
мәжбүрлеу түрінде болу мүмкіндігін көрсетпейді. Әрине, мұнымен 
сөзсіз келісуге болады. Бірақ, бұл жағдайда міндетті түрде ҚР 
ӘҚбтК-ң 9-тарауының жалпы талдауында «Кәмелеттік жасқа 
толмағандардың әкімшілік жауаптылықтары» деген баптан бірқатар 
түсініспеушіліктер пайда болады, тіптен әртүрлі көзқарастар да 
туады, олардың мағынасы, ҚР ӘҚбтК 2-бөлімі 72-бабына сәйкес 
«әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кәмелеттік жасқа 
толмағанға әкімшілік жаза берілуі мүмкін немесе тәрибелік мәні 
бар мәжбүрлеу шарасы қолданылуы мүмкін» деп көрсетілген.



231

Сонымен ҚР ӘҚбтК 75 және 72-баптарының талдаулары негі-
зінде, біздің ойымызша екі қызық қорытынды жасауымызға болады:

— біріншіден, кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыны 
әкімшілік жауаптылықтан немесе әкімшілік жазаны орындау мен 
заңнамамен қарастырылған оған тәрбиелек мәні бар шараларын 
қолданудан босату туралы шешім қабылдауда, мәжбүрлеу сипатын 
қоспайды, себебі бұл туралы ҚР ӘҚбтК 75-бабы диспозициясын-
да тікелей көрсетілмеген. Бұл жерде түсіндіруіміз қажет, яғни ҚР 
ӘҚбтК 75-бабында кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушы боса-
тылуы мүмкін деп нақты айтылған «әкімшілік жауаптылықтан 
немесе берілген әкімшілік жазаны орындаудан заңнамамен 
қарастырылған тәрбиелік мәні (әсері) бар шараларын қолда-
наудан босату»;

— екіншіден, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған кәмелеттік 
жасқа толмағанға қатысты компетентті ұйыммен немесе қызметтік 
тұлғамен оны әкімшілік жаза түріндегі әкімшілік жауаптылыққа 
немесе тәрбиелік әсері бар шараны қолдану түрінде шешім 
қабылданған жағдайда; тәрбиелік әсері бар шара міндетті түрде 
мәжбүрлеу сипатын алу қажет. Бұл қорытынды ҚР ӘҚбтК-ң келесі 
72-бабында былай суреттеледі: «немесе оған тәрбиелік әсері бар 
мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін».

Мұндай қорытындылармен келісуге болады ма? Мәселеге бұлай 
келуде тек түсінікті болатын бір нәрсе: ол тәрбиелік әсері бар шара-
лар бірінші және екінші жағдайда да мәжбүрлеу сипатын алулары 
керек. Бұл мынадай жағдаймен түсіндіріледі, яғни кәмелеттік жасқа 
толмаған құқықбұзушыға қатысты тәрбиелік әсердің мәжбүрлеу 
шарасының міндеттілігі келесі маңыздылығы аз емес факторлар-
дан шығады:

а) құқықбұзушының жеке басының спецификасынан;
б) кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыға қолданылатын 

тәрбиелік әсері бар процестердің спецификасынан;
в) әкімшілік (әкімшілік-заңдық) құқық спецификасының өзінен.
Қолданылатын тәрбиелік әсері бар шаралардың мәжбүрлеу 

сипатының міндеттілігіне себепші болатын бұл факторлардың 
әрқайсысынң маңызы мен мәнін негіздейміз:

а) кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушының жеке басы ту-
ралы тек қана мына жағдайда айта аламыз, егер кәмелеттік жасқа 
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толмаған тұлға әкімшілік құқықбұзушылық жасаса, яғни әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы нақты істің, нақты әкімшілік құқықбұзу-
шы субъектісі болса. Сонымен бірге, әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы нақты іс бойынша кінәлі болып саналған кәмелеттік жасқа 
толмаған, бәрібір құқықбұзушының мойындауы қажет компетентті 
ұйым немесе қызметтік тұлға әкімшілік құқықбұзушылық жасаған 
тұлғаның кінәлілігі толығымен дәлелденді деген қорытындыдан 
соңғы шешімді шығарады. Тек осы жағдайда ғана нақты жеке адам 
туралы құқықбұзушының жеке басы туралы сияқты айта алуымыз 
мүмкін.

Құқықбұзушының жеке басы қоғамдық маңызы бар әрекеттердің 
барлық жиынтығынан, тәртібінен, нақты әрекеттерінен тұрады. 
Егер тұлғаның шын мәнінде құқық бұзушылық жасап, оның кінәсі 
дәлелденсе, онда оның мұнан ары қарайғы тәртібінің болжамы 
құқықбұзушының жеке басын зерттеуші және осы іс туралы шешім 
шығарушы тұлғаларда құқықбұзушылардың мұнан ары қарай заңды 
тыңдап, сыйлап өмір сүреді деген абсолютті сенім пайда болмай-
ды. Оның үстіне іс жүзінде жеткілікті түрдегі көптеген жағдайлар 
бар, мысалы, әкімшілік жауаптылықтан және белгіленген әкімшілік 
жазадан босатылған көптеген кәмелеттік жасқа толмағандар, 
белгілі бір уақыт өткеннен соң жаңа құқық бұзушылықтар, тіптен 
қылмыстар да жасайды1.

Сонда да, құқық бұзушылық жасағандар арасында көпшілігі 
шын мәнінде кездейсоқ түсіп қалады: өзінің арын, қасиетін 
және мүлкін қорғаймын деп немесе жеке өзінің бейқамдылығы 
мен немқұрайдылығының, бейқамдығынан, тәртіпсіздігінен, 
ақымақтығынан немесе міндетті борышын қате түсінгендігі, 
ынтымақтастығы, конформиз және т.б.— мұнда әрекеттердің 
уәждері әр алуан болуы мүмкін. Бірақ бұл заңдылық емес, құқық 
бұзушылықтың белгілі бір бөлігі қасақана жасалады. Сондықтан 
жауаптылық шамасын анықтай және кәмелетке толмаған 
құқықбұзушыға қатысты қолданылатын тәрбиелік әсері бар шара-
ны қолдану туралы шешім шығара келе, әкімшілік жазалау шара-
сы орнына, қызметтік тұлға белгіленген тәрбиелік әсері бар шара-
лар толығымен орындалғандығына және онан дұрыс қорытынды 

1 Бегалиев К.А. Предупреждение правонарушителей среди несовершеннолет-
них.— Алма-Ата, «Казахстан», 1974.— 36 с.
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шығатындығына сенімді болуы керек. Өйтпеген жағдайда оны 
қолданудың мағынасы жоғалады. Сондықтан белгіленген тәрбиелік 
әсері бар шаралардың тиімділігінің шындығы көп жағдайда олар-
дың мәжбүрлеп атқару күшімен кепілденеді. Тіптен, мұнан ары 
қарайғы оның дұрыс тәртібі негізінде жазаның сөзсіздігі мен жаңа-
дан жауапқа тартылу фактісінің сөзсіздігі туралы қорқыныш жата-
тын болса, онда бұл толығымен қалыпты жағдай, себебі мемлекеттік 
мәжбүрлеу адам еркіндігін шектейді, адамның биліктің берген 
нұсқасын орындамаудан басқа еш шарасы қалмаған жағдайына 
келтіреді1. Сондықтан кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыға 
қатысты қолданылатын тәрбиелік әсері бар шара тек мәжбүрлеу 
тәртібінде орындалуы мүмкін, яғни құқықбұзушының еркі мен 
қалауынан тыс. 

б) тәрбиелік әсері бар процестер спецификасы, «тәрбиелеу» деген 
сөздің өзінің кейбір жағдайларда мәжбүрлеу, тіптен кейде тәрбиелеу 
процесін іске асыру барысында тәрбиелеуші мен тәрбиеленушінің 
арасындағы билеуші элементтерден тұратынын куәлендіреді. Бала-
ны тәрбиелеу процесі барысында мәжбүрлеудің қажеттілігі туралы 
талдай келе, «еуропалық либерализмнің әкесі», педагогикалық си-
стеманы құрушы, осы күнге дейінгі актуалды Джон Локк мынадай 
пікірге келеді, яғни «қандай да бір барлық өзімен кеткендікке жол, 
ерік берілмеу керек», соның ішінде, әсіресе «қырсықтыққа және 
ашық бағынбаушылыққа. Бірақ бұл жағдайда да, мен ойлаймын, жа-
залау мүмкіндігінше былай жүргізілу керек, яғни жазалаудың басты 
мақсаты қолданылған шарадан ұялуда болуы керек», яғни жазаның 
өлшемі жазаланушының кінәсінің өлшемімен сай келуі керек. Жаза 
дәл уақытында және жақсы ойланған болуы керек. «Сондықтан, 
мен басқа жағдайда мақұлдағыш және тыңдағыш болған балаларға 
жаман қолданылған жаза көп балаларды бірбет және тыңдамайтын 
ететініне күдіктенбеймін». Бірақ та басқа жағдайларда, «егер мықты 
ерік пайда болса, егер ол қасақаналық және бірбеттік бағынбаушы-
лық болса, онда жаза жасалғанның маңызды не маңызсыздығымен 
емес, сонымен бірге, әрекеттің бұйрыққа бағынуы мен қажетті 
сыйластық талабына қаншалықты қарама-қайшылығымен өзінен-

1 Теория государства и права. Учебник для юридических вызов и факультетов. 
Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова.— М.: Издательская группа ИНФРА-
М-НОРМА, 1997.
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өзі өлшенбеуі керек». Бұл жағдайда «жаза барынша қатаң түрде 
орындалуы керек» және оны сол уақытқа дейін «ол жанымен 
түсінбегенше, сіз өзіңіз шынайы өкінгендік белгісін, ұялғанын, 
бағынуға дайын екендігін сезбегеніңізге дейін» қолдана беру керек1.

Көріп отырғанымыздай, Джон Локктың келтірілген көзқарасы-
нан, оның қоғамдық және педагогикалық әрекетінің кезеңінде жа-
ман, кері қасиетті толығымен алып тастау, жойып тастау, шығарып 
тастау және т.б., тіптен шыбықпен сабау немесе жай баланы ұрып-
сабау әдісі қажеттігі болжамдалған.

Қазіргі заманғы педагогикалық және психологиялық доктрина 
(ілім) бізді жөндеуге, дұрыстауға, қосуға, қандай да бір қасиетті 
және әдетті жоюға, «қайта тәрбиелеу» процесі сипатында тырысты-
рады, ал оны адамгершілік және жеке басқа деген жоғары талаппен 
үйлесімді сыйластықта көрсетуге болады.

Әдеттегідей, бүгінде «қайта тәрбиелеу» түсінігіне, адамдық 
қатынастарға қарама-қайшы келетін, соның ішінде құқыққа қарсы 
әрекеттер туралы, әлеуметтік мақұлдау тәртібі туралы, жеке бастың 
қасиеті туралы сөз болған кезде ғана бет бұрады. Мысалы, А. Ма-
каренко, кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушылар арасын-
да педагогикалық жұмыс ұйымдастырған кез келген баланы, егер 
оны қалыпты адамгершілікті жағдайда ұстаса, қайта тәрбиелеуге 
болатындығын дәлелдеді. Бірақ, А. Макаренко мына мүмкіндікті де 
жоққа шығарған жоқ, тіптен іс жүзінде М. Горький атындағы ко-
лония тәрбиеленушілеріне қатысты оқу және тәрбиелеу процестері 
барысында мәжбүрлеу шараларын кеңінен қолданды да. Бірақ, 
мұндай тәжірибе үшін оның өзі бірнеше рет білім және тәрбие 
процестерінің жетекшілері атынан қоғамдық қарсылыққа ұшырады.

Қалай болғанда да, қазіргі заманғы мұғалімнің іс жүзіндегі 
жұмысында қолданатын тәрбие әдістері арасында жетекші орынды 
бағалау және өзін-өзі бағалау әдісі алады, оның көмегімен әрекетті 
бағалау жүргізіледі, әрекетті қолдау, тәрбиеленушінің өз тәртібін өзі 
реттеуіне көмек көрсетеді (сын, көтермелеу, ескерту, жазалау, сенім 
арту, бақылау, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі сынау) сияқты2.

1 Локк.— М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2000.— 224 с. (Антоло-
гия гуманной педагогики).

2 Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. Психология и педагогика в вопросах и ответах. 
Серия «Учебники, учебные пособия», Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.— 576 с.
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Сонымен, қазіргі заманғы педагогикалық ой, сондай-ақ бала-
лар мен жасөспірімдерді тәрбиелеуде жазалау шарасын қолдану 
қажеттілігін жоққа шығармайды, әсіресе құқық бұзушылық жа-
сайтындар арасында. Сондықтан да, кәмелеттік жасқа толмаған 
құқықбұзушыларға қатысты қолданылатын тәрбиелік әсері бар 
шаралар мәжбүрлеу сипатын алулары керек, себебі барлық бірдей 
кәмелетке толмаған құқықбұзушы оны (шараны) өз еркімен 
қабылдауға қабілетсіз;

в) әкімшілік (әкімшілік-заңдық) құқық көптеген ерекшеліктер-
мен сипатталады. Көңілімізді ең алдымен әдеттегідей, әкімшілік-
заңдық қатынастар пайда болған жағдайда әкімшілік құқық қатаң 
заңдық форма болып табылады немесе атқарушы билік пен сот 
ұйымы жұмыстары аясындағы қоғамдық қатынастарды басқару 
моделі болып табылады, ол қоғамдық тәртіпті және қоғамдық 
қауіпсіздікті және т.б. қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл жағдайда 
ол басқару субъектілері қатынастарының заңдық теңсіздікті, асим-
метрияны үзілді-кесілді бекітеді. Бұл бір жақтың екінші жаққа 
бағынуымен байланысты1.

Әкімшілік-құқықтық қатынастардың билікшіл табиғаты әкім-
шілік құқық субъектілерінің қажеттілігі мен жалпы императивті 
тәртіпті қамтамасыз ету мен қалыптастыруда заң ережесімен 
бекітілген құқықтық қатынастардың тұрақтылығымен шартталған. 
Айтылған ойға қосатынымыз, биліктің іске асыру процесі әкім-
шілік-құқықтық нормалармен белгіленген бағынушылардың 
еркінің өзгеру процесімен қатар жүреді. Сонымен қатар, әкімшілік-
құқықтық қатынастардың биліктік табиғатының мәні — биліктік 
өкілеттің бар болғандығынан емес, олардың көмегімен әкімшілік 
құқық субъектілері талаптарының әртүрлі мүдделерін қамтамасыз 
ету, сондай-ақ әкімшілік құқықтық қатынастардың тұрақтылығы2.

1 Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов.— М.: Издатель-
ство БЕК, 1996.— 368 с.; Овсянко Д.М. Административное право: Учеб. Пособие 
для студентов юридических факультетов и институтов / Отв. ред. проф. Г.А. Ту-
манов.— М.: Юристъ, 1996.— 304 с.; Ибрагимов Х.Ю. Административное пра-
во.— Алматы: Данекер, 2000.— 256 с.; Административная деятельность органов 
внутренних дел. Часть Особенная. Издание третье, исправленное и дополненное. 
Учебник / Под ред. док. юрид. наук, проф., академика РАЕН А.П. Коренева.— М.: 
Московская академия МВД России, «Щит-М», 2000.— 362 с. и др.

2 Административное право Республики Казахстан. Часть общая. Учебник для 
юридических факультетов.— Алматы: Жети жаргы, 1996.— 240 с.
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Жалпы алғанда, әкімшілік құқық — бұл басқару құқығы. Ол 
мемлекеттік әкімшіліктің қалыптасу және жұмыс жасау барысын-
да пайда болатын қатынастарды реттейді және мемлекеттік басқару 
аймағына қызмет етеді.

«Мемлекеттік әкімшілік» түсінігі өзінің құрамына мына эле-
менттерді енгізген:

— біріншіден, бұл атқарушы биліктің билеуші әрекеттері;
— екіншіден, қалалық және аудандық соттар әкімшілік істі 

қарай келе, әкімшілік билікті іске асырады, сот төрелігі актісі емес, 
әкімшілік актілерді шығарады;

— үшіншіден, мемлекеттің тапсырмасы бойынша, оларға бе-
рілген биліктік өкілеттік негізінде, әкімшілік билікті қоғамдық ин-
спекциялар мен басқа да құрылымдар пайдалана алады1.

Айтылған ойдан әкімшілік құқықтың бірден-бір спецификалық 
ерекшелігі, әкімшілік билікті іске асыру мен тәртіпке келтіру функ-
циясы болып табылады. Биліктің өзі жалғыз және өте қажетті 
негіз болып табылады, ол мәжбүрлеуді қолдану мүмкіндігін қоғам 
мүддесін қорғау үшін қажетті құрал ретінде заңдастырады,  қоғамдық 
тәртіпке елеулі зиян келтіретін әрекетке мемлекеттік ұйымдар-
дың мәжбүрлі реакциясы2. Сонымен, әкімшілік-биліктік қатынас-
тардың өзінің мәжбүрлеу мәні, әкімшілік құқықтың құқықтық рет-
теу құралы бола отырып, шын мәнінде кәмелеттік жасқа толмаған 
құқықбұзушыларға қатысты қолданылатын тәрбиелік әсері бар 
шаралардың мәжбүрлі мәнінің міндеттілігіне кең мүмкіндіктер 
беретін негіз болып табылады.

Әкімшілік құқықтың ерекшелігі — оның құқықтық ретте-
лу тәсілінің спецификасын ескертеді. Бұл жағдайда, басқару бір 
еріктің екіншісінен басым екендігін ескертеді, тіптен кейде жиірек 

1 Бахрах Д.Н. Административное право. Учебник для вузов.— М.: Издательство 
БЕК, 1996.— 368 с.; Овсянко Д.М. Административное право: Учеб. Пособие для 
студентов юридических факультетов и институтов /Отв. ред. проф. Г.А. Туманов.— 
М.: Юристъ, 1996.— 304 с.; Ибрагимов Х.Ю. Административное право.— Алматы: 
Данекер, 2000.— 256 с.; Административная деятельность органов внутренних дел. 
Часть Особенная. Издание третье, исправленное и дополненное. Учебник /Под ред. 
док. юрид. наук, проф., академика РАЕН А.П. Коренева.— М.: Московская акаде-
мия МВД России, «Щит-М», 2000.— 362 с. и др.

2 Жетписбаев Б.А., Сартаев Д.Ш., Бахралинов А.С. Административные право-
нарушения: опыт теории и практики. Монография /Под общей ред. к.ю.н., доц.  
Б.А. Жетписбаева.— Алматы, 2005.— 336 с.



237

бір тұлғаның басқа бір тұлғаға бағынышты екендігін бағамдайды. 
Басқару байланысы құрылымында субъектілер бірдей тең емес, со-
нымен қатар олар әртүрлі әлеуметтік роль атқарады. Бұл теңсіздікті 
әкімшілік құқық жоққа шығара алмайды және тырыспайды да. 
Оны объективті қажеттілік деп қабылдап, заңшығарушы, атқарушы 
биліктің жұмыс жасауы мен ұйымын реттей отырып, мұндай 
теңсіздікті заңдастырады. Мұнымен, әкімшілік-құқықтық әдістердің 
ерекшеліктері түсіндіріледі. [123, б.4]. Сонымен, бұл кәмелеттік 
жасқа толмағанға қатысты қолданылатын белгіленген әкімшілк жа-
залау шарасының орнына мәжбүрлеу сипатын беру міндеттілігіне 
және бір дәлел бола алады.

Жоғарыда айтылғандарды талдай келе, біз мынадай қорытындыға 
келеміз, яғни, ҚР ӘҚбтК 75-бабына толық қамтылған және 
логикалық мағыналы форма беру үшін ҚР ӘҚбтК-ң қолданыстағы 
75-бабының редакциясына өзгерістер енгізу қажет, анығырақ 
айтқанда, мына сөзден кейін «оған шара қолданумен» дегенге 
«мәжбүрлеу» деген сөзді қосу керек. Қазіргі кездегі ҚР ӘҚбтК-ң 
75-бабының жаңа редакциясы былай оқылады: «әкімшілік құқық 
бұзушылықты алғаш рет жасаған кәмелеттік жасқа толмаған 
тұлға, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарауға өкілетті 
ұйым (қызметтік тұлғамен) әкімшілік жауаптылықтан немесе 
оған заңнамамен қарастырылған мәжбүрлі тәрбиелік маңызы бар 
шараларды қолдану арқылы белгіленген әкімшілік жазаның орын-
далуынан босатылуы мүмкін».

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:

1. Заңнамамен реттелетін кәмелеттік жасқа толмағанның 
әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босатылу мүм-
кіндігін талдаңыз.

2. Ересек құқықбұзушыларға таралмайтын және тек кәме-
леттік жасқа толмағанды әкімшілік жауаптылық және тәрбиелік 
маңызы бар шараларды қолдану арқылы әкімшілік жазаны орында-
удан босатудың арнайы нормаларына сипаттама беріңіз.

3. Кәмелеттік жасқа толмаған құқықбұзушыға қатысты қолда-
нылатын мәжбүрлеу сипатты тәрбиелік әсері бар шаралардың 
міндеттілігін шарттайтын факторларды атаңыз.
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ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ:

1. Әкімшілік құқық бұзушылықпен күресуде қоғамдық қаты-
настарды реттеуді қамтамасыз етуде Қазақстан Республикасының 
Конституциясының рөлі мен маңызына сипаттама беріңіз.

2. Әкімшілік жауаптылық мемлекеттік (құқықтық) мәжбүрлеу-
дің маңызды бөлігін құрайтынын сипаттаңыз.

3. Әкімшілік жауаптылықпен күресу шараларын ұйымдастыру-
да атқарушы органның құқықтық мәртебесін анықтауда Консти-
туцияның маңызына талдау жасаңыз.

4. Әкімшілік-деликті қатынастарды реттейтін заң актілерін жа-
сауда Конституцияның маңызын сипаттаңыз.

5. Әкімшілік жауаптылық шараларын қолданудағы халықаралық 
құқықтық стандарттардың рөлі мен маңызына сипаттама беріңіз.

6. ҚР Конституциясының 39-бабының маңызы мен мазмұнын 
талдаңыз.

7. «Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
жүзеге асыруда басқа тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын 
бұзбау керек» деген тезиске талдау жасап, мазмұнын түсіндіріңіз.

8. ҚР Конституциясының 17-бабына сәйкес конституциялық-
құқықтық мәртебесі және әкімшілік жауаптылық институтының 
маңызын түсіндіріңіз.

9. ҚР Конституциясының 16-бабын конституциялық және әкім-
шілік құқық жағынан талдаңыз.

10. Әкімшілік жауаптылық институтының конституциялық-
құқықтық принципі түсінігіне анықтама беріңіз.

11. Әкімшілік жауаптылық институтының конституциялық-
құқықтық принципіне қысқаша сипаттама беріңіз және атаңыз.

12. Әкімшілік жауаптылық институтының конституциялық-
құқықтық принципінің рөлі мен мағынасы қандай?

13. Қазіргі заманғы қандай заңдық әдебиеттерде жеке адамның 
заңсыз тәртібін бағалаудағы тенденциясы қалыптасқан?

14. Әкімшілік құқық бұзушылықтың әлеуметтік-психологиялық 
аспектілерін сипаттаңыз.

15. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаның мақсаты 
мен уәжін (сылтауы) атаңыз.

16. Әкімшілік құқық бұзушылық адамгершілік пен мораль нор-
маларына қандай әсер етеді?
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17. Әкімшілік құқықбұзушылқтың белгілерін атаңыз және олар-
ды сипаттаңыз.

18. Әкімшілік құқық бұзушылыққа анықтама беріңіз.
19. Әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы деп нені түсінеміз?
20. Әкімшілік жауаптылық институтына анықтама беріңіз.
21. Заңдылық жауаптылықтың құқықтық мәні мен белгісін 

сипаттаңыз.
22. Әкімшілік-құқық бұзушылық заңнамасының жетілмеуі 

қандай әлеуметтік құқықтық салдарларға әкеледі.
23. «Әкімшілік жауаптылық» пен «Әкімшілік жауапқа тарту» 

түсініктерінің қатынасын сипаттаңыз.
24. Әкімшілік жауаптылықтың құқықтық мәні мен белгілерін 

сипаттаңыз.
25. Әкімшілік жауаптылық субъектісі түсінігіне анықтама 

беріңіз.
26. Әкімшілік жауаптылық субъектілерін атаңыз.
27. Әкімшілік жауаптылық жалпы субъектілерінің және оларды 

жазаға тарту тәртібін сипаттаңыз.
28. Әкімшілік жауаптылықтың арнайы субъектілері мен оларды 

жазаға тарту тәртібін сипаттаңыз.
29. Әкімшілік жауаптылықтың ерекше субъектісі мен оларды 

жазаға тарту тәртібін сипаттаңыз.
30. Әкімшілік жауаптылықты жеке түр ретінде қалыптастыратын 

ерекшеліктерді атаңыз.
31. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жауапкершілігін 

сипаттаңыз.
32. Лауазымды және өзге де тұлғалардың басқару функция-

сын және жеке кәсіпкерлікті атқарудағы әкімшілік жауаптылықты 
сипаттаңыз.

33. Депутаттардың әкімшілік жауапкершілігін сипаттаңыз.
34. Әскери қызметкерлердің, прокурорлардың жасаған әкімшілік 

құқық бұзушылықтарына қолданылатын әкімшілік жауаптылықты 
сипаттаңыз.

35. Азаматтығы жоқ, шетел азаматтарының және шетелдік заңды 
тұлғалардың әкімшілік жауапкершілігін сипаттаңыз.

36. Заң бойынша заңды тұлғаларды әкімшілік құқық бұзушылық 
субъектісі ретінде танудағы әлеуметтік, экономикалық, құқықтық 
және теориялық алғышарттарын атап, оған сипаттама беріңіз.
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37. Заңды тұлғаларды әкімшілік құқық бұзушылық субъектісі 
ретінде танудағы шетелдік тәжірибелерді сипаттаңыз.

38. Заңды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартудағы 
ерекшеліктерді талдаңыз.

39. Әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу институтының құқықтық 
структуралық конструкциясын талдаңыз.

40. Әкімшілік жауаптылық туралы Д.Н. Бахрах ілімінің ерек-
шелігін сипаттаңыз?

41. А.А. Тарановтың, А.Б. Агаповтың, Б.А. Жетпісбаевтың 
әкімшілік жауаптылықтың ерекшеліктерін анықтау пәні туралы 
құқықтық көзқарастарының ерекшеліктерін талдаңыз.

42. Әкімшілік жазалаудың құқықтық табиғатын негіздеңіз және 
оларды қолдану мақсатын атаңыз.

43. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудың арақа-
тынасын талдаңыз.

44. Қандай институттардың көмегімен және қандай тәртіпте 
заңдық деңгейде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны 
белгілі бір құндылықтарынан айыруға болады?

45. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудың бұлтартпас 
принципіне құқықтық негіздеме беріңіз.

46. «Адамгершілік қатынас принциптерінің бастауларының 
негізы конституциялық ережелерден алатындығын, яғни адам 
мен азаматтың жеке басының және оның құқығы мен еркіндігінің 
мемлекеттің басқа да құндылықтардан басымдығын анықтайтын» 
тезисін негіздеңіз.

47. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан боса-
ту институтының әкімшілік құқық бұзушылықпен күрестегі әдісі 
ретіндегі заңдық құжаттау қажеттілік мағынасын көрсететін екі 
аспектіні сипаттаңыз.

48. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босатудың 
негіздерін атаңыз.

49. Әкімшілік жауаптылықты жоятын жағдайларды атаңыз.
50. Бірқатар халықаралық құжаттарда көрініс тапқан, Қазақстан 

Республикасы мүшесі болып табылатын қоғамдық қатынастарды 
гуманизациялау идеясын сипаттаңыз (Адам құқығының жал-
пы декларациясы (1948 ж.), Азаматтық және саяси құқық туралы 
Халықаралық пакт (1966 ж.), Экономикалық, әлеуметтік және са-
яси құқық туралы Халықаралық пакт (1966 ж.), Азаматтық және 
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саяси құқық туралы Халықаралық пактіге факультативті хаттама; 
Азаматтық және саяси құқық туралы Халықаралық пактіге екінші 
факультативті келісім).

51. Әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаны әкімшілік 
жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату формасында берілген 
әлеуметтік қатынастарды гуманизациялау идеясының маңызы мен 
мағынасы неде?

52. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан тұлғаны 
босату қоғамдық қатынасты гуманизациялаудың бір формасы 
екендігін негіздеңіз.

53. Әкімшілік жауаптылық пен әкімшілік жазалаудан босату 
институтының анықтамасын және құқықтық негіздемесін беріңіз.

54. «Жасаған әрекеті үшін өкініш білдіру» түсінігінің құқықтық 
мазмұнын сипаттаңыз.

55. «Жасаған әрекеті үшін өкініш білдіру» түсінігіне анықтама 
беріңіз.

56. «Жасаған әрекеті үшін өкініш білдіру» түсінігінің құрамдас 
компоненттерін атаңыз.

57. Әкімшілік құқық бұзушылықтағы «маңыздылығы аз» деген 
құқықтық түсінікке түсіндірме беріңіз.

58. Әкімшілік құқық бұзушылықтың маңыздылығы аз кезінде 
әкімшілік жауаптылықтан босату институтын сипаттаңыз.

59. Мемлекеттің құқыққорғау қызметінің бір түрі ретінде мер-
зімінің ескіруіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан босату ин-
ститутын сипаттаңыз.

60. Мерзімінің ескіруіне байланысты әкімшілік жауаптылықтан 
босату институтына анықтама беріңіз.

61. Мерзімнің ескіруін дұрыс орнатудың ережесін сипаттаңыз.
62. ӘҚбтК-ң 69-бабының мазмұнына талдау жасаңыз.
63. Әкімшілік құқық бұзушылықтағы «маңыздылығы аз» деген 

құқықтық түсінікке түсіндірме беріңіз.
64. Әкімшілік құқық бұзушылықтың маңыздылығы аз кезінде 

әкімшілік жауаптылықтан босату институтын сипаттаңыз.
65. «Рақымшылық» сөзіне анықтама беріңіз.
66. Қазақстан Республикасының рақымшылығы туралы негізгі 

актілерін атаңыз. 
67. «Жағдай» мен «науқас» сөздерінің мәнін ашып, талдау жасаңыз.
68. ӘҚтК-ң 71-бабына талдау жасаңыз.
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