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Қазақстан  Республикасының Білім  жҽне  ғылым  министрлігі 

―Сырдария‖  университеті 

 

 

 

 

―Экономика жҽне қҧқық‖  факультеті 

 

―Қҧқық‖   кафедрасы 

 

―Халықаралық жария қҧқығы‖  пҽні  бойынша                                    

050301 ―Заңтану‖  мамандығының  студенттері  ҥшін 

 

 

С И Л Л А Б У С 

 

 

 

 

Оқу  тҥрі:  кҥндізгі 

Курс:                3, кредит саны 3 

Лекциялар:      30 сағат 

Семинар:         15 сағат 

СҾЖ:               45 сағат  

ОБСҾЖ:          45 сағат 

 

Барлық  сағат  саны:  135 сағат 

Қорытынды  бақылау:  емтихан V семестр 

 

Аралық  бақылаулар  саны:  (кредит бойынша) 3 

Барлық  балл  саны: 100 (кредитке) 

 

 

 

 

 

 

 

Жетісай – 2007 ж 
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Қҧрастырған:  оқытушы Ҽбдімҧсаев Мҧхтар Ҽмзебекҧлы. 

 
 

ОҚУ - ҼДІСТЕМЕЛІК  КЕШЕНІ 

 
―Халықаралық жария  қҧқығы‖  пҽні  бойынша   

 

050301 ―Заңтану‖  мамандығының  суденттері  ҥшін  ҽзірленген. 

 

Оқу-ҽдістемелік  кешен  типтік бағдарлама  негізінде  қҧрастырылған 

Типтік  бағдарламаның  индексі: 

 

Оқу - ҽдістемелік кешен  кафедра  мҽжілісінде  талқыланған 

 

№  Хаттама                                            ―  ‖ 2007 ж 

Кафедра  меңгерушісі       

 

Факультеттің  ҽдістемелік  кеңесінде  мақҧлданған 

 

№  Хаттама                                            ―  ‖ 2007 ж 

Ҽдістемелік  кеңесінің  тҿрағасы        
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1. АБСТРАКТ 

         Оқу  ҽдістемелік  кешені    ―Халықаралық жария  қҧқығы‖  пҽні  

бойынша       050301 ―Заңтану‖  мамандығының  суденттеріне  осы  курс  

бойынша  оқытушының  жҧмыстан  неғҧрлым  тиімді  ҧйымдастыруға  

арналған  барлық  қажетті  оқу-ҽдістемелік  материалдарды  қҧрайды.  

Білім  беруде  кредиттік  технологияны  пайдаланып,  барлық  

қҧжаттарды  бір  кешенге  біріктіре  отырып,  пҽнді  меңгеру  процесінде  

студентке  білімін,  машықтануын  жҽне  біліктілігін  жоғарғы  деңгейге  

кҿтеру  мақсаты  кҿзделініп  отыр. 

       Жҧмыстық  бағдарламада  оқу  жҧмысының  тҥрлері  бойынша  

сағаттар кҿрсетілген;  НС-практикалық  сабақтар. 

        ОБСҾЖ  оқытушының   басшылығымен  студенттің  ҿзіндік  

жҧмысы,  СҾЖ-студенттердің  ҿзіндік  жҧмысы. 

                    Оқыту  бағдарламасы  (Syiiabys),  семестрдің  басында  ҽрбір  

студентке  беріліп,  студенттің    білімін  тереңдетуге,  пҽнге  деген  

ықыласының  артуына,  шығармашылық  жҽне  зерттеушілік  қабілеттері  

ашылып,  одан  ҽрі  дамуына  себебін  тигізеді  деп  кҥтілуде. 

         Дҽрістің  қысқаша  жазбасы  студентке  қайсы  бір  тақырыпты  

қарастыруда  неге  назар  аудару  керектігіне  бағыт  береді,  санасына  

негізгі  ҧғымдар мен  терминдерді  енгізеді.  Пҽнді  толықтай  меңгеру  

ҥшін  студент  ҧсынылған  ҽдебиеттің  барлығымен  дерлік  жҧмыс  

ҿткізіп  жҽне  ҿзіндік  жҧмысынан  барлық  кҿлемін  орындауы  қажет. 

                      Тапсырмалар  мен  жағдайлардың  жиынтығы  студенттерге  

аудиториялардан  тыс  ҿзіндік  жҧмысты,  ҥй  тапсырмасын  орындауға  

арналған. 

           Тестік  тапсырмалар  студентке  кредиттерді  тапсыруда  пҽн  

бойынша  ҿз  білімдерін  тексеруге  жҽне  рейтінгтік  бақылауды  

тапсыруға,  сынақ / емтиханды  алуға  арналған. 

 
2. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 Оқытушы Әбдімұсаев М.Ә. 

 ―Қҧқық‖ кафедрасы №1 корпус, 1-этаж, 102-кабинет 

 Телефон: -203 

 Кафедрада болу уақыты: 8.00 – 18.00   

 

Ӛткізу уақыты және орны  

 

№ Аты-жҿні  Сабақты ҿткізу, орны Байланыстырушы 

мҽлімет    Аудиториялық 

сабақтар 

СҾЖ 

1 Ҽбдімҧсаев 

Мҧхтар 

Ҽмзебекҧлы 

Уақыты 

______ 

Ауд 

_________ 

Уақыты 

______ 

Ауд 

__________ 

Тел: ___     ____ 

Каб:______     _ 

Корпус:______  _ 
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3. ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТЫ 

  МАҚСАТЫ: 

                  Қазіргі кезде бҥкіл адамзат XXI ғасырдағы ҿз болашағын айқындап, 

жҥріп ҿткен жолын ой елегінен ҿткізуде. Барша ҽлем қоғамы ғылым мен 

техника, мҽдениет пен ҿнер, сол сияқты кҿптеген ҿндіріс салаларында ҧлы 

жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Ал ҽлеуметтік саясат саласындағы 

жетістіктер, оның шінде, ҽсіресе, халықаралық қарым-қатынастар 

саласындағы жағдай анағҧрлым тҿмен деңгейде қалып отыр. Бҧл салада 

тиісті дҽрежеде тҽртіп орната ламауы салдарынан адамзаттың бҥкіл 

тарихында тарқан зардабы қымбатқа тҥсті. 

                   Бҥгінгі таңда мемлекеттік жҽне ҧлттық жалпы мҥдделерді теңдестіру 

негізінде жаңа ҽлемдік тҽртіп қҧру процесі жҥріп жатыр. Мҧндай тҽртіп 

кездейсоқ  тууы мҥмкін емес. Бҧған мемлекеттердің саналы мақсатты 

кҿздейтін ауқымды кҥш жҧмсауы қажет. Бірақ халықаралық ҿмірде 

кездейсоқтық деңгейдің жоғарылауына жол берілмейді. Бір-біріне 

байланысты біртҥтас ҽлем қармаласа қалыптасқандай.  

 Халықаралық жария қҧқық пҽнінің мақсаты - халықаралық қҧқықтың 

ерекшіліктерін, негізгі қағидаларын, осы заманғы халықаралық қҧқықтың 

салалары мен институттарын сипаттап,  халықаралық қҧқықтың осы 

заманғы ҥрдістерін, Қазақстан Республикасы мен ҽлемде болып жатқан 

ҿзгерістерді ескере отырып бейнелеу. Халықаралық жария қҧқықтың осы 

замнғы халықаралық қарым-қатынастардағы рҿлінің артып отырғаны, оның 

мемлекеттердің ҧлттық қҧқықтарына,оның ішінде Қазақстан Республикасы 

заңдарына ықпалының кҥшеюі жҿніндегі мҽселелерді қарастыру. 

Халықаралық қҧқық нормалары мен мемлкеттердің тҽуелсіздік қҧқықтарын 

қҧрметтеу мемлекеттер арасындағы сапалы ҿзара қатынастардың негізгі 

алғышарттары екндігін кҿрсету. Халықаралық қҧқық нормалары 

халықаралық халықаралық қатынастардың пайда болуынан 

туындайтындығын, Халықаралық қатынастарды халықаралық қҧқық реттеп 

отыратындығын, сонымен бірге оның нормаларына ҿз ҽсерін тигізетіндігін 

ашып кҿрсетіп халықаралық жария  қҧқық  пҽні  оқытудың  теориясын,  

пҽнін, міндеттерін  мақсатын  оқытады. 

 Бҥгінгі таңда дҥниежҥзіндегі халықтар арасында тҥрлі байланыстар 

ҿзара ынтымақтастық нығаюда. Оның ҥстіне жаһандану ҥрдістері де 

тереңделіп жҥруде. Бҧл процесстердің кҥрделілігі жыл сайын кҿбеюде. 

Негізінде халықаралық ҿатынастарды реттеудегі басты ролін атқаратын – 

бҧл 20-шы ғасырдың ортасыда пайда болған Біріккен Ҧлттар Ҧйымы. 

Мемлекеттер арасында пайда болған даулар БҦҦ-ның жарғысына сҥйеніп 

шешілуі тиіс. Халықаралық заңдылықты қҧрметтеу, БҦҦ-ның беделін одан 

да жоғары кҿтеру – бҧл барлық халықаралық қҧқық субьектілерінің 

парызы, олрадың халықаралық сахнада ҽрекет жҥргізуінің бірден-бір жолы. 

 БҦҦ Бас Ассамблеясының резолюциясы (1989ж. 17 қарашасы) 

бойынша халықаралық қҧқықтың, басты мақсаттарына мыналар жатады: а) 

халықаралық қҧқық принцптерін мойындау мен қҧрметтеуге кҿмектесу;                                                                                   
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б) мемлекет аралық дауларды бейбіт жолымен шешу ҽдіс тҽсілдеріне  

кҿмектесу; 

в) халықаралық қҧқықтың прогресшіл дамуын жҽне оның 

кодификациялауын қолдау; 

г) халықаралық қҧқықтың оқытуын, зерттелуін, таратылуын жҽне одан да 

кең тануын қолдау. 

Сондықтан да ҽрбір студент заңгер мемлекет жҽне қҧқық теориясын, 

ҧлттық қҧқығының нақты салаларын оқып ҿткен соң халықаралық қҧқық 

мҽселелерімен де жан-жақты танысуы тиіс. Солар арасында мына тҿмендегі 

мҽселелерді толық оқып, талқылап, тҥсініп алу қажет: 

 ―Халықаралық жария қҧқық‖ пҽнінің оқу бағдарламасы ―Заңтану‖ 

мамандығының студенттеріне арналған. 

 

 

4. КУРСТЫҢ ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ ЖӘНЕ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ 

 

№ Пререквизиттер (пҽннің алдында 

міндетті тҥрде игерілуге қажетті 

пҽндер) 

Постреквизиттер (пҽннен кейін 

ҿткізілетін, осы пҽнге сҥйенетін 

пҽндер) 

1 ҚР конституциялық қҧқығы ҚР азаматтық іс жҥргізу қҧқығы 

2 МҚ теориясы 

 

Криминалистика 

3 ҚР қылмыстық қҧқығы Қылмыстық атқару қҧқығы 

4 ҚР азаматтық қҧқығы 

 

 

5 ҚР ҽкімшілік қҧқығы  

 
 

5. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӚШІРМЕ 

 
№  

Кредит 

саны  

Оқу жҥктемесінің жалпы  кҿлемі. 

 

Курстық 

жҧмыс 

Қорытын 

ды 

бақылау 

 Апта 

саны 

Жалпы 

сағ саны 

Соның  ішінде 

Лекция семин Лабор ОБСҾЖ СҾЖ 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 30 9 10 

 1-кредит 15 135 10 5  15 15 Курс жҧм Емтихан 

 2-кредит   10 5  15 15 

 3-кредит   10 5  15 15 

    30 15  45 45   
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6. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

Жҧмыс бағдарламасына сағаттар оқу жҧмыстары тҥрлеріне қарай 

бҿлінген: лекция, семинар, ОБСҾЖ (оқытушының бақылауындағы 

студенттің ҿзіндік жҧмысы), СҾЖ (студенттің ҿзіндік жҧмысы), ЛБС – 

лабораториялық сабақтар.   

Лекция   студентке  тақырыпты  игеруде  неге  назар  аударуына 

бағыт  береді. 

Пҽнді  толық  меңгеру  ҥшін  студент  ҧсынылған  ҽдебиеттердің  

барлығымен   

жҧмыс  істеу  қажет. 

Семинар  сабақтарында – студент  талдау,  салыстыру,  тҧжырымдау,  

проблемаларды анықтай  білу  жҽне  шешу  жолдарын  белсенді  ой  ҽрекет  

талап  ететін  ҽдіс-тҽсілдерді  меңгеруі  керек. 

ОБСҾЖ- оқытушының бақылауындағы студенттің ҿзіндік жҧмысы.  

Материалды сабақ ҥстінде оқытушының кҿмегімен оқыпы меңгеру.  

Оқытушы тақырыпқа сҽйкес  студенттің білім деңгейін  тексереді, 

бақылайды. 

СҾЖ - студенттің  ҿзіндік  ҧмысы.  Студент  ҥйге  берілген  

тапсырмаларды        орындайды,  ҿз  бетімен  меңгереді. 

Лабораториялық сабақтарына студент теориялық қорытындыларын, 

яғни, теориямен тҽжрибе  бірлігін анықтап, қҧрал-жабдықтарды 

қҧрастыруға, пайдалануға дағдыланады, тҽжірибе кезінде алынған 

нҽтижелерді талдауды, теориямен сҽйкестеліп дҽлелдеуді ҥйрену.   

  

7. СТУДЕНТКЕ  АРНАЛҒАН  ЕРЕЖЕЛЕР  (Rules): 

1. Сабаққа  кешікпеу  керек. 

2. Сабақ  кезінде  ҽңгімелеспеу,  газет  оқымау,  сағыз  шайнамау,  ҧялы  

телефонды  ҿшіріп  қою  керек. 

3. Сабаққа  іскер  киіммен  келу  керек. 

4. Сабақтан  қалмау,   науқастыққа  байланысты  сабақтан  қалған  

жағдайда  деканатқа  анықтама  ҽкелу  керек. 

5. Жіберілген  сабақтар  кҥнделікті  оқытушының  кестесіне  сҽйкес  

ҿтелінеді. 

6. Тапсырмаларды  орындамаған  жағдайда  қорытынды  баға  

тҿмендетіледі. 
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8. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ КРЕДИТКЕ СӘЙКЕС ТАҚЫРЫП 

 БОЙЫНША БӚЛІНУ КЕСТЕСІ 

 

№ Тақырыптардың аты 

  

Сағат саны 

Лекци

я 

Семин

ар 

ОБСҾ

Ж 

СҾ

Ж 

1 Қазіргі кездегі халықаралық  қҧқық 

ҧғымы . 

1 1 2 2 

2 Халықаралық қҧқықтың даму тарихы. 1  1 1 

3 Халықаралық қҧқық ғылымның даму 

тарихы. 

1  1 1 

4 Қазіргі таңдағы халықаралық қҧқықтың 

жҥйесі. 

1 1 2 2 

5 

 

Қазіргі таңдағы халықаралық қҧқықтың 

қайнар кҿздері. 

1  2 2 

6 Мемлекеттілік жҽне халықарлық 

қҧқықтың ара қатынасы. 

1 1 1 1 

7 Қазіргі кездегі халықаралық қҧқықтың 

негізгі қағидалары. 

1  2 2 

8 

 

Қазіргі кездегі халықаралық қҧқық 

субъектілері 

1 1 2 2 

9 Мемлекетті халықаралық тану жҽне 

мемлекеттер сабақтастығы. 

1  1 1 

10 Халықаралық шарттар қҧқығы. 1 1 2 2 

11 Халықаралық  шарттардың жасалуы 

жҽне ҽрекет етуі, жарамдылығы. 

1  2 2 

12 Халықаралық ҧйымдар қҧқығы 1  1 1 

13 БҦҦ-ның алғашқы бейнесі – Ҧлттар 

Лигасының қҧқықтық табиғаты. 

1 1 2 2 

14 Халықаралық  қҧқықтағы жауапкершілік. 1  2 2 

15 Мемлекеттердің халықаралық қҧықтық 

жауапкершілігінің негіздері. 

1 1 1 1 

16 Халықаралық жария қҧқықтағы адам 

қҧқығы. 

1 1 2 2 

17 Адам қҧқықтары туралы Халықаралық 

Билль. 

1 1 1 1 

18 Халықаралық гуманитарлық қҧқық. 1  1 1 

19 Дипломатиялық қҧқық. 1  1 1 

20 Консулдық қҧқық. 1  1 1 

21 Халықаралық қауіпсіздікті нығайтуда 

Қазақстанның атқаратын рҿлі. 

1  2 2 

22 Қылмыспен кҥресудегі халықаралық 

ынтымақтастық. 

1  1 1 
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23 Халықаралық экономикалық қҧқық. 1 1 2 2 

24 Аумақ жҽне басқа кеңестіктер. 1  2 2 

25 Халықаралық теңіз қҧқығы. 1 1 1 1 

26 Халықаралық ҽуе қҧқығы. 1 1 1 1 

27 Халықаралық ғарыш қҧқығы. 1 1 2 2 

28 Халықаралық экологиялық қҧқық. 1  1 1 

29 Халықаралық дауларды шешудің  

Халықаралық қҧқықтық қҧралдары. 

1 1 2 2 

30 Қазақстан ҽлеуметтік қауымдастық 

мҥшесі. 

1 1 1 1 

 Барлығы: 30 15 45 45 
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Қазақстан  Республикасының Білім  жҽне  ғылым  министрлігі 

 

―Сырдария‖  университеті 

 

 

 

 

 

―Экономика жҽне қҧқық‖  факультеті 

 

―Қҧқық‖   кафедрасы 

 

 

 

―Халықаралық жария қҧқығы‖  пҽні  бойынша  

 050301 ―Заңтану‖  мамандығының  студенттері  ҥшін 

 

 

 

ЛЕКЦИЯНЫҢ   ҚЫСҚАША   КУРСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетісай  2007 ж. 
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9. лекция сабақтары. 
 

І-лекция. (1- сағат) 

Тақырыбы:  

Қазіргі кездегі халықаралық  құқық ұғымы . 

Жоспар:  

1. Қазіргі жаңа кезеңдегі халықаралық қарым-қатынастың негізгі 

сипаты. 

2. Халықаралық қҧқық қҧықтың айрықша жҥйесі. 

3. Халықаралық қҧқықтың қазіргі жаңа кезеңдегі атқаратын қызметі. 

    

Мемлекттер арасындағы ҿзара қарым- қатынастың ҿзара тығыз байланыста 

болуы мемлекеттердің халықаралық қҧқық нормалары мен егемендік 

қҧқығынсақҧтау болып табылады. Халықаралық қҧқықтың нормалары 

халықаралық ҿзара қарым-қатынастан басталады. Халықаралық қҧқық кез 

келген қоғамның ҿміріне ҥлкен мағынасы бар, халықаралық ҿзара қырм-

қатынастың даму мен ҿсіп жетілуін реттейді. Халықаралық ҿзара қарым-

қатынастар халықаралық қҧықытық норманың мазмҧнын анықтайды. 

 Халықаралық жҥйе тар мағынада мынанын қҧрады: 

1. мемлекет жҽне мемлекетке ҧқсас қҧрылымидар; 

2. мемлекет қҧрылым жолында, иҿзінің тҽуелсіздігі ҥшін кҥресіп жҥрген 

халықтар жҽне ҧлттар; 

3. халықаралық қоамдар; 

4. мемлекеттердің бірігуі; 

5. осы элементтер арасындағы байланыстар. 

Жоғарыда аталып ҿткендерден басқа, халықаралық жҥйе, халықаралық 

ҿзара қарым қатынаста жҽне ҽлеметтік нормаларды қҧрайды. 

 Халықаралық қҧқықтың даму мҽселесін анықтай отырып, 

халықаралық жҥйе ҧғымы мен қҧрамдас бҿлігін жҽне қазіргі кезеңдегі 

халықаралық ҿзара қарым қатынасиың ҿзіне тҽн ерекшілігін анықтау керек. 

 Халықаралық ҿзара байланыс – бҧл, саяси, экономикалық, қҧқықтық, 

дипломатиялық, ҽскери, мҽдени, ғылыми, идеологиялық жҽне мемлекеттер 

арасын жалғайтын басқа да байланыстардың  жҥйесі. 

 Халықаралық ҿзара қарым-қатынастарға, мемлекеттер  арасындағы 

ын,тымақтастықты нығайту жҽне ҧлғайту, бейбітшілікте жҽне халықаралық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі туындайтын жаңа тҥйінді мҽселелер, 

ядролық соғысты болдырмау,  халықаралық қҧқықтың рҿлін кҿтеру тҽн 

қасиет. 

 Халықаралық қҧқық – бҧл қҧқықтың ҽр тҥрлі: саяси, экономикалық, 

жҽне мемлекеттер арасындағы басқа да ҿзара қарым қатынасты, сонымен 

қатар халықаралық ҿзара қарым-қатынасқа қатысушы басқа да 

қҧрылымдарды реттейтін қҧқық саласы. Ол мемлекет ішіндегі басқа да 

қҧқықтар саласын ҿзгеше болатын қҧқтың айрықша жҥйесі ғана емес. 

Халықаралық қҧқық халықаралық ҿзара қарым-қатынасты реттейтін жҽне 
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мелекеттің келісім еркін білдіретін келісім жҽне жай нормалар 

қағидаларының жҥйесін білдіреді. 

Реттеу саласы.Халықаралық қҧқықтың мемлекетпен пайда болу негізінен 

байланысты екеніне қарамстан, ол жеке мемлекет қҧқығы немесе мемлекет 

ҥстінен қарайтын қҧқық болып табылмайды.   Ол мемлекеттердің ҿзара 

достық қарым-қатынастарын орынқтыратын жҽне қамтамасыз ететін 

халықаралық қҧқық болып табылады. 

Мемлекеттің ішкі қҧқығының барлық саласындағы тҧлғасы, яғни қҧқық пен 

міндеттің мегері, заңды жҽне жеке тҧлғалар болып табылады. Халықаралық 

қҧқық тҧлғалары екі топқа бҿлінеді: 

1- топ – негізгі тҧлғалар (субъетілер); 

      а) егеменді мемлекеттер; 

б) ҿзінің тҽелсіздігі ҥшін кҥресіп жатқан ҧлттар менг халықтар. 

2-топ – қайталама топтар: 

а) Халықаралық ҧйымдар ; 

б) мемлекетке ҧқсас қҧрылымдар; 

 халықаралық қҧқықтың негізг қағидасы халықаралық қатынастың 

жҽне халықаралық қҧқықтың қазіргі кездегі жҥйесінің ең маңызды 

заңдылығын білдіреді. 

 Қағидалар жҥйесіне мыналар тҽн: 

1) ҽмбебаптық; 

2) жалпыдан қолдау тапчан; 

3) жалпыға міндеттілік; 

4) тҧрақтылық. 

Халықаралық қарым-қатынатарға қҧқықтың барлық негіззі мынадай 

белгілері тҽн: 

1) қҧқық – бҧл, мемлекеттің еркіндік жағдайы; 

2) қоғамдық қатынастарды реттейтін заңды нормалар жҥйесі; 

3) мемлекеттік мҽжбҥрлеу шараларын, мінз-қҧлық ережелерінің сақталуы 

ҥшін қолдану. 

Бірақ, халықаралық қҧқықтың ҿзінідік ерекшіліктері бар, олар халықаралық 

қҧқықтың айрықша жҥйесіне жатқызуға мҥмкіншкілік береді. Бҧған 

мыналарды жатқызуға болады: 

1) реттеу пҽні; 

2) айрықша субъективті қҧрылым, атап айтқанда, егеменді 

мемлекеттің болуы;  

3) қайнар кҿздердің айрықша жҥйесі, халықаралық қҧқықтағы 

норманың қалыптасу ҥрдісінің нҽтижесі ретінде; 

4) заңды атқарушы жҽне сот органдары жҥйесінің болуы; 

5) жауапкершілік институты. 

Халықаралық жари қҧқық – бҧл қҧқық субъектілерінің ҿзара еркіндік 

клісімі арқылы қҧрылған, заңды нормалардың жҥйесі, заңды тҥрде 

мойындау жҽне қажет болған жағдайда, мҽжбҥрлі тҥрде орындатылады.  

  Халықаралық қҧқықтың қызметі – бҧл халықаралық қҧқық 

жҥйесімен арадағы тҧрақты тҥрде, ҿзара қызмет жасау, яғни халықаралық 



 13 

жҥйенің қҧрамдас бҿлімі. Оны бҧл тҧрғыдан қарау, халықаралық қҧқықтың 

келешектегі рҿлінің, бейбітшілік пен халықаралық ҿзара қары-қатынасты 

нығайтуда, дами тҥсуіне ықпалын тигізеді. Сонымен бірге, қызмет ету – 

бҧл, халықаралық қҧқық функциларын іске асыру ҥрдісі. 

Қазіргі таңда, мемлекеттер ҿздеріне тиімді жағдайда, ҿзара қарым-қатынас 

ынтымақтастықтарын нығайтуға кҥш жҧмылдырады. Халықаралық ҿзара 

қарым-қатынатағы қҧқық мҽселесіне халықаралық ҧйымдардың назарын 

аудару ҥшін БҦҦ Бас Ассамблеясы 1990 – 1999 жылдар арасында,1989 

жылғы қараша айының 17 жҧлдызындағы БҦҦ БА 44/23 жҽне 1990 жылғы 

параша айының 28  жҧлдызындағы БҦҦ БА 45/40 –қарарларына 

байланысты халықаралық қҧқықтың он жылдығы деп жарияланды. 

 Бҧл қарарды мағынасы – халықаралық қҧқыққа арналған, уақытша 

кезеңнің бҿлінунде ғана емес. Бҧл онжылдықта адамзат қҧқығының Жалпы 

Декларациясының (1948ж.) 50 жылдығының, БҦҦ Жарғысының (1945ж) 50 

жылдығы, халықаралық қҧқытың негізгі қағидалары туралы Женевадағы 

ізгілік-гуманитарлық қҧқық жайындағы Конвецияның (1949ж.) 50 

жылдығы сияқты маңызды оқиғалар аталып ҿтті. 

Халықаралық қҧқық қызметінің позитивті уақытынан басқа да, 

халықаралық ҧйым субъектілерінің кезе кҥттірмейтін шаралар қолдануды 

қажет ететін бағыттарын айта кеткен жҿн. 

Бҧл ең алдымен қару-жарақты жою, оның ішінде ядролық екоцид мҽселесі 

– қоршаған ортаны жедел қорғау, халықаралық қылмыстың қҧқықтық 

мҽселелері, жауапкершілік институтын кодификациялау. 

Есірткі заттарды сату проблемасы; адам қҧқықғын қорғаудағы 

халықаралық қҧқықтық проблемалар. 

 

IІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық құқықтың даму тарихы. 

Жоспар:  

1.Халықаралық қҧқықтық қалыптасуы жҽне оның тарихи кезеңдері. 

2.Ежелгі дҥниедегі  халықаралық қҧқық. 

 

    Халықаралық қҧқық мемлекетаралық, ҧлтаралық қатынастарды, 

бейбітшілік пен ынтымақтастықты қамтамасыз ету мақсатын реттейтін 

жҽне қоғамның даму тарихының бір бҿлігі болыптабылатын, кҿпғасырлық 

даму тарихы барқҧқық ретінде белгілі. Халықаралық қҧқық ғылымын 

толық жҽне терең зерттеу ҥшін халықаралық қҧқық доктринасында 

халықаралық қҧқықтың даму тарихының маңызы мойындалады. Басқа да 

ғылымдар сияқты, халықаралық қҧқықты да дау туғызатын, шешілмеген 

кҿптеген мҽселелер бар. Қазіргі кҥнге дейін халықаралық қҧқық қашан 

пайда болды деген қағидалы мҽселе шешілмеді. И.И. Лукашук 

халықаралық қҧқық ғылымында қалыптасқан негізгі жауаптының 3 тҥрін 

белгілейді: 
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     а) халықаралық қҧқық тайпаралық қатынастар тҧсында пайда болды; 

     ҽ) халықаралық қҧқық мемлекетпен бірге пайда болды; 

     б) халықаралық қҧқық Еуропада тҽуелсіз мемлекеттер жҥйесі 

қалыптасқан кезде, орта ғасырдың аяғында пайда болды.  

    Біз жоғарыда кҿрсетілген кҿзқарастың негізделуіне тоқтамай, 

халықаралық қҧқықтың дамуы мен пайда болуына негіз болған тарихи 

оқиғаларды, ежелгі дҥниеден бастап қазіргі кҥнге дейінгі тарихты 

қарстырамыз, сонымен қатар халықаралық қҧқық дамуының ҽр кезеңіне тҽн 

негізгі халықаралық қҧқықтық пікірлер мен институттар анықтаймыз. 

    Халықаралық қҧқықтың пайда болу ҽр негіз бойынша, халықаралық 

қҧқықтың жҽне халықаралық қҧқық ғылымының тарихи кезеңдері ҽр тҥрлі 

ҧсынылды, бірақ тарих бойынша барлық кезеңдерді ежелгі ғасыр, орта 

ғасыр, жаңа ғасыр жҽне қазіргі уақытқа бҿліп қарастырамыз. 

    Халықаралық қҧқық доктринасында бҧл кезеңнің біркелкі белгіленуі 

кездеспейді. Б.з.д  IV-I ғасырларда қалыптасқан халықаралық 

қатынастардың мҽніні ҿзгертпейтін ҽртҥрлі авторлардың еңбектерінде бҧл 

кезеңнің мынадай аттарын кездестіруге болады: ― Ежелгі дҥниенің 

халықаралық қҧқығы‖; ―Қҧл иеленуші қоғамның халықаралық қҧқығы‖ ; 

―Халықаралық қҧқықққа дейінгі ежелгі ғасыр‖. Халықаралық қҧқықтың 

пайда болуының қайнар кҿзіне қҧл иеленуші Ежелгі Шығыс (Египет, 

Қтыай, Ҥндістан, Ежелгі Грекия жҽне Ежелгі Рим мемлекеттерінің пайда 

болуы жҽне даму дҽуірі) жатады. Қҧл иеленуші мемлекеттердің арасындағы 

қатынастарды реттейтін нормаларды діни жҽне дҽстҥрлі қҧқықтық 

нормаларға жатқызамыз. Ежелгі дҥние дҽірінде халықарлық қҧқықтың 

мынадай институттары пайда болды: соғыс ҽрекеттерінің заңдары мен 

дҽстҥрлері, халықаралық шарттар, елші ҿкілдіктері, шетел тҧлғаларының 

қҧқықтық режимінің қалыптасуы, мемлекетаралық одақтар. 

     Соғыстар дҽстҥр мен діни кҿзқарастарға негізделіп жҥргізілді. Ежелгі 

дҥниедегі мемлекеттердің заңға жҽне ҽдет-ғҧрыпқа негізделіп жҥргізген 

соғыстары бейбіт тҧрғындарға, жеңген мемлекеттің мҥлкіне зомбылықпен 

қарауын айырамыз.Сонымен қатар, ҽдет – ғҧрып соғыста жҽне ҧланған 

қаруларды қолдануға тиім салды. Қҧдайға, қҧдайдың кҿмегіне сыйына 

отырып, ашық соғыс жҥргізуге дінге сенімдері қатты ҽсер етті. Мысалы, 

Ежелгі Римде соғыс жҥргізу ҽділетті іс болды, себебі ол Римнің пайдасына 

жҥргізілді, ҽрі қҧдайдың қалауынан шықты – мыс саналды. Мемлекет 

ішіндегі жҽне мемлекет аралық қатынастардың кҿп бҿлігін реттейтін ҽдет – 

ғҧрып пен қатар, Ежелгі дҥниеде қҧл иеленуші мемлекеттер арасында 

соғыс жҽне бейбітшілік мҽселелеріне, мемлекетаралық одақтар қҧруға, 

мемлекеттердің шекарасын белгілеуге, бейтараптығын сақтауға, аралық 

саудаға байланысты бекітілетін халықаралық шарттар дами бастады. 

Шарттардың орындалуы діни ҽдет – ғҧрыптармен қамсыздандырылды, 

мысалы басшылардың діни ат беруімен жҽне де келесі қағидамен: 

―Шарттар орындалуы қажет‖. Мемлекетаралық мҽселелерді шешу 

қажеттігі, соның ішінде келіссҿз жҥргізу жолы, халықаралық шарттар 

бекіту – елші институтының қалыптасуына негіз болды. Мемлекеттік 
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қҧрылымдар елшілермен ауыстырылып, олардың қол сҧқпауына кепіл 

берді. Тарих кҿрсеткендей, Ежелгі Грекия бҧл институттың қалыптасуына 2 

жаңа тҽртіп енгізді. Біріншіден, қазіргі ―дипломатия‖ деген сҿз елшілерді 

куҽландыру рҿлін атқаратын ―диплома‖ деп аталатын тақтайша сҿзіндегі 

атынан пайда болды. Екіншіден, Ежелгі Грекияда басқа грек 

мемлекеттерінде азаматтарын қорғайтын сенімді-проксендер институты 

қалыптасты. Шетел тҧлғаларын қорғайтын проксендер институты қазіргі 

консул институтының прототипі болып табылады. Шетел азаматын 

қорғайтын институт кейіннен Ежелгі Римде кҿрініс тапты, онда шетел 

азаматтарының істерін шешу қызметін, оның ішінде шетел азаматтарының 

жергілікті басшылармен, адамдармен дауласуын ҿкілетті тҧлға – претор 

перегринус орындады. 

    Деректі кҿздерге қарағанда, қазіргі кезде ежелгі, бҽріне белгілі 

халықаралық шарт болып табылады. Қалыптасқан доктриналық теория мен 

кҿзқарастардың жоқтығынан ол кезеңде халақаралық қҧқық ғылымының 

тарихи дамуы жайында айту ертеректеу еді. Бҧл кезеңде тек бҿлек 

философтардың, тарихшылардың, заңгерлердің, жазушылардың 

халықаралық қҧқық институттарының кейбір мҽселелері туралы 

айтқандарын сҿз қылуға болатын. 

 

IIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

    Халықаралық құқық ғылымның даму тарихы. 

Жоспар:  

1. Орта ғасырдағы жҽне жаңа ғасырдың халықаралық қҧқығы жҽне 

халықаралық қҧқықтық кҿзқарастары 

2. Қазіргі заманғы халықаралық қҧқық. 

 

    Қазіргі доктринада халықаралық қҧқықтың бҧл даму кезеңінің атауы 

кҿрсетілмеген. Г.И. Тункин феодалдық мемлекеттердің қалыптасуынан 

бастап, сословиелік, абсолюттік монархия жҽне XVII – XVIII ғғ. 

Буржуазиялық революцияға дейінгі кезеңдерді қамти отырып, бҧл кезеңді 

феодалдық қоғамның халықаралық қҧқығы ретінде қарастырады. И.И. 

Лукашук орта ғасырдың халықаралық қҧқығы тарихын 2 сатыға бҿліп 

қарастырады, орта ғасырдың басын (VI-XVI) халықаралық қҧқықтың алғы 

тарихына, ал орта ғасырдың аяғын (XVI-XVIII) халықаралық қҧқықтың 

классикалық сатысына жатқызады. М.А. Сҽрсембаев орта ғасырдың 

халықаралық қҧқығын біртҧтас қарастырады. 

     Дҽуірге бҿлудің негізі тарихи оқиғалар екенін назарға ала отырып, орта 

ғасырдың халықаралық қҧқығының жҽне халықаралық қҧқықтық ғылым 

тарихын 2 кезеңге бҿлеміз: бірінші кезең VI-XVIғғ. қоғамның тарихи 

дамуына сҽйкес келеді, яғни 1648 ж. Вестфаль бітімін бекіткенге дейін, 

екінші кезең XIX ғасырмен аяқталады, яғни Гаага конференциясын 

жҥргізумен қатар. 
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    Кҿптеген авторлардың пікірлері бойынша, ежелгі ғасыр секілді, орта 

ғасырда да біртҧтас халықаралық қҧқық болмады. Халықаралық қатынастар 

Батыс Еуропа, Византия, Ресей, Араб елі, Африка, Ҥндістан, Қытайда 

дамыды. Орта ғасырда жаңа тарихи оқиғалардың ҽсерінен ежелгі дҥниеде 

болған соғыс жҽне бейбіт ҽдет-ғҧрыптары мен заңдарын, халықаралық 

шарттарды оқытатын халықаралық қҧқық институттары, елшілдік 

ҿкілдерінің институттары ҽрі қарай дами бастады.            

 Орта ғасырда жаңа институттар пайда болды: Ҥшінші  мемлекеттер 

жағынан шарттарға кепілдіктер беретін институт, теңіз аймағын пайдалану  

институты, «тҽуелсіздік» ҧғымы ауру жҽне жарақаттанғандарға қамқорлық. 

 Дҥниежҥзілік мемлекеттік жҥйенің қалыптаспауы, шекараның жҽне 

феодалдық мемлекеттердің аумақтарының белгіленбеуі, мемлекетте 

біртҧтас биліктің болмауы мемлекет ішінде, сондай-ақ мемлекеттер 

арасында ҥзілмейтін соғыстардың болуына ҽкеліп соқты. 

 VI-XVI ғғ. Ежелгі ғасырдағыдай соғыстың заңдары мен ҽдет-

ғҧрыптары, ҽскердегілерге де, бейбіт тҧрғындарға да қатал болып қала 

берді. Жаулап алынған қалаларды жеңушілер тонады.  

 Халықаралық шарттарды бекіту одан ҽрі дамыды. Ежелгі ғасыр 

сияқты, халықаралық шарттардың  тақырыбы-соғыс пен бейбітшілік 

мҽселесі, мемлекеттер аумақтары шекараларының ҿзгеруі, сауда, теңізде 

жҥзу, шетел азаматтарын қорғау болып табылады. 

 Халықаралық сауда жҽне теңіз кеңістігінде жҥзудің кҿбеюі-сауда 

жҽне теңіз шарттарының кҿбеюіне себеп болды. Шетел азаматтарын қорғау 

шарттары нормаларының мазмҧнында салық тҿлеу, қайтыс болған шетел 

азаматтарының мҥлкіне билік ету нормалары қарастырылады. Бҧндай 

нормалар деректерге сҥйенсек, барлық феодал мемлекеттеріне емес, тек 

Ресей, Византия мемлекеттеріне тҽн. 

 Теңіз шарттарының пҽні-теңізді пайдалану жҽне теңіз жағасындағы 

мемлекеттердің теңізде жҥзу мҽселесі еді. Л.Н. Талалаевтың кҿрсетуі 

бойынша, орта ғасырда теңіз кеңістігін пайдалану режимін 2 тҧрғыда 

қарастыруға болады. Дамыған теңіз жержавалары Англия, Венеция; Генуя, 

Испания, Португалия елдері дҥниежҥзілік мҧхиттың бҿлігін жҽне жақын 

жатқан суға ҿз тҽуелсіздік қағидасын ҧстанды. 

 Нидерланды мен Франция ашық теңізде жҥзуді жҽне балық аулау 

бҽріне бірдей болу керек деп тапты жҽне дҥниежҥзілік мҧхиттың суына 

ортақ меншік қағидасын ҧстанды. 

 Орта ғасырда аумақтық сулар институты қалыптасты, ол бойынша 

судың жағасындағы мемлекеттерге аумақтық су қҧқығы берілді. 

Халықаралық шартта пайда болған жаңа институт шарттардың 

орындалуына кепіл болды. Орта ғасыр тҽжірибесі мынадай кепіл тҥрлерін 

кҿрсетті: ҿзінің атынан жасаған шартқа басшылардың діни анты; 

мемлекеттердің жҽне Рим Папасының кепілдіктері; монархтың отбасы 

мҥшелерінің кепілі; шарттарды сақтау институтында шарттардың 

орындалуын қадағалау король мен императорлардың вассалдарына 

жҥктеледі. 
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 Одан кейін елшілік институты дами бастады. 

 Орта ғасырдағы халықаралық қҧқықтың дамуындағы ерекшілік-

шіркеудің, оның ішінде Рим Папасы, Батыс Еуропадағы халықаралық 

қатынаста исламның  араб елдеріне ҽсер етуі. 

 ХХ ғасырдың басы  екі дҥниежҥзілік соғыспен есте қалды, 1917 ж. 

Ресейдегі Қазан социалистік революциямен жҽне Шығыс Еуропа мен Орта 

Азия елдерінде жалғасын тапқан социалистік революциялар. 

 Соғысқа қатысқан барлық елдердің қайғысы объективті тҥрде соғыс 

жҽне бейбітшілік мҽселесін, адамның қҧқығын қорғау, халықтардың 

(ҧлттардың) қҧқығын ҿзі шешуін бекіту, мемлекеттердің бейбіт 

халықаралық қатынаста болу мҽселелерін жоспарда бірінші орынға қойды. 

 Бҧл жеткен халықаралық қатынас деңгейі халықаралық деңгейде 

мҽселерді шешу ҥшін халықаралық ҧйымдарды қҧруға қол жеткізді. 

«Мемлекеттік бейбіт ынтымақтастықты қамтамасыз етуге шақырған 

бірінші саяси ҧйым» 1919 ж. Бірінші дҥниежҥзілік соғыс жеңімпаздары 

елдерінен қҧрылған  Ҧлттар Лигасы болды. Ҧлттар Лигасының 

қҧрылуының негізгі мақсаты –«ҽділет пен шындыққа негізделген, 

мемлекеттер арасында ынтымақтастық пен бейбітшілік қамтамасыз ететін  

халықаралық қатынастарды қолдау болып табылады». 

 Халықаралық қҧқықтық дауларды шешу ҥшін ҦлттарЛигасы 

Статутына сҽйкес Халықаралық ҽділетті тҧрақты палатасы бекітілді. Палата 

бірінші халықаралық сот болып табылады».  

 Қҧрылған ҧйымның, оның ішінде оның Жарғылық қҧжаты- 

Статуттың кемшілігі, заңгерлердің  пікірілері бойынша, соғыстың 

жҥргізілуіне тыйым салатын нормалардың жоқтығы, яғни Екінші 

Дҥниежҥзілік соғыс агрессиясын жою мҥмкіндігінің болмауы. 

 Жоғарыда келтірілген фактілерге байланысты айта кету керек, Ҧлттар 

Лигасы-Версаль жҥйесі шегінде қҧрылған. Бҧл –бірінші дҥниежҥзілік 

соғыста жеңіске жеткен одақтас мемлекеттер (Антанта елдері) бекіткен 

саяси режим. Версаль жҥйесі 1919 ж. Версаль бітім шартымен қҧрылған, 

онда соғыс кезінде келтірілген зиянды ҿтеу мҽселелері, Германия аумақтық 

шекарасын ҿзгерту жҽне жеңген мемлекеттердің мҥддесіне сай, 

дҥниежҥзілік саяси картаның кезекті ҿзгеруі қарастырылды.  

 Осылайша, бейбітшілік пен ынтымақтастықты қамтамасыз ету 

мақсатымен қҧрылған Ҧлттар Лигасы интеграциялық саяси процестің  

негізін қалады, бірақ мемлекетаралық дауларды соғыссыз жҽне агрессиясыз 

шеше алмады жҽне жаңа дҥниежҥзілік соғыстың  алдын ала алмады. 

 1928 ж. Париж шарты, соғыстан бас тарту ҧлттық саяси қҧрал 

ретінде, барлық дауларды бейбіт жолмен  шешу, сонымен қатар жалпы 

мемлекеттер мҥдделеріне байланысты интернационалды саясатты шешу 

ҥшін соғысты ашуға болады деген ережені бекітті. 

 Ҧлттар Лигасының Статусы жҽне Париж шарты мемлекеттерге 

қауіпсіздік кепілін ҧсына алмады. 

 Халықаралық қҧқықтың дамуына 1917 ж. Қазан революциясы да ҽсер 

етті. Ерекше орында 1917 ж. Бейбітшілік туралы декрет болды. Онда 
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ҽділетті демократиялық бейьітшілік пен халықтың қҧқығын ҿзін-ҿзі 

таңдауы жарияланды. Тонаушылық соғыстар адамзатқа қарсы қылмыс деп 

есептелді, ал біреудің жерін басып алу-қҧқыққа қайшы ҽрекет болып 

саналды. 

 Декретте декларативті сипатта ғана емес, сонымен қатар халықаралық 

қатынас жҥйесінде ғаламдық ҿзгертулерді қарастыратын ережелер 

бекітілді.  

 Айта кету қажет, Бірінші Дҥниежҥзілік соғыстан кейініг дҥниежҥзінің 

қҧрылымын анықтау мақсатында қабылданған қҧжаттардың бірі-1917 ж. 

Бейбітшілік туралы Декрет. 

 Жоғарыда кҿрсетілген Ҧлттық Лига Статуты, 1928 ж. Париж шарты 

жҽне жеке мемлекеттер немесе одақтас мемлекеттердің қабылдаған басқа 

да қҧжаттар осы мақсатты кҿздеген еді.  

 Дауларды бейбіт жолмен шешуді мақсат еткен бірқатар жаңа 

конференцияларды жҥргізуге себеп болған –фашистік Германия бастаған 

Екінші дҥниежҥзілік соғыс болды. 

 40-жылдардың басында Гитлерге қарсы мемлекеттердің қатысуымен 

Мҽскеу (1943 ж.), Тегеран (1943 ж.) жҽне Қырым 1945 ж.) 

конференциялары ҿтті. Конференцияның негізгі тақырыбы бейбітшілікті 

қолдау болды. Конференцияда соғыстан кейінгі бейбітшілік пен 

қауіпсіздікті қолдайтын тең жҽне тҽуелсіз мемлекеттер арасында 

халықаралық ҧйымды қҧру қажеттігі шешіліп, сонымен қатар болашақ 

ҧйымның Қауіпсіздік кеңесінде дауыс беру тҽртібі анықталды. 

 Ялта конференциясында соғыстан кейінгі Шығыс Еуропа жҽне Қиыр 

Шығыс елдерінің қҧрылымы анықталды. 

 Халықаралық  қҧқықтық ғылымның дамуы халықаралық қҧқықтың 

жалпы мақсаттары мен негізгі институттары арқылы жасалынды. 

Халықаралық қҧқық ғылымының дамуындағы маңызды қадамы 

халықаралық қҧқықты жҥйеге тҥсіру жҿніндегі Гага конференциясы болып 

табылады. Біріккен Ҧлттар Ҧйымының Жарғысын қабылдаған кҥн, яғни 

1945 ж. 24 қазан қазіргі заманның халықаралық қҧқығының даму кезеңінің 

басы деп саналады. БҦҦ соғыстан кейінгі уақытта мемлекетаралық 

қатынастардың ойдағыдай дамуына, жалпы адамзаттық қҧндылық пен 

адамның қҧқығын бекітуге ҥлкен ҽсерін тигізді.                                 

 

ІV-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Қазіргі таңдағы халықаралық құқықтың жүйесі. 

Жоспар:  

1. Халықаралық қҧық нормалары. 

2. Халықаралық қҧқық жҥйесі. 

 

    Қҧқық нормасы жалпы субъектілер тҽртібінің, норманың реттеуші ҽсері 

шеңберінде қамтылатын барлық субъектілеріне қатысты ортақ міндетті 
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тҽртібінің стандарты. Жоғарыда келтірілген анықтама ішкімемлекеттік 

қҧқыққа тҽн, дегенмен мҧндағы ―қҧқық‖деп ортақ міндеттілік 

сипатындағыдҧрыс заңдардың нормалары жайында айтылса керек. 

―Халықаралық қҧқықтың  нормасы‖ ҧғымының ―жалпы қҧқық нормасы‖ 

ҧғымынан біршама айырмашылығы бар. Олардың айырмашылығы мынада, 

яғни халықаралық қҧқықтық қатынастардың негізгі реттеу тҽсілі болып, екі 

жақтың келісімге келуі (консенсус) танылады. Осығансай, халықаралық 

қҧқықтың негізгі қайнар кҿзі екі жақтың келісімін бекітетін акт болып 

табылады яғни халықаралық шарт. Сонымен, халықаралық шарттың 

нормалары бҥкіл халықаралық жария қҧқықтың нормативтік механизмінің 

едҽуір ҥлкен бҿлігін қҧрайды. Соған сҽйкес халықаралық шарттың 

нормалары ретінде кҿрсетілген ―халықаралық қҧқық нормасы‖ ҧғымының 

сол бір бҿлігінде тҽртіп ережесінің ортақ міндеттілігі жайында айтылуы 

мҥмкін емес-ті. Ҽрине, халықаралық нормалардың қҧрылуы, халықаралық 

шарттың негізіне ғана жҥрмей, сондай-ақ халықаралық қҧқықтық ҽдет-

ғҧрыптардан, халықаралық қҧқықтың негізгі қағидаларынан (jus cogens 

нормалары), қҧқықтың ортақ қағидаларынан т.б. шығып қалыптасады. 

    Аталған нормалар (яғни мҧндағы халықаралық қҧқықты ҽдет ғҧрыптар 

мен халықаралық қҧқықтың ортақ қағидалары негізінде қалыптасатын 

нормалар) халықаралық қҧқықтың барлық субъектілеріне қатысты ортақ 

міндетті реттеуші ҽсеріне ие. 

    Осы арада  jus cogens  нормалары тҥсінігінің мазмҧнын айта кету қажет. 

Бҧл нормалар ретінде негізгілері, халықаралық қҧқықтағы бастапқы 

тамырын реттеуші нормалары тҥсіндіріледі. 1969 жылғы Халықаралық 

шарттар қҧқығы жайындағы Вена Конвенциясына сҽйкес, (53 бап) jus 

cogens нормасы, мемлекеттердің халықаралық қауымдастығымен жалпы 

қабылданатын жҽне мойындалатын да норма ретінде анықталады. Бҧдан 

ауытқуына жол берілмейді де, оның ҿзгеруі тек халықаралық қҧқықтың дҽл 

осындай сипатындағы келесі нормамен ғана жҥзеге асуы мҥмкін. Бҧл 

ҧғымның халықаралық қҧқықтық тҽжірибеге келуі доктриналық қайнар 

кҿздерінен басталады (яғни ғалымдар шығарған). Бҥгінгі таңда ол 

халықаралық жария қҧқық ғылымында жалпыға танылған болып саналады. 

Алайда бҧл нормалар мемлекеттердің, олардың мазмҧны мен заңды кҥшіне 

орай,еркімен санасу жолымен де қалылыптасады. Бҧл нормалардың жалпы 

халықаралық қҧқық нормаларынан айырмашылығы – оларда бекітілген 

тҽртіп ережелерінің едҽуір жоғары маңыздылығының дҽрежесі болып 

табылады. Нормалардың ҿзі, халықаралық қҧқық қайнар кҿздерін 

объективтілеудің дербес, заңды бір формсы ретінде алға жылжымайды. 

Соған қарамастан, халықаралық қҧқықтың ҿзге нормалардан 

айырмшылығынан келтірілген ең маңызды ізі jus cogens нормаларының ең 

жоғарғы заңды кҥші болып табылады. Мысалға мемлекеттер ҿз еріктерінің 

автономия қағидасына негізделе отырып, ҿздерінің келісімдерінде (мысалы, 

екі жақты келісімдерінде) сан алуан нормалары мен ҿзтҽртіптерінің 

қҧқықтары мен міндеттемелерінің нҧсқауларын жҽне т.б. бекіте алады. 

Алайда олардың халықаралық қҧқықтың императивті нормаларына (jus 
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cogens) қайшы келген жғдайында жоғарыдағы шартты ережелер ҿте 

шамалы ғана болып есептеледі. Біздің пікірімізше, jus cogens нормаларына 

тҽн бір мысал, олар халықаралық жария қҧқықтың қағида нормалары болып 

табылады: кҥш қолданбау жҽне кҥшпен қатер тҿндірмеу, агрессияға тиім 

салу, дауларды бейбіт жолмен шешу, мемлекеттердің егемендігін 

қҧрметтеу жҽне олардың ішкі істеріне аралдаспау, адам қҧқығын қорғау 

жҽне т.б. Дегенмен қазіргі халықаралық қҧқықта мҧндай нормалардың жоқ 

екенін айтуға болады. Екінші жағынан алып қарағанда, сондай тізімді 

қалыптастыру бізге мҥмкін еместігі айқын кҿрінеді, дегенмен халықаралық 

қатынастардың тарихи аспектісіндегі даму динамикасы ҿмірдегі 

стандарттардың ҽрқашан жаңартылып отыруын, оның ҿзгерілуін, 

толықтырылуын т.б. талап етеді. 

    Халықаралық құқық нормаларын топтастыру. Халықаралық қҧқық 

нормаларын, жалпы қҧқық нормалары секілді тҥрлі себептерге орай 

топтстыруға болады. Біздің ойымызша, ең ҿзектілері мыналар болып 

табылады:  

1. Реттеуші ықпалының мазмҧны бойынша: - реттестіруші норалар: 

осыған сай қатынастардың қатысушыларының қҧқықтары мен 

міндеттерін, тҽртіп ережелерін бекітетін нормалар; - қорғаушы 

нормалар, нақты жағдайларға қатысты алдын ала қарастырушы заңды 

жауапкершіліктің шаралары, яғни мҧндағы халықаралық қҧқықтық 

сипатындағы жауапкершіліктер. Кҿп жағдайларда, екі тҥрі бірдей 

нормаларында жинақталады, алайда сирек кездеседі.  

2. Реттеуші ықпалының сипаты бойынша:-императивті-абсолюттік, 

анықталған тҽртіптің апелляциясыз қалыптасқан моделі бар нормалар 

(кҿбінесе оны орындамағадығы ҥшін санкциясы бар нормалар); - 

диспозитивті нормамен кҿрсетілетін, тҽртіп моделін таңдап алу 

мҥмкіндігін ҧсынатын нормалар.  

3. Осы шеңбердегі халықаралыққҧқық нормасының реттеуші 

ықпалының жҥзеге асырылатын уақыт мҿлшеріне байланысты: - 

тҧрақты кҥші бар (мысалы мерзімсіз сипатының нормалары); - 

уақытша кҥші бар, сонымен қоса, ҿзінің заңды кҥшін мерзімді 

растайтынын талап етуші нормалар.  

4. Императивті сипаттағы нормалардың  мынадай тҥрлерге бҿлінетінін 

тағы бір атап кҿрсету қажет, яғни олар: - қарапайым императивті 

нормалар; - jus cogens императивті нормалар, бҧлардың тҥсінігі 

жоғарыда айтылған болатын.  

Қҧқық жҥйесі мен халықаралық қҧқық (жекеше алып қарастырғанда ) 

жҥйесі жайындағы мҽселелер  маңызды  болып келеді. Екі ҧғымды айта 

кетуге болады, яғни ҧлттық қҧқықтың жҥйесі (яғни ішкі мемлекеттік қҧқық 

жҥйесі) мен халықаралық қҧқық жҥйесі. Бҧл ҧғымның ҽр қайсысы бірдей 

болып табылмайды, сонымен қатар, олар ҽртҥрлі кеңістікке ары қарай 

жҥреді. Ҧлттық қҧқық жҥйесі салаларға, институттар мен нормаларға 

бҿлінуін кҿрсетеді; яғни жария қҧқықтық, жеке қҧқықтық, қылмыстық 

қҧқық жҽне т.б. Ҧлттық қҧқық жҥйесі, ҽрбір жеке алып қарастырылатын 



 21 

мемлекетке тҽн нҽрсе. Халықаралық қҧқық жҥйесі бір ғана хлықаралық 

қҧқықтың мемлекетаралық сипатынан туындайды. Бҧл жҥйеде жалпы жҽне 

ерекше бҿлімдерге бҿлінуі кҿрсетіледі, осы шеңберде қандай да бір 

салаларға жататындығын, институттарға бҿлінуі, ең ақыры нормаларға 

келіп тірелді. Мҧның ҥш тармаққа бҿлінуі халықаралық қҧқықтың ерекше 

бҿліміне қатысты болп саналады. Жалпы бҿлімінде, тек негізгі кіріспелік 

сипатындғы тараулары жайында айтылады, алайда олардың  біразы 

халықаралық қҧқықтың нақты нормаларын қайткенмен де біріктіре тҥседі. 

Соған сҽйкес, олардың шеңберінде халықаралық қатынастардың нақты 

реттелуі жҥзеге асырылады, мысалға халықаралық шарттардың қҧқығы, 

халықаралық қҧқықтағы жауапкершілік, халықаралық ҧйымдардың 

қҧқығы. Толық айтқанда, қазіргі халықаралық қҧқық, тҧрып қалған жҥйені 

кҿрсете отырып, салаларға қарасты тҥрлерін кіргізеді.  

Жалпы бҿлім ішінде: 

- Халықаралық қҧқық ҧғымы, тарихы, қызметі, қағидалары; 

- Халықаралық қҧқық субъектілері; 

- Халықаралық қҧқық қайнар кҿздері; 

- Халықаралық шарттар қҧқығы; 

- Халықаралық ҧйымдар қҧқығы; 

- Халықаралық қҧқықтағы жауапкершілік. 

Ерекше бҿлім ішінде: 

- Халықаралық қауіпсіздік қҧқығы жҽне дауларды бейбіт жолмен 

реттеу; 

- Дипломатиялық жҽне консулдық қҧқық; 

- Адамның халықаралық қҧқықтары мен халық мҽселесі; 

- Халықаралық қоғамдық қҧқық; 

- Халықаралық экономикалық қҧқық; 

- Халықаралық теңіз қҧқығы; 

- Халықаралық ҽуе қҧқығы; 

- Халықаралық экологиялық қҧқық; 

- Халықаралық ғарыш қҧқығы; 

- Халықаралық қылмыстық қҧқық. 

 

 

 

V-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Қазіргі таңдағы халықаралық құқықтың қайнар кӛздері. 

Жоспар:  

1. Халықаралық қҧқық қайнар кҿздерінң негізгі тҥрлері. 

2. халықаралық қҧқықтың кҿмекші қайнар кҿздері. 

 

   Халықаралық жрия қҧқықтың ҽлі кҥнге дейін жалпыға танылған, біріңғай 

қайнар кҿздері тҥрлерінің тізімі жоқ екенін айта кету қажет. Бҧл тізімнің 
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нҧсқауы ретінде, БҦҦ Халықаралық сотының Статуты пайдаланылуы 

мҥмкін. 38 бабында Халықаралық қҧқық қайнар кҿздерінің санаттарын 

кҿрсетеді.  

Біріншіден, олар халықаралық шарт, халықаралық ҽдет-ғҧрып пен 

қҧқықтың ортақ қағидалары.  

Екіншіден, қҧқықтық нормаларды анықтау ҥшін кҿмекші қҧралы ретінде – 

сот шешімдері мен доктрина келтіріледі. Біздің негізгі назарымыз, сол 

аталған қайнар кҿздердің санаттарына бҿлінетін болады. 

1. Халықаралық шарт. 

Қазіргі таңдағы халықаралық қҧқықтың негізін салушы қайнар кҿздердің  

бірі болып – халықаралық шарт танылады, дегенмен жоғарыда 

айтылғандай, халықаралық қҧқықтағы негізгі реттестіруші тҽсілі болып – 

халықаралық қҧқық субъектілері еркілерінің  санасу тҽсілі саналады, оның 

ҿзі, халықаралық шартты бекіту кезінде айқын кҿрінеді. Халықаралық 

қҧқық қайнар кҿздері ретіндегі халықаралық шарттың нормалары, 

халықаралық ҽдет-ғҧрыптар секілді қалыптасатын нормаларға қарағанда, 

қалауымызға жақын, дегенмен де, ―халықаралық шарт‖ ҧғымы 

халықаралық ҽдет-ғҧрып ҧғымына қарағанда ҽлде қайда анық болып 

табылады, даулы жағдайда, сол тҽртіп ережелерінің ҽдеттегі қҧқықтық 

норма ретінде барын дҽлелдеудің ҿзінде қиынға тҥседі (яғни сҽйкес 

ҿлшемдер бойынша).  

2. Халықаралық әдет-ғұрып. 

Жоғарыда ескертіп айтып ҿткеніміздей, қазіргі таңдағы халықаралық 

тҽжірибеде (практикада) халықаралық қҧқық субъектілерінің рнайы 

қатынастарын келісімді жолмен қалыпқа келтіру ҥрдісі байқалып отыр. 

Халықаралық ҽдет-ғҧрып халықаралық шартпен қатар, халықаралық 

қҧқықтың ең маңызды қайнар кҿзі болып табылады. Халықаралық ҽдет-

ғҧрып, халықаралық қҧқық субъектілерінің ҧзақ уақыт бойы қолдану 

нҽтижесінде қалыптасқан тҽртіп ережесі болып саналады, біріншіден, бҧл 

субъектілер мемлекеттер, сонымен қатар осы субъектілермен заңды тҥрде 

міндетті екендігі мойындалады. Жоғарыда келтірілген дефиницияны айта 

отырып, негізгі екі ҿлшемді шығаруға болады, (жалпыға танылған 

сипатына ие) – объективті жҽне субъективті, бҧл белгілердің жиынтығы 

халықаралық ҽдет-ғҧрыптың бар екендігі туралы айта алады. Осы екі 

элементтің барын қалай дҽлелдеу қажет? Ҽрине мҧны дҽлелдеу ҿте қиын, 

дегенмен ҽрбір нақты мҽселеде оның жағдайын есепке алу қажет, 

халықаралық тҽжірибені зерттеу қажет.  

3. Құқықтың ортақ қағидалары. 

Халықаралық қҧқық доктринасында бҧл ҧғымның айтылуына қатысты 

қалыптасқан ой-пікір бар. БҦҦ Халықаралық сотының Статуты 

контексінде – қҧқықтың қағидалары деп жалпы қҧқықтық сипаттағы ҽлде 

бір ережелерді тҥсіну қажет. Ҽйтседе олардың шығу тегі ҽлемдік 

қауымдастыққа мҥше мемлекеттердің ҧлттық қҧқығы мен байланысты. 

Сонымен, мҧндағы айтылар сҿз, халықаралық қҧқықтың ортақ қағидалары 

жайында емес, қҧқықтың ортақ қағидалары туралы, яғни ішкімемлекеттік 
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қҧқықтық жҥйелер болып табылады. Бҧл жағдай, халықаралық қҧқықтың 

реттестіруші тетігінен бҿлек орналасқан. Қҧқық теориясында мынадай 

ереже яғни арнайы нормалар бар, жалпы сипаттағы нормалар алдында 

басым кҥшіне ие. Біздің қарастырып отырған мҽселе тҿңірегіне қатысты 

осы ережені қолданудың толық негізділігі бар, оған сҽйкес қҧқықтың ортақ 

қағидалары соған лайық мҧндағы арнайы норманың халықаралық мҽніндегі 

қҧқықтың бар болған кезінде қолданбауы қажет.  

Халықаралық қҧқықтың кҿмекші қайнар кҿзі ретінде Халықаралық 

Соттың  Статуты доктриналар мен халықаралық соттардың сот 

шешімін атап кҿрсетеді.  

Халықаралық соттардың шешімдері мен басқа да актілері.  

             Қай соттар  жайында сҿз болады деген сҧрақ бірден туады. Ең алдымен 

халықаралық соттың ҿзі жайында, сондай-ақ басқа да халықаралық сот 

органдары жайында, сонымен бірге, қҧрылып келе жатқан ad. Һoc, яғни бір 

жолғы тҽртіп бойынша нақты жағдайларға байланысты.  

             Сот шешімдерінің  халықаралық қҧқықтағы маңызы мемлекеттердің 

жеке ҧлттық қҧқықтық жҥйелеріндегі маңызына жақын қҧқықтың 

формальды қайнар кҿздері болып табылмас да, қҧқық қолдану 

тҽжірибесінде маңызды рҿл атқарады, мысалы ГФР. Халықаралық 

қҧқықтың даулы нормасына, іске дауласып отырған жақтардан гҿрі, 

келешекте сол тараптан не басқа субъектілермен оның қолданылуын 

жеңілдететін халықаралық соттың шешімі мен тҥсіндірме беріліп, 

интерпретация жҥргізілуі мҥмкін. Сонымен бірге халықаралық соттың 

консультативті қорытынды беру институты осыған қатысты БҦҦ Бас 

Ассамблея, не БҦҦ Қауіпсіздік Кеңесінің сҧрау салулары негізінде, кез 

келген заң мҽселесі бойынша, белгілі бір маңызын атқара алады (БҦҦ 

жарғысының 96-бабы). 

Халықаралық құқық доктринасы, халықаралық заңгерлердің идеялары 

мен ҧсынылған. Ҽдебиетте айтылатын пікірлерге сай, мемлекеттер 

тҽжірибесінің тҥсініктілігінің кҥшеюіне қарай мемлекеттердің белгілі 

қҧжаттарының жҽне халықаралық ҧйымдар мен соттар шешімдерінің 

жариялануы нҽтижесінде доктринаның рҿлі халықаралық қҧқық 

нормаларының барын анықтадың оларды интерпретациялау қҧралы ретінде 

тҿмендей тҥседі. Біздің пікірімізше, бҧл дҽл бҧлай емес. Ойлап қарасақ, 

доктрина халықаралық қҧқық қолдану тҽжірибесінде маңызды орынды 

бҧрыннан бері алып келген де, кейін де ҧстап отырады. Осы жерде кейбір 

мемлекеттенрдің ҧлттық қҧқықтық жҥйелермен ҧқсстыққа жол беріледі, 

мысалыға ГФР, яғни мҧнда дҧрыс позитивті заңдардың дамыған жҥйесіне 

қарамастан, сот тҽжірибесінің қҧқықтық нормаларды интерпретациялаудың 

кҿмекші қҧралы ретінде доктрина маңызды тҽжірибелі рҿл атқаруды 

жалғастырылады. 

Жалпы доктрина секілді, халықаралық сот органдарының сот 

шешімдері де, қазіргі халықаралық қҧқықтың келегектегі прогрессивті 

дамуында ҿте маңызды рҿл атқарады.  
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Ең ақырында, біржақты халықаралық актілер мен ұлттық заңды 

сонымен қатар, халықаралық қҧқықтың қайнар кҿздеріне орай ұлттық 

соттардың сот шешімдерін сипаттау қажет. Біржақты халықаралық 

актілері болып, ең басты халықаралық ҥкіметаралық ҧйымдардың актілері, 

сондай-ақ мемлекеттердің біржақты актілері табылады. Халықралық 

ҥкіметаралық ҧйымдардың актілері, ішкі ҧйымдық бола тҧра, орындалған 

міндетті сипатқа ие болуы мҥмкін. Яғни ішкі мҽселелерді реттеп, міндеттер 

орната алады, мҧндағы айталық, халықаралық ҧйымның қҧрылымындағы 

белгілі бҿлімшелердің міндеттерін орнатуы. Халықаралық қҧқықтың басқа 

субъектілеріне қатысты қабылданатын сыртқы сипаттағы актілердің 

міндетті заңды кҥші жоқ (мысалыға осы ҧйымның мҥше мемлекеттері). 

Ұлттық заңдар мен ұлттық соттардың сот шешімдері. 
    Бҧл ҽрине, халықаралық қҧқықтың тікелей қайнар кҿздері бола алмайды. 

Олардың мҽні, тағы да айтуымыздай кҿмекші сипатында, халықаралық 

қҧқықтың сол бір, не ҿзге де нормаларының барын анықтау тҧрғысында (ең 

алдымен кҽдімгі нормалары). Ҧлттық заңдар актілері нормаларын, сондай-

ақ сот шешімдерін халықаралық қҧқықтық проблематикаға қатысты есепке 

алудың кҿмегімен мемлекеттің позициясын сол бір, не ҿзге де мҽселесі 

бойынша немесе нормасы бойныша анықтау мҥмкіндігі туады, мысалыға 

халықаралық ҽдет-ғҧрып санатының субъективті элементіне қатысты.    

 

VI-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:   

Мемлекеттілік және халықарлық құқықтың ара қатынасы. 

 

Жоспар:  

1.Мемлекеттілік жҽне халықарлық қҧқықтық ҿзара ҽрекеттесуі. 

  2.Халықаралық жҽн мемлекет ішіндегі қҧқықтың арақатынасытуралы 

доктрина.   

  3. Халқаралық жҽне мелекеттің ішкі қҧқықтарының ҿзара ықпалы. 

     

 Халықаралық жҽне мемлекеттің ішкі қҧқықтарының арақатынасы, 

ҽрекеттестік проблемасы бҥгінгі кҥні халықаралық жалпы қҧқықтағы ең бір 

маңызды жҽне кҥрделі проблема болып табылады. Адамның негізгі 

қҧқықтары халықаралық қҧқық нормаларымен анықталатынын еске 

тҥсірсекте жетеді. Ҿкінішке орай, барлық елдерде қҧқық пен заң 

ҽдебиеттерінің кҿп бҿлігі ҧлттық шектелуде. 

    Осы тҧрғыда дҽрістің мақсаты – халықаралық қҧқық пен ішкі қҧқық 

арақатынасының проблемаларын зерттеу, осы сҧрақтарға қатысты қҧқық 

доктринасын  қарап шығу болып табылады жҽне ҽр тҥрлі мемлекеттердің 

заңнамасындағы арақатынасты шешу мақсатында зерттеулер жҥргізу. 

    Осы тақырып ерекше ҿзекті болып табылады, себебі, қазіргі таңда 

Қазақстан Республикасының заңнамасы халықаралық стандарттарға сҽйкес 

келеді жҽне қҧқықтық демократиалық мемлекет ретінде халықаралық 
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қауымдастықпен ықпалдасуды алдына мақсат етіп қойып отыр. 

Халықаралық қҧқық халықаралық жҥйенің шегінде қызмет атқарады, 

ҿйткені халықаралық жҽне мемлекеттік ішкі қҧқықтарының арақатынасы 

мен ҽрекеттестігі халықаралық жҥйе мен ішкі мемлекеттік жҥйенің 

арақатынасы мен ҽрекеттестігінің жеке бір тҥрі ретінде сипатталады. Яғни, 

одан туындайтын мҽселе, қоғамдық қатынастар мемлекетпен байланысына 

қатысты ішкі мемлекеттік, мемлекетаралық жҽне мемлекеттік емес 

сипаттағы халықаралық қатынастар болып бҿлінеді. Жоғарыда айтылған 

барлық қоғамдық қатынастар қҧқықтық реттеуді қажет етеді, бірақ та 

мемлекетаралық қатынастар халықаралық қҧқықпен, ал ішкі мемлекеттік 

жҽне мемлекеттік сипатқа ие болмайтын халықаралық қоғамдық 

қатынастар ішкі заңнамамен реттелгенімен, қатынастарды зерттеу 

барысында халықаралық қҧқық ішкі мемлекеттік қҧқықтардың белсенді 

қарқынды араласуын байқауға болады. 

    Қоғамдық қатынастарыдың тҥрлі жҥйелерінің арасында тығыз байланыс 

орын алады, яғни сҽйкес қҧқықтық жҥйелердің ҿзара ҽрекеттестігінің 

тҥрткісі болып табылатын халықаралық жҽне мемлекет ішіндегі 

қҧқықттардың реттеу пҽндерінің арасында. 

   Тараптары жеке тҧлғалар немесе заңды тҧлғалар болып табылатын 

биліктік емес сипаттағы халықаралық қатынастар,ҽдетте тікелей 

халықаралық қҧқық нормаларымен реттеу бірқатар қиыншылықтарды 

тудырады, ҿйткені олар кҿбіне-кҿп белгілі бір мемлекеттің ерекше 

юрисдикциясына жатпайды жҽне соның негізінде ҽр тҥрлі мемлекеттердің 

қҧқық нормаларының арасында шиеленістер пайда болады. Бҧл 

шиеленістерді шешу ҧлттық-қҧқықтық нормалардың ҿзара ҽрекеттесуіне 

ҽкеліп қана қоймайды (халықаралық жеке қҧқықтық «байланыстар», 

сілтемелер т.б. арқылы),сонымен қатар биліктік емес сипаттағы 

халықаралық қатынастарды реттеу жҿніндегі мемлекетаралық 

қатынастарды жҽне нормаларды тудырады. 

    Дипломатиялық жҽне консулдық ҿкілдіктер мен олардың 

персоналдарының қҧқықтық жағдайы, тек халықаралық нормалармен ғана 

реттеліп қоймай,сонымен қоса ішкі заңдармен де реттеліп отырады. Ішкі 

заңдар,кҿбінесе халықаралық қҧқық нормаларының кҿшірмесі,кҿрініс 

сияқты болып келеді,бірақ та кейбір қатынастардың шешіліуі ережелерін 

ҿзі де белгілей алады жҽне осы қҧқық институттарынын халықаралық 

қҧқық жеткен деңгейге дейін жеткізуге кҥш салып отырады. Мҧндай ішкі 

қҧқық пен халықаралық қҧқықтық реттеу объектілерінің бір-біріне ҧқсауы 

жҽне сҽйкес келуі аз кездесетін ерекше жағдай деуге негіз бар. 

   Мемлекеттердің егемендік теңдігі қағидатына сҽйкес ҽр мемлекет ҿзінің 

қҧқық жҥйесін дербес анықтайды жҽне соған сҽйкес халықаралық қҧқықпен 

ҿзара ҽрекеттесу ерекшелігін шешеді ҿз негізінде бҧл қағида бойынша 

мемлекет ҿзіне алған міндеттемелерді адал ҽрі толығымен орындап отыруы 

керек. 

   Мемлекеттің ҿзіне жҥктелген міндеттемелерді адал орындау қағидатына 

сҽйкес,ҿзінің егемендік қҧқығын жҥзеге асыру,ҿз заңдарын шығару жҽне 



 26 

ҽкімшілік ережелерді белгілеуде мемлекет халықаралық міндеттемелермен 

ҥйлестіріліп-сҽйкестендіріледі. Халықаралық қҧқыққа сҽйкес халықаралық 

міндеттемелер мен ішкі заңдардың арасында сҽйкессіздік пайда болса, онда 

мемлекет ҿз міндеттемесінің орындалмауының сылтауы ретінде ішкі 

заңдарға сілтеме жасай алмайды. 

   Мемлекет ішіндегі қҧқық халықаралық қҧқыққа екі сипатта ықпал етеді. 

1. Біріншіден,ҧлттық қҧқық нормалары мазмҧнының халықаралық қҧқық 

нормаларының мазмҧнына ықпалы. 

Мҧндай ықпалды материалды деп атауға болады. 

2.Екіншіден, халықаралық қҧқық нормаларын қҧрастыру тҽртібіне қатысты 

мемлекет ішіндегі қҧқық нормаларының (халықаралық шарттарды жасау) 

алдыңғысының нақтылығына ықпалы. 

   Ҧлттық қҧқықтың халықаралық қҧқққа ықпал етудің бҧл 

аспектісі,халықаралық қҧқық нормасын қҧрастыру процесіне қарасты 

нормалармен байланысты болғандықтан. Оны іс жҥргізушілік ықпал деп 

атауға болады. 

   Ҧлттық қҧқық нормаларының қҧрастырылуына жҽне дамуына ең 

алдымен, мемлекеттің сыртқы саясатының қағидаттары, сонымен қатар 

мемлекеттің сыртқы саяси міндеттерін жҥзеге асыруға байланысты ҽр тҥрлі 

сҧрақтарды реттейтін ішкі қҧқықтың нормалары ықпал етеді. 

Дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттерге,халықаралық 

шарттардың жасалу тҽртібіне,мемлекеттің жҽне оның меншігінің 

иммунитетіне қатысты мемлекеттің ішкі заңдары халықаралық қҧқыққа 

ықпал етті жҽне ҽлі кҥнге дейін ықпеалын тигізіп келеді. 

   Адамның азаматтық, саяси, экономикалық, ҽлеуметтік жҽне мҽдени 

қҧқықтар саласындағы алға дамыған заңнама кҿп жағдайларда адам 

қҧқығын қорғау саласындағы тиісті шарттарды жасау барысында мысал 

бола алады. 

 

  Халықаралқ жҽне мемлекеттің ішкі (ҧлттық) қҧқықтары арақатынасы 

жайндағы мҽселеде ғылым негізгі 3 бағытты қҧрастырып шығарды: бір 

дуалистік жҽне екі монистік. 

   Бастапқы кезде халықаралық қҧқықтың ҧлттық қҧқыққа ҽсері болмады. 

Бҧл мҽселеге ХІХ ғасырдың аяғында ғана кҿңіл бҿліне бастады.Г.Гегельдің 

кҿзқарасына сҽйкес,бірқатар неміс заңгерлері ҧлттық қҧқықтық 

басымдылық атын қҧрастырады(примат), ал ол Германияның дҥние жҥзін 

бҿлу жҿніндегі саясатына сай келеді. 

   Ал А.Цорн халықаралық қҧқықты «мемлекеттің сыртқы қҧқығы» деп 

атауды ҧсынды. Бҧл тҧжырым нигилисттік сипатта,сондықтан да 

халықаралық қҧқықтың барын заңды тҧрғыда жоққа шығарып 

оытр.Мысалы, А.Я. Вышинский «ҧлттық қҧқықтың теориясын» дҽлелдегісі 

келеді. 

  Монистік тҧжырымдаманың мҽні – оның атауынан да кҿрініп отыр,яғни 

ол тҧжырымдама бойынша халықаралық қҧқықта мемлекеттің ішкі қҧқығы 

да біртҧтас қҧқықтық жҥйенің ажырамас бҿлігі дейді.Осы тҧжырымдаманы 
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қолдаушылардың бірі ішкі мемлекеттің қҧқығы  басылымдыққа ие болу 

керек деп ойласа,екіншілері халықаралық қҧқықтың басым болуы қажет 

деген ойды айтты. 

    Ішкі қҧқықтың басылымдылығы теориясын жақтаушылар халықаралық 

қҧқықты ҽр мемлекеттің сыртқы қҧқықтарының жинағы деп келді. 

   ХІХ ғасырдың соңында дуализм тҧжырымдамасы қҧрастырылады. Осы 

тҧжырымдамаға сҽйкес халықаралық қҧқық та, ҧлттық қҧқық та ҿз алдына 

дербес салаларды реттейді жҽне бір-бірінен басылымдылығы жоқ. 

Доктринада дуализм концепциясы қолдау тапты. 

    Оны жақтаушылар қазіргі уақытқа дейін халықаралық қҧқық пен ҧлттық 

қҧқық формальді тҥрде бір-біріне қайшы болмайды деген ойды ҧсынуда. 

Дуализмнің тҧжырымдамалары ХХ ғасырдың ортасында пайда бола 

бастады. Оның бір тармағы ретінде нормативизм бағытын айтуға 

болады,оның ҿкілі Г.Кельзен (АҚШ), Кунц, Фердросс сияқты ғалымдар 

болды. Екінші бағыт солидаризм бағыты, ол бағыт нормативизм бағытымен 

ҧштасып,халықаралық қҧқықты ҧлттық қҧқытан жоғары қояды (француз 

Ж.Ссель). Дуализм мҽні мынада,яғни халықаралық жҽне ҧлттық қҧқық ҽр 

тҥрлі екі қҧқықтық тҽртіп ретінде қарастырылады. Алайда,бҧл 

дуалисттердің халықаралық қҧқықтың мемлекет ішіндегі қҧқыпен 

байланысын кҿрмей,олардың тҽуелсіздігін абсолюттендіріліп 

отырғандығын білдірмейді.Олар халықаралық қҧқық ҿзінің мақсаттарын 

орындай алу ҥшін ҧдайы ішкі қҧқыққа жҥгіну керектігін,олай болмаған 

кҥнде оның кҿптеген қатынастарды кҥшсіз болып қалатындығын 

мойындайды (Трипель,Анцилотты жҽне т.б.). Болгар заңгері П.Радойнов 

реалитік дуализм тҧжырымдамасын ҧсынады,оған сҽйкес коллизиялар 

тҥптеп келгенде халықаралық қҧқықтың ҥлесіне шешіледі дегенге негізделу 

керек,ҿйткені басқадай кҿзқарас оны мҥлдем теріске шығаруды білдірер 

еді. 

   Халықаралық жҽне мемлекет ішіндегі қҧқықтың ҿзара қатынасы туралы 

қарастырылып отырған тҧжырымдамалар кездейсоқ пайда болған жоқ.Олар 

белгілі бір авторлардың жекелеген кҿзқарастарын ғана 

білдірмейді,сонымен бірге қандай да болмасын мемлекеттердің нақты 

мҥдделерін де кҿрсетеді.Бҧл жерден жалпы ҥрдісті де аңғаруға 

болады:халықаралық қҧқытың басымдығын жақтаушылар мықты 

державалардың мҥдделерін білдірді,себебі аталмыш мемлекеттер ҧзақ 

уақыт бойы халықаралық қҧқытың дамуына ҽсер етуі арқасында белгілі бір 

тҧрғыдан халықаралық заң шығарушылар болып табылады. Оларға 

алдымен АҚШ жҽне елеулі дҽрежеде Ҧлыбритания,Франциязаңгерлері 

жатады. 

  Екі монистік теориян да егеменді мемлекеттердің тіршілік етуінің 

объективті нақтылығына сҽйкес келмейді деп бағалай отырып,тығыз 

байланыс процесінде белгілі бір қҧқық жҥйесінің артықшылық мҽнінің 

болуы мҥмкіндігінн де теріске шығармау қажет. 

   Қазіргі кездегі кҿптеген авторлардың пікірінше,бейбітшілікті сақтау ҥшін 

халықаралық қауымдастықтың халықаралық қҧқытың басымдығын тану 
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керек,басқасын айтпағанда оның жазылымдарының ҧлттық қҧқық 

нормаларымен ҥйлеспеуі орын алған жағдайда.Ескере кетер  мҽселе – 

халықаралық қҧқықтың ҧлттық қҧқықтан басымдылығы халықаралық 

қҧқықтың тиімді қызмет етуінің қажетті шарты болып табылады. Мемлекет 

ішіндегі қҧқық халықаралық қҧқыққа сҽйкес болуы керек.Ҿйткені, 

халықаралық қҧқық – бҧл мемлкееттерге мҽжбҥрленіп берілген нҽрсе 

емес.Бҧл – еріктерді ҥйлестірудің нҽтижесі,ҧжымдық даналық пен жалпы 

адамзаттық қҧндылықтардың кҿрінісі. 

   Халықаралық қҧқықтың ішкі қҧқытан басымдылығы – жалпы 

адамзатртық қҧндылықтардың жҽне мҥдделерідің ҿзге қҧндылықтар мен 

мҥдделерден жоғарылығы. 

  Ҧлттық қҧқық халықаралық қҧқыпен ҽрекеттесу мҽселелерін шешуге 

ҥнемелі кҿңіл бҿледі. Сонымен қатар халықаралық міндеттемелерді жҥзеге 

асыру ҽдістерін ҧлттық деңгейде анықтау мемлекеттің қҧзыретіне 

жататындығын мойындайды. Ҿзара ҽрекеттестіктің нгеіздері 

конституциялық қҧқыпен анықталады. Бҧл қҧқықты жҽне оның қолдану 

тҽжірибесін саралау мынаны нықтайды, яғни ҧлттық қҧқықтың ҽрекет ету 

тетігінің халықаралық қҧқық та қоғам ішіндегі қарым-қатынастарды 

реттеуге жарамсыз болып табылады. Сондықтан да «халықаралық қҧқық 

нормаларының тікелей іс-ҽрекеті»деген тҥсінік елдің қҧқытық жҥйесінде 

шартты сипатқа ие болады жҽне бҧл нормалардағы ережелер ҧлттық қҧқық 

тарапынан тиісті заңды кҥш берілгеннен кейін ғана тікелей қолданып 

жатады дегенді білдіреді. 

   Сонымен, жеке жҽне заңды тҧлғалар қатысатын қарым—қатынастарды 

реттей алу ҥшін халықаралық қҧқық белгіленген тҽртіппен тиісті елдің 

қҧқықтық жҥйесіне енуі қажет. Халықаралық қҧқық нормаларының ҧлттық 

қҧқық  нормаларынан жаңартылуын ескере отырып,бҧл процесті ҽдетте 

трансформация деп атайды.Іс жҥзінде норма жаңартылмайды,ол ҿзінің 

мҽртебесін сақтап қалады.Ал оның мазмҧнына,ережесіне ҧлттық қҧқық 

нормасының мҽртебесі беріледі. Шын мҽнінде, ҽңгіме ҧлттық қҧқықтық 

кҿмегімен халықаралық норманың имплементациялануы туралы болып 

отыр.Сонымен «трансформация»термині шартты болып 

табылады.Трансформация жалпы жҽне жеке болуы мҥмкін. Жалпысында - 

ҿзі қабылдаған халықаралық қҧқық нормаларының барлығының немесе тек 

белгілі бір тҥрлерінің елдің қҧқықғының бір бҿлігі болып табылатынын 

мемлекет бекітеді.Жекеде - ҽрбір жағдайда арнайы актіні қолдана 

отырып,халықаралық норманы елдің  қҧқығына енгізу қажет.Кейбір 

елдерде,мысалы, Ҧлыбританияда,ҽдеттегі халықаралық қҧқыққа қатысты 

жалпы трансформация қолданылады. 

   Трансформация тікелей жҽне жанамалы болуы мҥмкін. 

   Біріншісінде – бекіту актісінің немесе шартты қабылдаудың ҿзге тҥрін 

сҽйкес шарттың ережелері ҧлттық қҧқықтық ҧқсас ережелерді тудырады. 

Кҿп жағдайда бҧл инкорпорация,яғни қосу деп аталады.Жанамада – шарт 

нгеізінде шарттың мазмҧнын белгілі бір дҽрежеде сипаттайтын ҧлттық 

нормативті акт қабылданады. 
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    Адам қҧқықтары жҿніндегі халықаралық шарттарға арнайы тоқталған 

жҿн. Нақ осы аяда халықаралық нормалар осы уақытқа дейін мемлекеттің 

ішкі ерекше қҧзіреті делініп келген істерге тереңірек араласады. Жалпы 

еуропалық процесс шеңберінде қабылданған қҧжаттардың,ҽсіресе 

Копенгаген келісҿздің СБСЕ-нің адамзаттық ҿлшем жҿніндегі 

Конференциясы қҧжаттарының нормалары,тҧлғаның нақты қҧқықтары мен 

босандықтарын анықтап қана қоймайды,демократияның 

ҿлшемдерін,кҿппартиялылықты т.б. қарастырады. Сонымен,индивидтің 

халықаралық қҧқық субъективтілігінің кҿлемі ҧлғая тҥсуде. 

  Алайда,адам қҧқығы жҿніндегі халықаралық нормалардың басым 

кҿпшілігінің имплементациясы тиісті ішкі мемлекеттік заңнамалық 

актілердің қабылдануын талап етеді,яғни олар табиғатынан ҿздігінен 

орындалатын болып келмейді.Мысалы,азаматтық жҽне саяси қҧқытар 

туралы Халықаралық пактіде белгіленген ҿмір сҥру,бостандық, жеке басқа 

тиіспеушілік қҧығын т.б. қамтамасыз ету,тиісті қҧқықтар мен 

бостандықтарды ҧлттық заңнамада нақтыламастан,оларды бҧзғаны ҥшін 

жаза анықтамастан мҥмкін болмаған болар еді. 

   Нақты айта кету қажет, яғни ел ішіндегі адам қҧҥқытары жҿніндегі 

халықаралық нормаларды ҿздігінен орындалмайтын деп жарияланғанына 

қарамастан,кҿбіне-кҿп олар ішкі нормаларды халықаралық дҽрежеге сҽйкес 

талқылауға тырысады. 

   Дҽстҥрлік халықаралық қҧқықты  ел қҧқығының бҿлігі ретінде тани 

отырып,мемлекеттер олардың қҧқық жҥйесіндегі орнын ҽр тҥрлі 

анықтайды. АҚШ-та соттар халқаралық шарттар болмаған кезде,соттар 

тарапынан қолдан ҥшін халықаралық қҧқықты ел қҧқығының бҿлігі ретінде 

қарастыру ережесін ҧстанады. 

     Аталмыш мҽселе Еуропаның жаңа қҧқықтық жҥйелерінде ҿзгеше 

шешіледі. Германияда жалпы халықаралық қҧқық нормалары ел қҧқығына 

енгізіліп қана қоймаған,сонымен қатар заңдар алдында басымдылық кҥшті 

иеленген. 

   Голландияда дҽстҥрлі халықаралық қҧқықтың барлық нормалары 

қолдануға жатады. 

  Шарттарға қатысты айтар болсақ, оны шешудің 2 тҽсілі белгілі: 

1) шарттық ережелері тек арнайы заң шығару нҽижесінде ғана ҧлттық 

қҧқықтың кҥші ие болады. (Ҧлыбритания, Ҥндістан, Нигерия); 

2) тиісті тҥрде бекітілген жҽне ресми жарияланған шарттың ережелері 

тікелей ҧлттық  қҧқық нормасының кҥшіне ие болады.  Кҿптеген 

жағдайларда ҧлттық қҧқық мҧндай нормалардың басымдылығын белгілей 

(Франция,Германия,Испания). 
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VIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Қазіргі кездегі халықаралық құқықтың негізгі қағидалары. 

Жоспар: 

1. Халықаралық қҧқықтың негізгі қағидаттары ҧғымы мен 

жіктелуі. 

2. Халықаралық қҧқықтың негізгі қағидалары. 

 

   Мемлекеттердің іс-ҽрекетін реттейтін кҿптеген нормалардың арасында 

негізін қалаушы нормалар бар. Бҧл нормаларды сақтамай, ешқандай 

мемлекет жҽне халықаралық қҧқықтың басқа субъектісі қалыпты қарым-

қатынас жасап, ҿмір сҥре алмайды. Осындай нормаларды қағидаттар деп 

атайды. 

    Негізгі қағидаттардың міндеті сипаты мынаны білдіреді – мемлекет 

оларды ҿзінің сыртқы саясатында, халықаралық қҧқықтың басқа 

субъектілерімен қарым-қатынастарында ған қатаң сақтап қоймайды, 

сонымен қатар ҿзінің іщкі саясатында да сҽйкестендіруі тиіс. 

    1969 ж. Халықаралық келісім қҧқығы туралы Вена ковенциясының 53- 

бабына сҽйкес, негізгі қағидалардың кез келген жаңа қағидат 

белгіленгеннен кейін  ҿзгеруі немесе бҧзылуы мҥмкін. 

    БҦҦ Жарғысында жҽне Халықаралық қҧқықтың қағидаттары туралы 

декларацияда негізгі 7 қағидат тіркелген. 

     Олар: 

- халықаралық қатынастарды кҥш қолданудан бас тарту; 

- халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу; 

- басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау; 

- БҦҦ Жарғысына сҽйкес басқа мемлекеттермен ынтымақтасу; 

- халықтардың тең қҧқытылығы мен ҿзін-ҿзі анықтауы; 

- мемлекеттердің егемендігі тең қҧқықтылығы; 

- БҦҦ Жарғысына сҽйкес мемлекеттердің қабылдаған ҿз міндеттерін 

орындауы. 

1975 ж7 СБСЕ –нің қорытынды актісі тағы ҥш қағидатты қосты. 

Мемлекеттердің шекара беріктігі; мемлекеттердің аумақтық тҧтастығы; 

адам қҧқықтарын қҧрметтеу. Олардың ішінен бірінші қағидат қана жалпы 

халықаралық қҧқықтың қҧрамына кіре алмаған. Оның негізгі таралу аймағы 

Еуропа болып табылады. 

    Қортындылай келе, осы заманғы халықаралық қҧқықта ресми тҥрде 10 

қағидат бекітілген. 

Оларды 3 топқа бҿлуге болады: 

1) Халықаралық ынтымақтастық қағидаттары ; 

2) Халықаралық қауіпсіздікті жҽне бейбітшілікті қамтамасыз ету 

қағидаттары; 

3) Адам, ҧлт жҽне халықтардың қҧқықтарын қорғау қағидаттары. 
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Бірінші топқа мемлекеттердің егеменді тең қҧқықтылығы, мемлекеттердің 

ішкі істеріне араласпауы, мемлекеттердің халықаралық міндеттерін адал 

орындауы қағидаттары жатады. 

Екінші топқа халықаралық қатынастарда кҥш қолданудан бас тарту, шекара 

беріктігі, аумақ тҧтастығы, халықаралық дауларды бейбіт жолдармен шешу 

қағидаттары кіреді. 

Ҥшінші топқа халықтардың тең қҧқықтылығын мен ҿзін-ҿзі анықтау, адам 

қҧқықтары мен бостандықтарын қҧрметтеу қағидаттары жатады.    

              Қоғамда халықаралық қатынастардың маңызының артуы жҽне 

ғаламдық, ҿмірлік маңызы бар проблемалардың пайда болуы негізгі 

қағидаттар санының артуына ҽкеліп соқты. Мысалы, алатын болсақ, 

айналадағы ортаны қорғау проблемасының халықаралық  маңызының ҿсуі 

халықаралық қҧқықта осындай қағидаттың пайда болып; дамуына ҽкеліп 

соқты. 

    Жаңаданпайда болған қағидаттар ҽмбебап халықаралық қҧқықтың 

қҧжаттарында ресми тҥрде бекітілген кезде ғана жоғарыда айтылған 10 

қағидатпен тепе-тең бола алады. 

    БҦҦ Жарғысының қағидаттар туралы бабында Мемлекеттің егемендігі 

қағидаты бірінші орынға қойылған: ―Ҧйымдастыру оның мҥшелерінің 

егеменді теңдік қағидаттарына негізделген‖ /2-бап/. Бҧл қағидат БҦҦ-ның 

негізіне ғана емес, сонымен қатар халықарлық қатынастарды басқару 

жҥйесінің негізінде жатыр. Ол БҦҦ Жарғысына сҽйкес мемлекеттер 

арасындағы ынтымақтастық жҽне достық қарым- қатынастарды реттейтін 

халықаралық қҧқық қағидаттары туралы Декларацияда кҿрініс тапқан. 

Соңында бҧл қағида Еуропадағы Ынтымақтастық жҽне Қауіпсіздік 

Кеңесінің Қорытынды актісінің қағидаттар туралы Декларациясында, 1989 

ж. Венада ҿткен СБСЕ қҧрамына кіретін мемлекет-мҥшелері кездесудің 

қорытынды қҧжатында 1990 ж. Жаңа Еуропа ҥшін Париж Хратиясында 

жҽне басқа қҧжаттарда дамытылған. 

    Қазіргі халықаралық қҧқықтамемлекеттердің егеменді теңдік 

қағидатының мағынасы кеңейтілді. Ол мынадай жағдайларды қҧрайды: 

1. Ҽрбір мемлекет басқа мелекеттің егемендігін қадірлеуі керек; 

2. Ҽрбір мемлекет басқа мелекеттің аумақтық тҧтастығын жҽне 

саяси тҽуелсіздігін қҧрметтеу керек; 

3. Ҽрбір мемлекет ҿзінің саяси, ҽлеуметтік, экономикалық жҽне 

мҽдени жҥйесін таңдауы мен дамытуына қҧқылы; 

4. Барлық мемлекеттер заңды тҥрдетең. Саяси, ҽлеуметтік, 

экономикалық жҥйелерінің айырмашылығына қарамастан, халықаралық 

қоғамдастықтың мҥшелері тҥрінде олар бірдей қҧқытар мен еркіндіктерге 

ие бола алады. 

5. Ҽрбір мемлекет пайда болған сҽттен бастап , халықаралық 

қҧқықтың субъектісі болып саналады; 

6. Ҽрбір мемлекет ҿз мҥддесіне тиетін халықаралық таластарды 

шешуге қтысуға қҧқылы; 
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7. Ҽрбір мемлекет халықарлық конференцияларда жҽне халықаралық 

ҧйымдарда бір дауысқа ие болады; 

8. Мемлекеттер халықаралық нормаларды келісім бйынша тең 

қҧқықтық негізде жасайды. Қандай да бір мемлекеттер тобы ҿзі шығарған 

халықаралық қҧқықтық нормаларды басқа мемлекеттерге таңа алмайды. 

     Мемлекттің ішкі істеріне арласпау қағидаты. 

     Бҧл қағидат егеменді қағидатымен қатар, халықаралық қҧқықта 

ҧлттардың мелекеттігі ҥшін кҥрес процесінде, буржуазиялық – 

демократиялық тҿңкерістер кезеңінде қҧрылған. 

Араласпау қағидаты БҦҦ Жарғысында анықталып белгіленген (2-бап,7-т.). 

БҦҦ БА –ның мемлекеттердің ішкі істеріне араласуға жол бермеу туралы 

кҿптеген қарарларында Бҥкілеуропалық Кеңестің Қорытынды актісінде осы 

қағидаттың беделді талқылауы берілген. ― Мемлекеттердің ішкі ҿкілеттігіне 

кіретін істерге ― араласу БҦҦ Жарғысына сҽкес жіберілмейді. 

     Мелекеттердің ынтымақтастығы қағидаты. 

БҦҦ Жарғысын қҧрайтын нормалар жҥйесінде мемлекеттер 

ынтымақтастығы идеясы негізгі болып табылады. Жарғының бірінші бабы 

ҧйымның басты мақсаттарын айта отырып, осы ҧйымның ―халықтардың 

ортақ мақсаттарына жету жолындағы ҧлттар келісімінің орталығы болуы 

керек‖ 

 

VIIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Қазіргі кездегі халықаралық құқық субъектілері 

Жоспар: 

1. Халықаралық қҧқық субъектілері: 

2. Мемлекет. 

3. Халықаралық ҧйымдар. 

4. Мемлектке ҧқсас қҧрылым. 

5. Жеке тҧлға.   

 

   Бҧл  тақырып   қазіргі  кездің  ҿзекті мҽселесі болып отыр.Ҿйткені 

Қазақстан Республикасы ҿз тҽуелсіздігін алып,егеменді мемлекет болғалы 

бері сыртқы саясатын нығайтып,кҿптеген мемлекеттердің тануымен 

қолдауын алып,БҦҦ мен басқа да халықаралық ҧйымдарға мҥше 

болды.Мемлекеттердің қолдауы жҽне кҿпжақты немесе екіжақты келісім 

шарттарға отыру-Қазақстан Республикасының егеменді мемлекет ретінде 

дамуының маңызды,қажетті факторы.  

      Қазақстан Республикасының қазір 117 мемлекет танып отыр жҽне 

олардың 105-імен дипломатиялық қарым-қатынас орнатылған.Қазақстан 

БҦҦ мен Халықаралық  қайта қҧру жҽне Даму банкі,сондай-ақ 

Халықаралық  валюталық қор,ЮНЕСКО,МАГАТЭ,ИКАО-ны қоса 

алғанда,51халықаралық ҧйымға мҥше болды.Сондықтан да Қазақстан 
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Республикасын халықаралық қҧқықтың толық субьектісі қатарына 

жатқызуға болады. 

      Халықаралық қҧқықтың субьектілері. 

-негізгі субьектілерге мемлекеттер,тҽуелсіздігі ҥшін кҥресіп жатқан 

халықтар мен ҧлттар,азаматтар(бірақ бҧл даулы мҽселе)жатады.  

-туынды субьектілерге мемлекетке ҧқсас қҧрылымдар,еркін 

қалалар,халықаралық ҧйымдар жатады. 

    Халықаралық субъектілерінің бірқатарында мемлекеттер тҧрады. 

Мемлекет бҧл- саяси биліктік сипаттағы кҥделі ҧйым. Жалпы, мемлекеттің 

ҿмір сҥруі ҥшін келесі тҿрт жағдайлардың болуы қажет 

    Біріншіден, мемлекеттің халқы, яғни нҽсіліне, тіліне жҽне діни 

кҿзқарасы мен басқа да жағдайларға қарамастан, қоғамда бірге ҿмір 

сҥретін 2 жынысты адамдар тобының болу қажеттігін айтамыз. 

    Екіншіден, осы халықтың ҿмір сҥруі ҥшін жері, аумақтың  болуы. 

    Ҥшіншіден, мемлекетте ҥкімет, яғни елді басқаратын бір немесе бірнеше 

тҧлғалардан тҧратын халықтың ҿкілдері болуы қажет. 

     Тҿртіншіден, сол ҥкіметтің егемендігі. Егемендік- бҧл жер бетіндегі 

қандай да бір билікке тҽуелсіз, ең жоғарғы билік. Ҥкіметтің егемендігі ҿз 

мемлекеті шегінде немесе одан да тыс қандай да билікке тҽуелсіз болуы. 

Егемендік- мемлекеттің ҿз аумақ шегіндегі жоғарғы билігі. Сондықтанда 

мемлекеттің қазіргі қауымның саяси ҧйымы болып табылады. Мемлекет 

ҥстінен оған бҧйрық беретін жоғарғы билік жоқ. Мемлекеттер бір-біріне 

бағынбайды. Осы жерден біз мемлекеттің егемендігін кҿре аламыз. 

Егемендік – мемлекеттің халықаралық қҧқық субъектісі ретінде міндетті, 

керекті белгісі 

   Мемлекет халықаралық қҧқықтың субъектісі ретінде ҥш тҥрге 

бөлінеді: 

   1. Біртҧтас мемлекет 

    2. Конфедерация. 

    3. Федерация 

     Біртұтас мемлекетте біртҧтас жоғары билік жҥйесі болады. Біртҧтас 

мемлекетте барлық аумаққа бір конституция тарайды жҽне бір азаматтан 

бір қҧқық жҥйесі болады. Біртҧтас мемлекеттің аумағы ҽкімшілік аумақтық 

бҿлшектерге бҿлінеді оның ҿзіндік саясаты болмайды, бірақ кейде 

ҽкімшілік автономияға ие болады. Біртҧтас мемлекет ҿзі халықаралық 

қҧқыққа субъект ретінде шығады. Біртҧтас мемлекетке Ҧлыбритания, 

Франция, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия елінің кҿпшілігі, 

Қазақстан жҽне т.б жатады.                                                                 

    Конфедерация мен федерация кҥрделі мемлекеттерге жатады. 

     Конфедерация - бҧл мемлекеттердің бірлігі.Бҧл ме мемлекеттер бҽріне 

ортақ мҽселелерді шешу ҥшін жалпы заң қабылдайды жҽне орган қҧрады. 

Конфедерацияның мҥшелеріне - ҿз мемлекет басшылары 

кіреді.Конфедерация органдары соған кіретін мемлекеттердің ҿкілдерінен 

тҧрады. Конфедерация  мҥшелері ҿздері халықаралық қҧқық субъектісі 
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болып саналады. Егер де конфедерация мҥшелері конфедерацияның ҿзіне 

халықаралық істерді, шарт жасасуды жҥзеге асыруға қҧқық берсе, онда 

конфедерацияны ҿзі халықаралық қҧқық субъектілікке ие болады. Қазіргі 

жағдайда классикалық конфедеративтік мемлекет болып саналғанын, іс 

жҥзінде олай емес, ҿйткені Швейцария ҽкімшілік-аумақтық бҿліністерге 

(кантондарға)бҿлінеді. 

     Федерация-бҧл кҥрделі жҽне тығыз мемлекеттік қҧрылым .Федерация 

бҧл мемлекеттердің жай бірлігі емес,бҧл бірлескен мемлекет (одақтық 

мемлекет). Бҧл біртҧтас мемлекет сияқты мемлекеттік қҧрылым болып 

табылады.Бҧның конфедерациядан айырмашылығы,бҧнда федералды билік 

барлық азаматтарға таралады.  Орталық либералды биліктердің актілері 

федерацияның барлық шекарасында кҥшінде болады. Ҽрі бҧнда федералды 

билікпен қатар ҽр елдің ҿз азаматтығы мен конституциясы болады. Бірақ 

бҧл елдер халықаралық қҧқықтың субъектісі бола алмайды. Федеративтік 

мемлекеттерге Ресей Федерациясы, АҚШ, т.б мемлекеттер жатады.  

 Бейтарап мемлекеттер ұғымы.  Бейтарап мемлекет – бҧл осы 

мемлекеттің егемендігі мен тҽуелсіздігіне ешқашан, ешкімнің қол 

сҧқпайтындығына ірі мемлекеттердің (державалардың) халықаралық 

келісімімен кепілдік беруі, яғни осындай кепілдік берілген мемлекетті 

айтамыз. Егер осы мемлекет, ҿзіне қарсы шабуыл жасалғанда ҿзін-ҿзі 

қорғауды қоспағанда, ешқашан басқа мемлекетке қарсы қару кҿтермеуге 

жҽне қашан да жанама тҥрде болсын соғыстың болуына ықпал ететін 

қандай да бір ҽрекетер жасамауға міндеттенсе ғана мҧндай кепілдік 

беріледі. Мемлекеттердің мҧндай міндеттемелерді мойнына алуы,яғни 

бейтарап болуларының негізгі себеп-бҧл мемлекеттер ҽлсіз,ҽлі жас болуы 

жҽне халықаралық саясатқа белсенді қатыспай, ҿзінің бейбіт жолмен 

дамуын қалайтындығы болып табылады.            

           Бейтараптау туралы акт және оның шарты.Негізінде,кез-келген 

мемлекет бейтарап мемлекет болмай-ақ басқа мемлекетпен,егер сол 

мемлекет ҿзіне қарсы соғыс ашқан жағдайда ҿзінің бейтараптылығына 

міндеттеме алып ,сол мемлекетпен келісім –шарт жасаса алады..Ал 

мемлекеттің ҽрқашан да бейтарап болып қалуын дҽлелдейтін бейтараптау 

туралы акт жасалады.Мемлекетті бейтарап деп танитын бҧл акті-сол 

мемлекетпен ірі державалардың  ҿзара келісімімен жасалатын халықаралық 

келісім-шарты болып табылады .Сондықтан да осы халықаралық келісім –

шартта тиісті ірі державалар сол мемлекеттің егемендігі мен тҽуелсіздігіне 

жҽне аумағының біртҧтастығына ешкімнің  ешқашан қол сҧқпайтындығына 

алқалы  тҥрде кепілдік береді. Ал егер ,кейбір державалар бҧл келісімге 

қатыспаса ,онда қатыспағандары тиісті мемлекеттің  бейтарап болуына 

кепілдік бермесе де,ҿздерінің  қарсы еместіктерін  ҥндемей-ақ білдіре 

алады. Бейтарап мемлекетке кепілдік берген ҧлы державалар берген 

уҽделерін ешқашан бҧзбайтындықтарына,сондай-ақ  басқа мемлекет 

тарапынан бҧл кепілдіктің бҧзылуына жол бермейтіндігіне ҿз тараптарынан 

міндеттеме алады .Алайда бейтарап мемлекет кепіл берген бҧл ірі 

державаларға  қандай да болсын тҽуелді болмайды. Ал кепіл берген 
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державалар бҧл бейтарап мемлекетке, кепілдікке байланыссыз, қандайда 

болсын ҿз тарапынан ҿктемдік жҥргізе алмайды. Бейтараптылықтың ең 

негізгі шарты бейтарапталған мемлекетті еш уақытта ҿз жағынан бірінші 

болып басқа мемлекетке қару кҿтермеу, ҽскери жанжал немесе соғыстың 

ҿршуіне ҽсер ететін, яғни бастауына жағдай тудыратын қандайда болсын 

ҽрекеттерден алшақ болу.  

 Бейтараптылыққа айта кететін шарт, бейтарап мемлекет ҿзіне кепіл 

берген ҧлы державалардың келісімісіз ҿз аумағын басқа мемлекеттерге бере 

алмайды, не ала  алмайды.  

 Бейтарап мемлекеттердің халықаралық жағдайы.  Бейтарап 

мемлекеттер ҿз тарапынан басқа мемлекетке қарсы қандай да бір ҽскери 

жанжал не соғыс жҥргізбеуі міндеттігі салдарынан мҧндай мемлекетті 

толық егеменді мемлекет емес, жартылай тҽуелді мемлекет деген пікірлер 

бар. Бірақ мемлекетті бейтараптау фактілерімен  шарттарына назар аударып 

қарасақ бҧл кҿзқарастар негізсіз болып табылар еді. Ҿйткені алдында атап 

кеткендей бейтарап мемлекетке кепіл берген ірі державалар бҧл 

мемлекеттің егемендігімен тҽуелсіздігіне қатысты ешбір ҿктемдік ҽрекет 

жасай алмайды. Мемлекеттің егемендігінің, яғни жоғары билігінің 

шектелмеуі –бҧл мемлекет басқа кез-келген мемлекеттер сияқты егеменді 

мемлекет болып табылады.  

Егер бейтарап мемлекет ҿз мойнына алған міндеттемені бҧзса ,онда ол 

ҿзіне қатысты қорғау кепілінен айрылады. Бейтарап мемлекет халықаралық 

келісім-шарттарға отырып ,сондай ақ ҿз ҽскерімен ҽскери флотын қҧруға 

қҧқылы.Мемлекеттің  бейтарап болуы оның атақ дҽрежесіне де ҽсер 

етпейді.   

          Қазіргі кезде бҧл мҽртебеге Швейцария, Австрия,Лаос, Камбоджа 

,Мальта,Тҥркіменстан т.б мемлекеттер ие.Швейцарияның  бейтарап 

мемлекет  деп танылуы 1815ж.8 қарашада  Австрия, Ҧлыбритания 

,Франция, Ресей  мемлекеттерінің  келісімімен қол қойылып , 1919 жылы 

Версаль бейбіт келісім шартымен расталды.   

    Халықаралық ұйымдар – бҧл халықаралық қҧқықтың ерекше тҥрдегі 

субъектісі болып табылады. Оның қҧқық субъектілігі мемлекеттердің 

қҧқық субъектілігіне ҧқсамайды, ҿйткені олардың мҥшелері – мемлекеттер, 

сондықтан халықаралық ҧйымдар туынды субъектісіне жатады. Қазіргі 

жағдайда ең ҥлкен ҽмбебап ҧйым болып БҦҦ саналады.   

    Халықаралық  ҧйымдар ҿз ҿкілеттіктерін жҥзеге асыру барысында 

қҧқықтар мен міндеттерге ие болмайды. Сонымен қатар олардың ҿздерінің 

жеке шекарасы болмайды. Халықаралық ҧйымдар тек қана халықаралық 

щарттардың негізінде жҧмыс істейді. 

    Жеке тұлғалардың халықаралық құқықтық мәртебесі. Жеке 

тҧлғалардың халықаралық қҧқық субъектілігі туралы мҽселе заң 

ҽдебиеттерінде кҿптен бері қарастырылып келе жатыр. Батыс ғалымдары 

халықаралық органдардан қорғалатын мҥмкіндіктері барына сілтеме жасап, 

индивидтерді халықаралық қҧқықтың субъектісі деп танып отыр, сондай-ақ 
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Еуропа Одағы мемлекеттерінің жеке тҧлғалары талапарыздарымен 

Еуропалық сотқа жҥгіне алады. 

    КСРО кезіндегі заңгерлер идеологиялық ҧғымның салдарынан 

индивидтерді халықаралық қҧқықтың субъектісі ретінде мойындамаған. 

Бірақ 80-жылдардан бастап индивидтің халықаралық қҧқық субъектісі 

ретінде кҿптеген ҽдебиеттер пайда бола бастады.  

    Халықаралық құқықтың туынды субъектілеріне тағы да дінисаяси 

жҽне саяси-аумақтық бірліктерді жатқызуға болады. Олар халықаралық 

шарт немесе халықаралық тану негізінде ҿзінің халықаралық қҧқықтық 

мҽртебесіне ие болады. Оларды еркін қала деп атайды. Мысалы, Краков 

1815 ж. Венада ҿткен жҽне қабылданған трактат бойынша Ресейдің, 

Австрияның жҽне Пруссияның қарамағындағы еркін, тҽуелсіз жҽне 

бейтарап қала деп жарияланды. 1919 ж. Версальдағы бейбітшілік шарты 

бойынша Данцигке ерекше мҽртебе ―еркін мемлекет‖ атағын берді. 

    Қазіргі уақытта арнайы халықаралық қҧқықтық мҽртебеге ие 

мемлекетке ұқсас құрылым болып Ватикан табылады. Ватикан – Рим 

католик шіркеу орталығы ретінде қҧрылған. Одан басқа тағы да мемлекетке 

ҧқсас қҧрылым – ―Мальта ордені‖. Бҧл екуінің де резиденциясы Римде 

орналасқан. Бҧл екуі де ҽлемдегі кҿптеген елдермен дипломатиялық 

қатынасқа тҥседі жҽне бҧлардың БҦҦ-ның, ЮНЕСКО-ның, МОТ-тың 

жанында ҿкілдіктері бар. Ватикан БҦҦ-ның арнайы мамандандырылған 

мекемелерінің мҥшесі болып табылады жҽне бірнеше елдермен екіжақты 

шарттар жасасқан. 

  

ІX-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Мемлекетті халықаралық тану және мемлекеттер сабақтастығы. 

Жоспар:  

1. Мелекетті тану мҽселесі. 

2. Мемлекеттер сабақтастығы. 

 

    Халақаралық тану мҽселесін қарастыратын болсақ, халықаралық 

құқықтану – бҧл танылып жатқан мемлекетпен заңды қатынастарға тҥсу 

ҥшін қажетті акт. Танылып жатқан (мемлекет) жақ болып табылуы мҥмкін 

жаңадан пайда болған мемлекет, жаңа ҥкімет, тҽуелсіздігі ҥшін кҥресіп 

жатқан халықтар мен ҧлттар, ҧлт-азаттық кҿтеріліс, халықаралық ҧйымдар.  

    Халақаралық қҧқық теориясында тану туралы екі теория бар: 

3. Декларативтік теория; 

4. Конститутивтік теория. 

    Декларативтік теория бойынша тану белгілі бір халықаралық қҧқық 

субъектісінің пайда болғанын айтады. Бірақ ҥлкен заңды маңызы жоқ. 

Ҿйткені мемлекеттің халықаралық қҧқықтың субъектісі ретінде пайда 

болуы тануға байланысты емес.    
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    Конститутивтік теория бойынша мемлекет тек оны басқа мемлекеттер 

таныған кезде ғана халықаралық қҧқықтың субъектісі болады. Бҧл теория 

мемлекеттердің басты белгісі – мемлекеттік егемендігінің маңызын 

тҿмендетеді. Мемлекет басқа мемлекеттердің еркіне, қалауына байланысты 

пайда болады. 

   Кез келген мемлекет жаңадан пайда болғанда халықаралық танылу 

қҧқығы бар. Бҧл БҦҦ-ның жарғысында жазылған.  

   Мемлекеттерді тану жазбаша насанда болады. Танылып жатқан мемлекет 

ол тануды дипломатиялық нота арқылы белгілейді. Мысалы, Қазахстан 

Республикасының дипломатиялық нота арқылы ең бірінші Туркия 

мемлекеті таныды.  

    Халықаралық тану нысандар: 

1. Заңды тану 

2. Фактілік тану 

Немесе, 

1. Де-юре 

2. Де-факто 

3. Ад хос (ad hоs)  

Де-юре тануы – бҧл толық кҿлемде тану. Бҧл танымды қайтып алуға 

болмайды. Бҧндай таным кезінде танылып жатқан мемлекетпен немесе 

танылып жатқан ҥкіметпен толық кҿлемде толық кҿлемде дипломатиялық, 

консулдық жҽне басқа да қатынастар орнатылады. 

Де-факто – бҧл жартылай тану. Бҧндай таным кезінде дипломатиялық 

қатынас орнатылмайды, тек консулдық немесе сауда қатынастары 

орнатылады. Ҽдетте бҧндай тану уақытша, де-юре танымына ҿтпелі таным 

болып табылады. Сонымен қатар, бҧндай таным қайтарылуы мҥмкін. 

Ҽдетте жаңа мемлекетті танығандай емес, жаңа ҥкіметті танығанда 

қолданылады. 

Аd hоs – бҧл уақытша белгілі байланысты тану. Мҧндай таным кезінде 

мемлекет танығысы келмесе де, тануға мҽжбҥр болады. Мысалы, ҿз 

азаматтарын сауда жағынан қорғау.  

Тануды қайтарып алу. Тану дегеніміз – танып отырған мемлекеттің 

тиісті қоғам не ҥкіметтің ҿзін-ҿзі басқаруға, билеуге жҽне соғысуға қабілеті 

бар мемлекеттілік белгілі қасиетке ие болғаны туралы берген 

декларациясы. 

Мемлекеттің бҧл белгісі ҽр қашан сақталады. Ҽдетте, танып отырған 

мемлекет қандай да бір жағдайлармен тану декларациясын қайтарып ала 

алады. Кей жағдайларда тануды қайтарып алу арнайы нотификация арқылы 

жҥзеге асуы мҥмкін. Кҿбіне тануды қайтарып алу де-факторлық тануда 

болуы мҥмкін. Ал, де-юре, яғни толық жҽне тҥпкілікті тануды қайтарып 

алуға болмайды.                      

    Халықаралық қҧқық мемлекеттердің ҽрекеттерін реттей отырып, ол 

мемлекеттер ҿмірінің жҽне мҽртебесінің ҿзгеруіне, сол сияқты тағы басқа 

жағдайлар болған кезде тыс қалмайды. Яғни, бір мемлекетке қосылуы жҽне 

бір мемлекеттен бірнеше тҽуелсіз мемлекеттер қҧрылған, т.б. жағдайларға 
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қатысы болады. Мемлекеттік сабақтастықтың объектісі болып халықаралық 

шарттар, мемлекеттің мҥлкі, мемлекеттің қарызы жҽне мемлекеттің архиві, 

халықаралық ҧйымдарға мҥше болып табылады. 

   Мемлекеттерде сабақтастық мҽселесі туатын жағдайлар:  

1. Ҽлеуметтік тҿңкерістің нҽтижесінен пайда болған жаңа мемлекет; 

2. Ҧлттық – бостандық кҥресінде жаңа тҽуелсіз мемлекеттің пайда 

болуы; 

3. Мемлекетті бҿліктерге бҿлген кезде; 

4. Мемлекеттер біріккен кезде; 

5. Мемлекеттің аумағының бір бҿлігінде жаңа мемлекет қҧрылған кезде. 

Халықаралық қҧқықта сабақтастық деген ҧғым – бір мемлекеттің басқа 

мен ауысуы, яғни міндеттері мен қҧқықтары жаңа пайда болған мемлекетке 

ауысады. Сабақтастық ежелден келе жатқан институт. 

Сабақтастық жҥзеге асырылған кезде мемлекеттер қаншама оның 

қатысушысы болғанымен, қашанда екі жаққа бҿлінеді: 

1. Жаңа пайда болған мемлекет, яғни бҥкіл жауапкершіліктің бҧл 

мемлекетке ҿтуі (оны мирасқор деп атайды); 

2. Ыдыраған мемлекет – бҧл халықаралық қатынстардан толықтай жҽне 

аумағының бір бҿлігіне қатысты жауапкершілікті мойнына алатын 

мемлекет (оны ізашар деп атайды). 

Мемлекеттің меншік сабақтастығы деп ыдыраған мемлекеттің ішкі 

заңдарына сҽйкес тиісті қҧқықтарын мҥліктерін жҽне мҥдделерін жаңа 

пайда болған мемлекетке тапсыру кезі болып саналады. Сабақтастықтағы 

мемлекеттің меншігіне байланысты маңызды проблемелардың бірі жаңа 

мемлекетке ҿтетін меншік болып табылады. 

Мемлекеттің мҧрағаты  деп бҧрынғы ҿткен қҧжаттарының тҥрлерінің 

сабақтастыққа дейінгі жҧмыс кезіндегі мемлекеттің иемденіп жасаған 

қҧжаттары, сол мемлекетке тиісті болып табылатын ішкі заңдарына сҽйкес 

ҽр тҥрлі мақсаттарға оның қаруы есебінде табылған қҧжаттар. 

Мирасқорлықта мемлекеттің қарызы  дегеніміз – ескі мемлекеттің 

басқа мемлекетке, ҧйымдарға жҽне басқа да халықаралық қҧқық 

субъектілеріне кез келген қаржылық міндеті. Мемлекеттің қарыз жҿнінде 

сабақтастық несие алушылары қҧқықтары мен міндеттеріне дау кҿтермейді. 

Халақаралық ҧйымдар мен екі тараптағы мемлекет шешімдері бҧл 

мҽселелерді қарастырмаса, онда жаңа мемлекетке ҿткен қарыздар мерзімі 

сабақтастық кезінде белгіленеді. 

Мемлекеттер бірігіп жаңа бір мемлекет қҧрған кезде алдыңғы 

мемлекеттердің қарыздары осы жаңа мемлекетке кҿшеді.     

   

X-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Халықаралық шарттар құқығы. 

Жоспар:  

1.Халықаралық шарттар қҧқығы ҧғымы.  
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2. Халықаралық шарттар қҧқығының қайнар кҿздері.  

 

          Кез келген халықаралық қатынастар халықаралық шарттардың 

егізінде реттеледі. Ол оның қатысушыларының еркі. 

      Халықаралық шарттар қҧқығы  халықаралық жалпы қҧқықтың саласы 

болып табылады жҽне мемлекеттер  мен халықаралық қҧқықтың басқа да 

субъектілері арасында халықаралық шарт жасасу,оның ҽрекет етуі, сондай-

ақ  кҥшін жоюы жҿніндегі қатнастарды реттейтін қҧқықтық нормалар 

жиынтығы болып табылады. 

     Жазбаша тҥрде халықаралық шарттар шамамен алғанда бҧдан 5мың  

жыл бҧрын  пайда болған. Қазіргі кезге  жеткен халықаралық шарттардың 

бірі,ол-б.з.д.Х11  ғасырдың ббірінші жартысында Аккад патшасы   

Нарамсин мен  Эламның  ҧссаақ билеушілері арасында жасалған 

халықаралық шарт. 

     Қҧл иеленушілік дҽуірде шарттар бейбітшілік,бітімгершілік , ҽскери 

кҿмек ,сауда мҽселелеріне арналады.Бірақ бҧл мҽселелердің  барлығы 

бейбітшілік туралы шарттарда кҿрініс тапты .Шарттарды мемлекеттер ғана 

емес , сонымен қатар дербес қалалар ,мемлекеттер одағы ,кейде діни 

ҧйымдар жасай алды . Олар қатысушыларына ғана міндетті болды. 

     Шарттар жасау мемлекеттердің ерекше қҧқығы болды.Шарт жасау 

рҽсімі діни сипаттағы ҽрекеттерді жасаумен қатар жҥрді.Егер ол жасалмаса 

,шарт жарамсыз болып есептеледі.Ежелгі Римде шарт жасауды ерекше діни 

тҧлғалар –Фециалдар  жҥргізген. Олар қҧрбандыққа шалынуы керек 

торайды таспен ҿлтіріп,шартқа адалдық антын берген .Осы сҽт шарттың 

жасалу жҽне кҥшіне ену уақыты деп есептелген. 

 Феодалдық дҽуірде шарттар қҧқҧғының субьектілері халық аралық 

жалпы қҧқҧқтың субьектілері болып табылады. 1969 жҽне 1986 

жылдардағы Вена конвенцияларында ― келіс сҿздерге қатысушы мемлекет 

‖, ―келісуші мемлекет ‖, ―келіс сҿздерге қатысушы ҧйым‖, ― қатысушы‖, 

―ҥшінші мемлекет‖ жҽне ―ҥшінші ҧйым‖ ҧғымдары қолданылады  

Келіссөздерге қатысушы мемлекет – шарт мҽтінін дайындауға жҽне 

қабылдауға қатысушы мемлекет;  Келісуші мемлекет-кҥшіне енбегендігіне 

қарамастан, шартың ҿзінің міндеттілігіне келіскен мемлекет,  

Қатысушылар – кҥшіне енген шарт бойынша міндеттілік алған 

мемлекеттер  ҥшінші мемлекеттер – Шартың қатысушысы болып 

табылмайтын мемлекеттер (1-бап). Айтылған ҧғымдар халықаралық 

ҧыймдарғада қолданылады. 

 Халықаралық шарттар қҧқығы аясындағы алғашқы жҥйеленген акт 

американдық мемлекеттердің конференциясында 1928ж қабылданды. Ол 

тек Латын Америкасы мемлекеттерінде жҥргізілген аймақтық сипаттағы 

келісім шарттар туралы Гаванна конвенциясы. 

 БҦҦ шақырған конференцияда 1968 –1969жж. Халықаралық қҧқық 

комиссиясына дайындаған халықаралық шарттар қҧқығы туралы баптар 

жобасы 1969ж. 23 мамырда қабылданып, оған Халықаралық 

шарттарқҧқығы туралы  Вена конвенциясы аты берілді. Бҧл конвенция 
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1980ж.27 қаңтарда  кҥшіне енді жҽне ол осы конвенцияның 1- бабында 

кҿрініс тапқандай, тек мемлекеттердің арсындағы шарттық қатынастарды 

реттейді. Оған 1993ж 31-наурызда Қазақстан Республикасы қосылды. 

Сонымен қатар, Грузия, Ҿзбекстан, Тажіксатанда осы шартқа мҥше елдер 

қатарына жатады. Конвенциясының кері кҥші жоқ. 

  1978ж 23 тамызда Халықаралық қҧқық комиссиясы дайындаған 

баптар жобасы негізінде Шарттарға қатысты мемлекеттердің Қҧқық 

мирасқорлығы туралы  Вена конвенциясы қабылдады. Бырақ бҧл 

конвенция ҽлі кҥшіне енген жоқ. 

  Ҥкімет аралық халықаралық ҧйымдардың пайда болуы жҽне олардың 

халықаралық қатнастарда рҿлінің ҿсуі мемлекеттермен жҽне ҿздерінің 

арасындағы қатнастарды келісім-шарттың кҿмегімен шешуге ҽкеледі. 

Бҧндай шарттардың қатары кҥннен-кҥнге кҿбейе тҥсті жҽне ол дҥниеге осы 

қатнастарды реттейтін арнайы конвенцияны ҽкелуді қажет етті. Сонымен, 

1986ж Венада БҦҦ шақырған конференцияда халықаралық ҧйымдар 

арсындағы немесе халықаралық ҧйымдармен мемлекеттер арасындағы 

келісім шарттар қҧқығы туралы ҥшінші конвенция жарық кҿріп, 

қабылданды. Бҧл акт Халықаралық қҧқықтың жҥйесі жҽне ілгері дасуының 

нҽтижесі.1978 жҽне 1986жж. Конвенциялар кҥшіне  енген жоқ,дегенмен 

олардың нормаларын мемлекеттермен ҽдет –ғҧрып нормалары реғтінде 

қолданады. 

         Халықаралық шарттарды жасауға мемлекттердің ішкі  заңдары да кҿп 

ҥлесін қосады.Қаазақстан Республикасында 1995жылы 12 желтоқсанда  

қаабылданған ―ҚР –ның халықаралық шарттарын жасау,орындау жҽне  

денонсациялау тҽртібі туралы ― Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығы жҥзеге асуда (ҽрі қарай-Жарлық).Бҧл Жарлық халықаралық 

шарттардың ҧғымын ,тҥрлерін, оларды жасау, орындау, тоқтату жҽне кҥшін 

жою  мҽселелерін  қарастырады . 

         1969ж. Конвенцияға сҽйкес халықаралық  шарт халықаралық 

қҧқықпен реттелетін,мемлекеттер арасында  жасалған  жазбаша нысандағы 

келісім.Бҧл ҥшін келісімнің мазмҧны жазылған  қҧжаттар  саны мен нақты 

атының маңызы жоқ. Қ Р Президентінің Жарлығында да осы анықтама 

кҿрініс  тапқан. 

          Халыралық  қҧқықтың кез-келген объектісі халықаралық шарттың 

объектісібола алады.Шарттың  объектісін  тараптар ҿздері  белгілейді. 

Объекті ретінде ссубъектілердің материалдық, материалдықемес игіліктері  

жҽне  соларға байланысты туындайтын  қатынастар,ҽрекеттер жҽне 

ҽрекеттерден  бас  тартуы танылады.Шарттың объектісі оның атауында  

кҿрсетіледі. 

          Халықаралық шарттарды топтастыру.Шарттар кҿптеген негіздер 

бойынша топтастырылады. Қатысушылар санына байланыстыолар 

екіжақты, кҿпжақты,мҥше болып кіру жағдайына байлнысты ашық жҽне 

жабық,реттеу объектісіне байланысты саяси, экономикалық,ғылыми –

техниклық болып бҿлінеді.Ашық  халықаралық  шарт дегеніміз-оған мҥше 

болу ҥшін қатысушыларының арнайы рҧқсатын  қажет етпейтін шарт,ал 
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жабық халықаралық шарт- мҥше болу ҥшін қатысушыларының  арнайы  

рҧқсаты  қажет. 

         Жарлықтың  3-бабына сҽйкес ,халықаралық шарттар  

мемлекетаралық,ҥкіметаралық,ведмоствалық болып бҿлінеді . 

Мемлекетаралық-республиканың атынан ,ведмоствалық-

минстрліктер,мемлекеттік комитеттер  жҽне басқа да орталық  атқару  

органдарының  ,сондай-ақ  Президенттікке  тікелей  бағынышты  

органдардың  атынан жасалады.Халықаралық  шарттарды біздің  мемлекет 

халықаралық ҧйымдармен де  жасай  алады. 

         Халықаралық  шарттардың  нысаны, қҧрылымы  және 

атауы.Халықаралық шарт жазбаша тҥрде неиесе ауызша (Дженьмендік 

келісім)жасалады. Кҿбінесе жазбаша тҥрде жасалады ,себебі ауызша 

жасалған шарттар тараптардың қҧқықтары мен міндеттерін нақты 

белгілемейді.Соның салдарынан  кҿптеген проблемалар туындауы мҥмкін. 

Шарттың қҧрылымына; атауы ,кіріспесі,негізгі жҽне қорытынды  бҿлімдері 

кіреді. Кіріспеде шарттың  мақсаты жазылады ,оның шартты  талқылау 

кезінде ҥлкен мҽні бар .Негізгі бҿлім баптардан,яғни қатнастарды реттейтін 

нормалардан тҧрады.Кейбір шарттарда олардың  аттары 

болады.Қорытынды бҿлімде шарттың кҥшіне енуі, мҽтіннің  тілін реттейтін 

ережелер,шартқа қосылу тҽртібіне қатысты мҽселелер кҿрініс 

табады.Кейбір халықаралық шарттарға қосымша енгізіледі, олар оның 

бҿлінбес бҿлігі ретінде  қарастырылуы қажет. Шарттарҽр тҥрлі аталуы 

мҥмкін. Мысалы,конвенция,пакт,келісім,хаттама,декларация,жарғы,хартия. 

Бірақолардың ҽр тҥрлі аталуы шарттардың негізгімағынасын ҿзгертпейді, 

яғни олар тараптарға  қҧқықтар мен міндеттер жҥктеп ,олардың арасындағы 

қатынастарды реттейді . 

         Халықаралық шарттың тілі.Шарттың жасалу тілін жақтар ҿздері 

таңдап алады. Олар ҽдетте екі жақтың да тілін ,сондай-ақ ҥшінші бейтарап  

жақтйң да тілін алады. Ҥшінші жақтың тілін шартты талқылаған кезде 

қолданады. БҦҦ  шеңберінде жҽне оның ҧйымдарымен жасалатын шарттар 

сол ҧйымның ресми тілдерінде жасалады . Шарт ҽр тҥрлі тілде жасалса , 

олардың бірдей заңдық кҥші болады. 

 

 

XІ-лекция. (1- сағат) 

 

         Тақырыбы:                 

Халықаралық  шарттардың жасалуы 

және әрекет етуі, жарамдылығы. 

Жоспар: 

1.Халықаралық шарттарды жасау. 

2.Халықаралық шарттардың ҽрекет етуі, жарамдылығы. 

 

    ―Шарт жасасу ―ҧғымы 1969 жҽне 1986 жылдардағы конвенцияларда 

берілмеген. Бірақ Президенттің Жарлығына сҽйкесшарт  жасау дегеніміз – 
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Қазақстан Республикасының халықаралық шарттың ҿзіне міндетті 

екендігіне  келісуі.Бҧл процеске  мемлекеттердің келіссҿз жҥргізуінен 

шарттың кҥшіне енуіне дейінгі барлық ҽрекеттер жатады.Шарт жасау 

процесінің кезеңдеріне мҽтінін қарастыру жҽне қабылдау,тҥпнҧсқасын 

бекіту  жҽне оның міндеттілігін тану енеді.Кҿп жағдайда мемлекеттер 

шарттың жобасын келесі тарапқа ҧсынады.Ол ҿз шарт  мҽтінін жасауды 

жеңілдетеді. 

          Шартты  арнайы қҧжат -өкілеттілік берілген тҧлғалар ғана жасауына 

болады . Ол ҿкілеттілік шарт жасаудың  барлық немесе жекелеген 

кезеңдеріне ғна берілуі мҥмкін.   

         Халықаралық шарт мәтінінн дайындау және қабылдау. 

Шарт мҽтінін жасау дипломатиялық жолдар арқылы халықаралық ҧйым 

жҽне халықаралық конференцияларда жҥзеге асырылады. Дипломатиялық 

келіссҿздер арқылы кҿбінесе екіжақты шарттар мҽтіні жасалады. 

Халықаралық   ҧйымдарда шарт мҽтінін жасау олардың бас органдарына 

немесе арнайы сол ҥшін қҧрылған органдарға  жҥктеледі. Кейде 

халықаралық конференциялар шарт жобаларын ҿздері де жасайды. Шарт 

мҽтінін  дайындау бойынша келіссҿздер оның мҽтінін қабылдаумен жҥзеге 

асырылады.Мҽтінін қабылдау нысаны қол қою немесе парафирлеу болуы 

мҥмкін.Халықаралық конференцияларда шарт мҽтінін қабылдау ішкі 

ережелерге  сай жҥргізіледі. Бірақ мҧндай ережелер бекітілмеген болса 

,онда 1969 жҽне 1986 жылдардағы конвенцияларға сҽйкес ,қатысушы 

мемлекеттердің ҥштен екі дауысымен қабылданады. Шарт мҽтінін 

қабылдаудың тағы бір ҽдісі – консенсус  арқылы. Ол дауыс тарап  қарсылық  

білдірмеген жағдайда қатысушылардың ҿзара келісімімен қабылдау.  

           Халықаралық шарт мәтінін  тҥпнҧсқасын бекіту.Шарт мҽтінін 

қабылдау оның тҥпнҧсқасын бекітумен жалғасады . Мҽтіннің тҥпнҧсқасы 

оның тҥбегейлі жҽне шынайы екендігін білдіреді.1969 ж. Вена 

конвенциясының 10-шы бабына сҽйкес, ―шарт мҽтінінің тҥпнҧсқалылығы 

мен соңғылығы‖  қатысушылар алдын- ала келісілген тҽртіппен немесе қол 

қою, Ad referendum, парфирлеу, коференцияның қорытынды актісін шығару 

мен бекітіледі. 

          Ad referendum деген шартты тҥрде қол қоюды білдіреді, ал 

парафирлеу кезінде мемлекет ҿкілдері шарттың бір інші жҽне соңғы 

беттеріне қолдарын қояды ( ҿз аты жҿнінің бір інші ҽріптерін де қоюлары 

мҥмкін). Кейде шарттың барлық бестері парафирленеді.  

         Ad referendum мен парафирлеудің айырмашылылғы:  

1. Прафирлеу тек шарт мҽтінінің тҥпнҧсқасын бекіту болса, Ad 

referendum мемлекеттің шарттың ҿзіне міндетті кҥші барлығын 

білдіруі.  

2. Ad referendumның кері кҥші болады, ал парафирлеуден кейін қол 

қоюдың кері кҥші болмайды. 

3.  Ad referendum ҥшін арнайы ҿкілеттілік керек. 
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4. Ad referendum-ды мемлекет мақҧлдағаннан кейін, ол соңғы болып 

танылады жҽне одан заңдық салдар туындайды, ал парафирлеуден 

кейін міндетті тҥрде қол қою жҥргізіледі. 

Халықаралық шарттың міндеттілігіне келісім беру әдістері. Шарт 

жасасудың  соңғы сатысы – тараптардың оның міндеттілігіне келісімдерін 

беруі. 1969 жҽне 1986ж.ж. конвенцияларға сай шарттың міндеттелігіне 

келісім берудің бірнеше ҽдісі бар. Олардың ішіндегі кеңінен таралғаны- 

шартқа қол қою.  

   Халықаралық тҽжірибеде кҿрініс тапқан шарт қай мемлекетке арналған 

болса, сол мемлкетттің атауы, ҿкілінің қолы, ҿз тіліндегі мҽтінін бір інші 

орынға қойылу ҽдісі – Альтернат деп аталады.  

   Шарттың міндеттілігіне келісім берудің келесі ҽдісі- ратификация. Вена 

конвенцияларына сҽйкес ратификация – мемлекетттің ішкі қҧқығының бір 

институты, ҿйткені қай мемлекеттік органның халықаралық шарттарды 

ратификациялауына қҧзыреті барлығын тек ішкі қҧқық белгілейді. Ҽдетте 

бҧны Президент немесе Парламент жҥзеге асырады. Ратификация 

дегеніміз, Жарлыққа сай, ҚР Парламенті бекітуі арқылы ҚР-ның 

Халықаралық шартты ҿзіне міндетті деп тануы. 

   Бекіту- Ратификациялауға жатпайтын шарттарды ҚР Ҥкіметі арқылы 

ҿзіне міндетті екндігін білдіру. Егер шарт мемлекетаралық болса, бекітуді 

ҚР Президенті жҥргізеді, егер шарт ҥкіметаралық болса, онда ҚР Ҥкіметі 

жҥргізеді, ведомоствоаралық шарттарды бекітуді сол ведомостволардың 

ҧсынуы бойынша ҚР Ҥкіметі жҥргізеді. Егер шарт халықаралық ҧйымдар 

арасында жасалса, онда шартты бекітуді қол қойғаннан кейін ҽр ҧйымның 

жоғары органы жҥзеге асырады.Бекіту нота, хат, басқа да қҧжаттар тҥрінде 

рҽсімделеді. 

    Халықаралық шартқа қосылу-ҚР-ның ҿзі жасауға қатыспаған шарттарды 

ҿзіне міндетті екендігіне ерік білдіруі. ҚР Президенті ҧсынған ,сон дай-ақ 

ҚР Ҥкіметі ҧсынған мемлекетаралық шарттарға қатысты жҽне 

ратификациялау қажет ететін шарттар бойынша қосылуды ҚР Парламенті 

жҥзеге асырады.Егер шарт Ҥкіметтің қарауына жататын болса жҽне 

ратификациялауды қажет етпейтін болса, онда ҚР Ҥкіметі жҥзеге асырады. 

Қосылу  нота, хат басқада қҧжаттар тҥрінде рҽсімделеді.  

         Халықаралық шарттарға жасалатын ескертпе. Вена конвенциялары 

ескертпелерді мемлекет немесе халықаралық ҧйым шартты 

ратификациялау, қол қою, қабылдап бекіту, қосылу немесе ресми мақылдау 

актісі арқылы шарттың белгілі бір ережесінің ҿзіне қатысты заңдық 

ҽрекетін ҿзгерту немесе жою кезінде кез-келген нысандағы біржақты арыз 

ретінде анықтайды. 

          Депозитарий қызметі. Кҿпжақты шарттар жасасқан кезде шарт 

тҥпнҧсқасын жҽне оған байланысты қҧжаттарды сақтайтын депозитарийге 

қажеттілік туады. Вена конвенцияларына сҽйкес, депозитарий ретінде бір 

немесе бірнеше мемлекет халықаралық ҧйым немесе осы ҧйымның 

лауазымды тҧлғасы тағайындалуы мҥмкін.  
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         Халықаралық шарттады тіркеу және жариялау. ХХ ғасыр 

халықаралық шарттардың тіркелуімен сипатталады. Екінші Дҥниежҥзілік 

соғысқа дейін шарттарды тіркеуді Ҧлттар лигасының Секретариаты жҥзеге 

асырған. Одан кейін бҧл қызмет БҦҦ Секретариятына ауысты. Ал 

Секретарият ҿз кезегінде тіркелген шарттарды жариялайды. БҦҦ 

Секретариятынан басқа да халықаралық ҧйымдарда шарттарды тіркеуге 

болады. Мысалы Халықаралық  шарттар БҦҦ шарттар жинағында 

жарияланады. Жинақтардың кҿбі екі бҿлімнен тҧрады, бір інші бҿлімінде 

БҦҦ-ға мҥше мемлекеттердің тіркелген шарттары, екінші бҿлімінде 

сақтауға алынып, тізімге енген шарттары жарияланады. Қазақстанда 

халықаралық шарттар мемлекетаралық болса, Парламенттің ресми 

басылымдарында, ҥкіметаралық болса, ҚР Президентінің жҽне ҚР Ҥкіметі 

актілер жинағында, ведмоствоаралық болса, ҚР-ның халықаралық шартар, 

мҽмілелер жҽне жекелеген заңдық актілер бюллетенінде жарияланады. 

                 Кҥшіне енген шарт қана заңды салдар тудырады. Вена 

конвенцияларына сҽйкес, шарттың кҥшіне ену тҽртібі жҽне кҥні шартта 

белгіленеді немесе қатысушыларымен келісіледі. Мысалы, шартар 

ратификацияланған , қол қойылған немесе ратификациялық 

грамоталарының белгілі саны ҿткізілген кҥннен бастап кҥшіне енуі мҥмкін. 

Жекелеген жағдайларда шарттың кҥшіне ену уақыты мен соған байланысты 

туындайтын қҧқықтар мен міндеттердің ҽрекет ету мерзімі ҽр тҥрлі болуы 

мҥмкін. Мысалы, ҽскери кҿмекті кҿздейтін ҿзара кҿмек туралы шарттар 

тараптардың біреуіне шабуыл жасалған кезде ғана ҽрекет етуі немесе 

шабуыл болмаса мҥлдем орындалмауы мҥмкін.  

         Екіжақты шарттар да, кҿпжақты шарттар да белгілі бір мерзім 

аралығында жасалуы мҥмкін. Кейбір екіжақты шарттар мерзімі бітсе де, 

тараптардың бірі бас тартпайынша, кҥшінде бола беруі мҥмкін.  

            Шарттың ҽрекет ету мерзімін сол мерзім аяқталмай тҧрып ҧзарту 

пролонгация  деп аталады. Ол ҿз кезегінде бірден жҥзеге асырылатын жҽне 

тараптар келісімінің негізінде жҥзеге асырылатын болып бҿлінеді. 

Алғашқысы – шартта алдын-ала кҿрсетіледі. Екіншісі ҽр тҥрлі жолдармен 

жҥргізіледі. Кҿпшілік жағдайда пролонгация туралы хаттама жасалады, ол 

хаттама кҥшіне ену ҥшін мерзімі ҧзартылып отырған шартқа қандай жағдай 

қажет етілсе сондай қолданылады.  

         Халықаралық шарттарды талқылау. Талқылау дегеніміз-

халықаралық шарттардың шынайы мағынасымен мазмҧнын анықтау. 

Халықаралық шарттарды анықтау. Халықаралық шарттарды талқылау 

қағидаларына адалдық, шарттар қолданылатын терминдер  ҽдеттегі ҧғымы 

бойынша жҽне шарттың объектісі мен мақсаттарына сай талқылануы 

тиістілігі жатады. Талқылау кіріспе мен шартқа жасалған қосымша 

қҧжаттардың кҿмегі арқылы жҥзеге асырылады. 

           Талқылау ҽр тҥрлі ҽдістерді қолдану арқылы жасалады. Оларға 

грамматикалық, логикалық, тарихи жҽне жҥйелік талқылау жатады.  

            Грамматикалық талқылау – грамматикалық жҽне басқа да ережелер 

негізінде бҿлек сҿздер мен шарт мазмҧнының мағынасын анықтау. 
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            Логикалық талқылауда бір бапты басқа баптар негізінде жҽне 

оларды бір- бірімен салыстыру арқылы талқылау. Бҧл ҽдісті қолданғанда 

шарт мҽтінінің біртҧтастығы сақталуы тиіс.  

            Жҥйелік талқылау – шарт ережелерін басқа шарт ережелерімен 

салыстыра отырып талқылау. Кейде шарт жасаудан кейін кҿп уақыт ҿтуіне 

байланысты шарттың мақсаты, мазмҧны, бҿлек терминдер мағынасын ашу 

қиын болуы мҥмкін. Осы кездерде талқылау ҥшін шарт жасасудың тарихи 

мҽн жайларын ҽзірлеу материялдарын, дипломатиялық хат алмасуды 

зерттеу қажет болады. Бҧл талқылауды тарихи талқылау деп атайды.                      

          Халықаралық шарттардың жарамдылығы. Жарамды шарттар 

ғана оның қатысушылары ҥшін қҧқықтар мен міндеттер туғызады. 1969 ж. 

Вена ковенциясының 49, 50,51,52,53 баптарына сҽйкес алдау, мемлекет 

ҿкілін сатып алу, мемлекет ҿкілін шарт жасауға мҽжбҥрлеу, мемлекетке 

кҥш қолдану жолджарымен жасалса жҽне халықаралық шарттың 

қағидаларына, нормаларына ( jus cogens ) қайшы болса, жарамсыз деп. 

танылады. Егер мемлекет шарт міндеттілігіне ер кін білдірген кезде оның 

мемлекеттің ішкі нормаларын бҧзу арқылы жасалғаны дҽлелденсе, ол 

шартты жарамсыз деп. санауға негід болады. Бірақ мемлекеттің нормасы 

бҧзылғандығы ацқын болуы қажет. 

          Халықаралық шарттың кҥшін тоқтата тҧру және жою. Шарттың 

кҥшін жоюы оны орындаудың, уақытының ҿтуі, жаңа   jus cogens 

нормасының шығуы, шартта кҿзделген негізде денонсациялау негізінде 

болуы мҥмкін. Кейінгі жасалған шарт осыған дейін жасалған шарттың 

кҥшін мына жағдайларда жояды:  

1) егер екеуі де бір мҽселені реттесе ; 

2) егер бір-бірімен сыйспайтын болса; 

3) егер тараптар соңғысын қолдануға келіссе. 

 Мемлекеттің ҿзі  жасасқан халықарлық шарттан ресми тҥрде бас Тарту бас 

тартуы денонсация деп. аталады. Егер шартта кҿрсетілмесе жҽне 

қатысушылардың оған ниеттері болмаса шартты денонсациялауға 

болмайды.     

                                                        

XIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Халықаралық ұйымдар құқығы  

Жоспар:  

1. Қҧқық саласы – Халықаралық ҧйымдар қҧқығы. 

2. Халықаралық ҧйымдар ҧғымы мен қҧқықтық табиғаты. 

 

  Халықаралық қҧқықтың туынды субъектілерінің қатарына халшықаралық 

ҧйымдар жатады. Бҧлар мемлекеттермен қатар, халықаралық қҧқық 

субъектісі ретінде доктриналық та, конвенциялық та тҽртіпте 

мойындалады. Халықаралық қҧқықтық ҽдебиеттерде мемлекеттер мен 

халықаралық ҧйымдардың бір- біріне  ҿзара ҽсерінің неғҧрлым кҥрделі 
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мҽселелері ҥкіметаралық ҧйымдардың қҧзіретіндегі мемлекеттік егемендік 

пен ҧлттық элементтердің арақатынасы арқылы кҿрінеді. Мемлекеттің 

егемендігі мҽселесі мемлекет пен халықаралық ҧйымға ҿз қҧзіретінің бір 

бҿлігін берумен немесе халықаралық ҧйымның белгілі бір функцияларды 

жҥзеге асыруы барысындағы қҧзіреттерінің  арақатынасы тҧрғысында 

анықталды. Халықаралық ҧйымдар мемлекеттердің жан-жақты ҿзара 

қарым-қатынстарының нысны болып табылады, мемлекеттермен қажеттілік 

шегінде қҧрылады жҽне хаклықаралық қатынастар қажеттіліктерінен 

объективті тҥрде туындайды. Ерекше атап ҿтетін жайт, халықаралық 

ҧйымдардың қҧқықсубъектілігі мҥше мемлекеттердің ниет білдіруіне, осы 

ҧйымның мақсаттарына, қҧзіреттеріне, органдар қҧрылымына қабылданған 

шешімдердің заңи нҽтижелеріне тікелей байланысты, бағынышты болады. 

         Ҧйым жарғысының заңды кҥшіне енуі белгілі бір қҧқықтық 

нҽтижелердің туындауын қамтамассыз етеді. Мысалға, оны қҧрған 

мемлекеттен ерекше жаңа бір халықаралық қҧқық субъектісі пайда болады. 

Бірақ, сонымен қатар, халықаралық ҧйым халықаралық қҧқықтың алғашқы 

субъектілеріне – мемлекеттермен ҧлттар, ҿз егемендігі ҥшін кҥресуші 

халықтар тҽн маңызды қасиетке егемендікке емес. Мемлекет кез келген 

халықаралық ҧйымға кіре отырып, ҿзінің егемендік қҧқығын жҥзеге 

асырады. Сонымен қатар, мемлекетпен ҧлттық ҧйымдардың ҿзара байланыс 

сипаты мемлекеттік егемендіктің жіктелуіне ҽкеледі деп айту дҧрыс емес. 

Егемендік- бҧл мемлекеттік биліктің кҥрделі саяси – қҧқықтық қасиеті жҽне 

ол саяси режим, қҧзірет, билік механизмі сиақты қҧқықтық институттарда 

жҥзеге асады. Халықаралық ҧйымдардың жарлығында шектеу бір ғана 

ҿлшем бойынша жҥргізіледі, ор – қҧзіреттілік ( Халықаралық даму жҽне 

қайта қҧру Банкінде, халықаралық валюталық қорда – бҧл экономикалық 

мҽселелер, БҦҦ-ның  Қауыпсіздік Кеңесінде – бҧл бейбітшілік пен 

қауыпсіздікті қолдауға байланысты мҽселелер болып келеді). 

       Оларға: 

      - шаруашылық қызметтің интернационализациясын ;   

         - ғылыми- техникалық процесін ;                                                                                              

      - қазіргі кездегі маңызды мҽселелердің ғаламдық сипатын жатқызуға 

болады.  

      Халықаралық ҧйымдар мемлекеттер мен халықаралық қҧқықтың басқа 

да субъектілері арсындағы ҿзара қарым- қатынасының бірден-бір маңызды 

қҧқықтық нысаны болып табылады. Халықаралық ҧйымдар қызметінде 

неғҧрлым басым, актуалды сипатқа қазіргі кездегі ғаламдық мҽселелер ие. 

Сонымен қатар халықаралық ҧйымдар егеменді мемлекеттермен қатар 

халықаралық қатынастарды халықаралық қҧқықтық реттеуде маңызды 

атқаратыны жалпыға мҽлім.  

       Халықаралық ұйымдар құқығы – халықаралық ҧйымдардың 

қҧрылуы, қҧқықтық жағдайы жҽне қызметіне қатысты мҽселелерді 

реттейтін қағидаттар мен нормаларды біріктіретін қазіргі халықаралық 

қҧқықтың саласы болып табылады.  
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        Халықаралық ҧйымдар қҧқығы кҿбінесе халықаралық қҧқықтың 

саласы ретінде танылады. Сонымен қатар, бҧрыңғыдай халықаралық қҧқық 

жҥйесінің ішкі қҧрылымына, оның ішінде, халықаралық ҧйымдар 

қҧқығының мҧнда алатын орны мҽселесі ҽлі де болса шешілмеген. Х1Х ғ. 

орта шенінде тҧрақты қызмет етуші халықаралық ҧйымдардың пайда 

болғанына дейін халықаралық қатынастардың негізгі тҥрі болып тікелей 

мемлекеттер арсындағы қатынастар есептеліп келеді. Кейіннен келсе, яғни 

халықаралық ҧйымдардың пайда болуымен бірге халықаралық ҧйымдар 

шеңберіндегі халықаралық қатынастар пайда болады. Оларға: 

   -мемлекеттердің халықаралық ҧйымдармен қарым-қатынасы; 

   -мҥше мемлекеттердің халықаралық ҧйымдармен қарым-қатынасы; 

   -халықаралық ҧйымның оның мҥшесі болып табылмайтын басқа да 

мемлекеттермен    қарым қатынасы жатады;  

     Жоғарыда аталып кеткендермен қатар, ҧйымдар арасында да қарым-

қатынастар туындайды. Сонымен халықаралық қатынастардың жаңа 

тҥрлерінің пайда болуы олардың халықаралық қҧқық нормаларымен 

реттелу қажеттілігін кҿрсетеді. 

     Халықаралық қҧқықта қҧқықтық реттеудің ҿзіндік нысанасы – 

халықаралық ҧйымдар шеңберіндегі халықаралық қарым-қатынастар пайда 

болады. Халықаралық ҧйымдардың қызметі барысында нормативтік база 

қҧрылады. Халықаралық ҧйымдардың қатысуымен жасалған шарттар 

снының ҿсуі- халықаралық ҧйымдардың шарттық қҧқығының 

қалыптасуының кҿрінісі болып келеді. 

       Қҧқық ғылымындағы қҧқық саласын бҿліп қарастыру ҿлшемі ретіндегі 

қҧқықтық реттеу ҽдістерінің ролі жайындағы мҽселелер тҿңірегінде ҽр 

тҥрлі кҿз-қарастар бар. Реттеудің халықаралық қҧқықтық ҽдісінің 

мазмҧнын қарастыра отырып, біз осы ҽдістің қҧқықтық қарым-қатынас 

қатысушылары теңдігі ҿздеріне ерікті тҥрде міндеттемелерді жҥктеуі жҽне 

қҧқықтардың тараптардың келісімі арқылы ҥстемділік элементтерінсіз 

сиақты белгілермен сипатталатынын кҿре аламыз. 

        Халықаралық ҧйымның қызмет етуі, оның органдарының ҽралуан 

қызметтері белгілі бір қҧқықтық тҽртіптің орнығуына ҽкеледі. 

Халықаралық қҧқық жҥйесіндегі халықаралық ҧйымдар қҧқығынан басқа 

бірде- бір қҧқық саласының қҧқықтық реттеу ҽдісінде ерекшелігі жоқтығын 

ескере отырып, бҧл сала дербес сала ретіндегі мҽнге ие болатынын басып 

айтуымызға болады.    

Халықаралық ұйымдар ұғымы мен құқықтық табиғаты. 

Халықаралық ҧйымдар халықаралық қҧқықтың туындысубъектісі бола 

отырып, мемлекеттердің ҽр тҥрлі ҽлеуметтік-экономикалық 

қҧрылымдарымен қарым-қатынасын қамтамасыз етеді, қазіргі кезде 

маңызды, ғаламдық мҽселелерді шешеді. Халықаралық ҧйымдардың дамуы 

олардың халықаралық қҧқық субъектілік сипатына ие болумен ттікелей 

байланысты. Халықаралық ҧйымдар заң шығарушылық, кодификациялық 

бақылау функцияларын жҥзеге асырады. 
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    Халықаралық ҧйымдардың даму процесі ҧйымның ішкі мҽселелерінің 

дамуы мен кҥрделене тҥсетіндігінің дҽлелі болып табылады. Халықаралық 

ҧйымдар ҿздерінің заңды табиғатына орай мемлекеттердің ҿзара қарым-

қатынасының органы болып табылғандықтан, бҧл мемлекеттер ҧйымның 

қызметін, ҿз мақсатттарын қанағаттандыру ҥшін қамтамасыз етеді, кейбір 

элементтерін одан ҽрі дамыта тҥседі. Бҧған мысал ретінде халықаралық 

ҧйымдағы сайлау рҽсімінің эволюциясы бола алмады. Мысалға, Ҧлттар 

Лигасының мҥше мемлекеттері БҦҦ жҥйесінде барлығының келісуі 

қағидатынан кҿпшілік дауысқа ҿтті, ал кейін халықаралық ҧйымдарда кең 

таралған дауыс беру рҽсімі болып консенсус ережесі танылатын болды.  

     Консенсус – шешімдерді талқылау мен қабылдау рҽсімі жҽне де оған 

мҥше мемлекеттердің ойларын ҥйлестіру дауыс берусіз жҽне қабылданғалы 

отырған шешімдерге жалпы формальды қарсылықтарының болмауы тҽн. 

               - халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалған шарттар; 

          Қазіргі кезде халықаралық ҧйымдардың шарттық практикасы 

нҽтижесінде алынған  нормалар саныныңҿсу ҥрдісі орын алған. Сонымен 

қатар, мемлекеттер халықаралық қҧқықтың субъектісі бола отырып, 

халықаралық қҧқықтың туынды субъектілерінің шарттық практикасының 

маңызы арта тҥскенін де еске алып отырады. 12 жыл бойы (1970-1982 ж.ж) 

халықаралық қҧқық Комиссиясы мемлекеттермен халықаралық ҧйымдар 

немесе халықаралық ҧйымдар арасындағы шарттар қҧқықғы туралы 

ковенция жоспарын дайындады. 1969 жылғы халықаралық шарттар қҧқығы 

туралы Ковенцияда халықаралық ҧйымдардың шарт жасау қҧқық 

қабілеттілігін белгілейтін бап бар. Бҧл конвенциялық нормаға сҽйкес  

қҧқық білеттілік осы ҧйымның сҽйкес ержелермен реттеледі. 

            -  халықаралық ұйымдар  заң шығарушылық процеске тікелей 

қатысуы; 

         БҦҦ-ның мамандандырылған мемкемелерінің Жарғыларының сҽкес 

баптарына талдау жасаған кезде бҧл маманлдандырылған мекемелер 

халықаралық конвенциялар, келісімдер мен регламенттер жоспарын 

қабылдауға қҧқықтары бар екенін анықтаймыз. 

- халықаралық ұйымдардың кодификациялық және бақылау 

функцияларын жүзеге асыруы; 

          БҦҦ Жарғысының Кіріспесінде ҧйымның басты міндеттерінің бірі 

―шарттар мен басқа халықаралық қҧқықтың қайнар кҿзінен туындайтын 

міндеттемелерге қатысты ҽділеттілік пен қҧрмет жҥзеге асатындай жағдай 

жасау‖ болып табылады. Дҽл осы міндетті жҥзеге асыруға халықаралық 

ҧйымның  кодификациялық жҽне бақылау функциялары бағытталған. 

     - халықаралық құқықтың санкцияларды қолдануы арқылы;   

      Соңғы кезде халықаралық ҧйымдардың халықаралық қҧқық 

нормаларын орындаға мҽжбҥрлеуді қамтамасыз етудегі ролі артып отыр. 

Бҧл халықаралық ҧйымдар санкциялары жарғылық қҧжаттар, шарттар 

нормаларында, оның органдарының қаулыларында кезігуі мҥмкін. 

Санкцияларды қолдану қҧқықтық мҽжбҥрлеудің ҽр тҥрлі ҽдіс-тҽсілдерін 

қамтамасыз етеді. Мысалға, неғҧрлым тиімді болып табылатындары: 
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1. Халықаралық ҧйымның жарғылық қҧжаттарында кҿзделген 

қҧқықтар мен қҧзіреттерді тоқтату. 

2. БҦҦ мамандандырылған мекемелері органдары қызметіне қатысуда,   

халықаралық ҧйымдар қатысуымен ҿтетін арнайы сҧрақтар бойынша 

шарттарға қатысушылықтан шығару. 

Халықаралық ұйым  - бҧл белгілі бір мақсаттарды орындау ҥшін 

халықаралық шарттар негізінде қҧрылған тҧрақты қызметететін органдар 

жҥйесі бар, халықаралық қҧқық субъектілікке ие жҽне халықаралық 

қҧқықтың  нормалары мен қағидаттары негізінде қҧрылған мемлекеттердің 

тҧрақты бірлестігі. 

            Халықаралық ҧйымның белгілеріне: 

- халықаралық жарғылық шарттың болуы; 

- белгілі бір мақсаттардың болуы; 

- сҽкесінше ҧйыдық қҧрылымы: тҧрақты оргадар жҥйесі жҽне штаб-

пҽтері; 

- мҥше мемлекеттер қҧқығы мен міндеттерінен ажыратылатын ҿзіндік 

қҧқықтары мен міндеттері; 

- халықаралық қҧқық нормалары мен қағидаттарына сҽкес қҧрылуы; 

- ҥш жҽне одан да кҿп мемлекеттер мҥшелігі жатады. 

     Халықаралық ҧйымдардың классификациясы кҿпетген қиыншылықтарға 

байланысты. Бріншіден, бір ҧйыға анықтама беруге ҽр тҥрлі тҧрғыдан 

келуге болады. Екіншіден, ҧйымдар тҥрі ҿте кҿп жҽне маңызды 

ерекшіліктері оларды ҽр тҥрлі санаттарға жатқызуға мҥмкіншілік береді. 

      Сарлау негіздеріне мыналар жатады :                                                                                                                

-  Мүшелік ӛлшем. 

 а) Ҥкіметаралық – мҧндай ҧйыдар мҥшесі тек қана мемлекеттер бола 

алады. Мҧндай ҿлшемді қолдану қҧқық субъектілікті анықтауда зор 

маңызға ие болады (БҦҦ, МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО); 

ҽ) Ҥкіметтік емес ҧйымдар мҥшесі ретінде заңды тҧлғалар қоғамдық 

ҧйыдар бола алады. 

- Қызмет уақыты. 

   а) Уақытша – бҧларға халықаралық жиналыстар, халықаралық 

конференциялар жатады. 

   ҽ) Тҧрақты – бҧларға қазір қызмет етуші ҧйымдар – БҦҦ, ТМД, барлық 

мамандандырылған ҧйымдарды жатқызуға болады. 

      Бҧл белгінің щартты екендігін атап ҿту керек. Мысалға Экономикалық 

Кҿмек Кеңесі, Варшава Шартының Ҧйымы ҿзінің қызмет ету кезінде 

тҧрақты халықаралық ҧйым болған еді. 

- Аумақтық қызметі бойынша: 

а) Дҥниежҥзілік – оларға БҦҦ, ЮНЕСКО, Жастардың халықаралық Кеңесі 

жҽне т.т. 

ҽ) Аумақтық – қызметі белгілі бір аймаққа таралатын ҧйым – Араб 

Елдерінің Лигасы, Африканың бірлік Ҧйымы, Америка Мемлекеттерінің 

Ҧйымы, ТМД. 

- Қызметінің нысанына байланысты: 
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а) Шектелмеген нысаналы қызметі бар ҧйымдар – БҦҦ, Араб Елдерінің 

Лигасы. 

ҽ) Қҧзіретіне арнайы мҽселелерді шешу кіретін ҧйымдар – БҦҦ-ның 

барлық мамандандырылған мекемелері кіреді.  

     

 

 

 

XIIІ-лекция. (1- сағат) 

 

    Тақырыбы: 

       Халықаралық ұйымдардың даму тарихы. БҰҰ-ның алғашқы 

бейнесі – Ұлттар Лигасының құқықтық табиғаты. 

 

      Жоспар:  

1. Халықаралық ҧйымдардың даму тарихы. 

2. БҦҦ-ның алғашқы бейнесі – Ҧлттар Лигасының қҧқықтық 

табиғаты. 

 

Халықаралық ҧйымдардың белгілері Ежелгі Грекияда пайда бола бастады 

жҽне онда қалалар мен қауымдастықтар одақтары – Пелопеннестік жҽне 

Афиналық симмахиялар болды. Бҧл екі Ежелгі Грек одақтарының 

арасындағы қатынастар жауластық сипатта болды жҽне аяғы Пелопеннес 

соғысымен аяқталып, нҽтижесінде грек ҽлемінде Спарта гегемониясы 

орнықты. Афиналық симмахия таратылып жіберілді. 

  XIX ғ. Халықаралық ҧйымдардың қайсысын бірінші халықаралық ҧйым 

ретінде есептеуге болатындығы жҿнінде ҽртҥрлі кҿзқарастар бар. 

Мысалыға осындай халықаралық ҧйымдардың алғашқылары қатарына:  

- 1815 ж. қҧрылған Киелі Одақ. 

- Рейін бойынша кемелер жҥзуінің Орталық комиссиясы. 

- Халықаралық ҿлшемдер мен салмақтар бюросы – 1875ж. 

- Дҥниежҥзілік пошта одағ – 1874ж. жатқызуға болады. 

          Қазіргі кездегі халықаралық қатынасарға тҽн белгілердін бірі – 

мемлекетаралық ҧйымдардың тез дамуы мен ҧлғаюы болып табылады. XX 

ғ. басында саяси бағытттағы халықаралық ҧйымдар кҿптеген жоспарлары 

пайда бола бастайды жҽне олардың мақсаты – соғысты болдырмау болды. 

        1919 ж. 28 сҽуірде қабылданған Ҧлттар Лигасының Жарғысына 44 

мемлекет қол қойды, оның ішінде 31 мемлекет 1- дҥниежҥзілік соғыста 

Антанта жағында болғандар еді. Бҧл сан халықаралық ҧйымның сипатына 

толық анықтама беріп тҧр. Бҧл ҧйымның алғашқы мҥшесі АҚШ болды. 

Бірақ, кейіннен американдықтар Ҧлттар Лигасына кірмеді, себебі америка 

Сенаты Версаль шартын ратификацияламады, олай болса, Ҧлттар 

Лигасының жарғысын да қабылдамады.Мемлекеттердің екінші тобы – 

―шақырылғандар‖ болды. 

    Ҧлттар Лигасы мынадай негізгі органдардан тҧрды: 



 51 

- Жиналыс (Ассамблея) . Бҧл орган қыркҥйкте ҿтетін сессиялар 

бойынша жҧмыс істеді. Бҧл орган ҿз қҧзіретіне кіретін барлық мҽселелерді 

қарауға қҧқылы болды. Қарарлар, ҧсыныстар жиналыста бір ауыздан 

қабылданатын еді. 

- Ҧлттар лигасының Кеңесі – тҧрақты жҽне уақытша органдардан 

тҧратын орган. Тҧрақты органдарға – Ҧлыбритания, Франция, Жапония, 

Италия кейіннен Германия, 1934 жылдан бастап КСРО кірді. 

- Секретариат – Ҧлттық Лиганың атқарушы органы, оның аппаратының 

саны 600 адамға жуық болған.  

- 1920ж. Сот органы қҧрылды – бҧл халықаралық сот тҿрелігінің 

Тҧрақты Палатасының Статуты редакциялық тҥзетулер нҽтижесінде БҦҦ-

ның Халықаралық Сотының Стаутына айналады. 

- Ҧлттар Лигасының негізгі органдарының қатарыны халықаралық 

еңбек ҧйымы кірді, ал БҦҦ-да бҧл мамандандырылған мекеме болып 

табылады.   

     Ҧлттар Лигасына қҧқықтық саралау жасай отырып, бҧл ҧйымның 

мынадай кемшіліктерін атап ҿтуге болады;  

- Саяси шешімдерді шығарғанда бірауыздылық қағидатының қолданылуы. 

Бҧл мынаны білдіреді, яғни Ҧттар Лигасының  кезкелген мҥшесі 

дауласушы тараптарды қоспағанда вето қҧқығын қолдана алды, олай болса, 

шешім қабылданбайды.  

- Негізгі органдар – Жиналыс ( Ассанблея) пен кеңестін арасындағы 

қҧзіретері нақты реттелмеген. 

- Ҧлтар Лигасының Жарғысында агрессияшыл соғыстын жҥргізілуіне 

нақты қарсылық болмаған. 

- Ҧлтар Лигасының Жарғысы басқа мемлекетер алдында ҿз мідетерін 

атқару ҥшін қажетті қаруды минимум мҿлшеріне дейін азайту идеясын 

қолдаған. Толық жҽне негізді қарусыздандыру тезисі халқаралық қҧқықта 

кейінірек қарастырылды. 

- Отарлық жҥиенің басқаруға мандат беру арқылы жария етілуі. 

- Ҧлтар лигасының қызметінде бір бстау болды, ол – антисоветизм еді. 

КСРО бҧл ҧйымның толық мҥшесі ретінде мҽртебеге 15ж. кейін ие болды. 

Бірақ ҦЛ-ға кіргенге дейін КСРО ҦЛ-дың бастамасымен ҿткізілген бірнеше 

конференцияларға қатысты. Мысалға, КСРО-ның қарусыздандыруға 

байланысты мҽселерді шешуге арналған бірнеше сессияларға қатысу 

нҽтижесінде толық, жалпылама жҽне жедел қарусыздандыру туралы 

конвенция жоспарларының қҧрлыуына ҿз кҿмегін тигізді.   

 

 

XІV-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық  құқықтағы жауапкершілік 

Жоспар:  

1. Халықаралық  қҧқықтағы жауапкершілік ҧғымы.  
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2. Халқыаралық – қҧқықтық жауапкершілік институтының қайеар кҿздері 

жҽне жҥйеге тҥсуі. 

 

  Бҧл санатты ХҚ субъектілері арасындағы қатынастардың ерекше нысаны 

ретінде қарастыруға болады, оның барысында ХҚ нормаларын бҧзған бір 

тараптың (немесе бірнеше тараптың ) екінші тарап (тараптар) алдындағы 

оған келген шығынның орнын толтыру, бҧрынғы болған жайларды қалпына 

келетіру, жауапкершіліктің материалдық емес басқа тҥрлерін мойнына 

алуы жҿніндегі міндеттері жҥзеге асырылады. Сырт қарағанда, бҧл 

анықтама қарапайым болғанымен, бҧл ҧғымда кҿптеген аспектілер мен 

қиындықтар бар. 

     Халықаралық қҧқықтық жауапкершілік (ҽрі қарай: ХҚЖ) институты ― 

қосымшалық‖ сапамен сипатталатындықтан, бҧл тҧрғыдан алғанда онда 

ХҚ-ның басқа институттарына қароағанда айырмашылық бар: сол 

институтты қҧрайтын қҧқық нормаларының ҿздері де, олардың негізінде 

туын.дайтын қҧқықтық қатынастар да қосымша, себебі бҧл қҧқықтық 

нормалар мен қатынастар басқа нормалар қаралғаннан кейін, тіптен оларды 

жауапкершілікке негіздеме болған бҧзушылық формасында қарағаннан 

кейін ғана жҥзеге асырылады. 

     ХҚЖ-ның мақсаттық міндетті туралы мҽселе даулы болып келеді : ҥстем 

пікірлерге сҽйкес, оның негізгі міндеті залалдың орнын толтыру, басқа 

тараптың ҿзгедей талаптарын қанағаттандыру деп танылады. Туынды 

ретінде (одан маңыздылық кемімейді) ХҚЖ-ның алдын-алу міндеті 

қарстырылады. ХҚЖ – ға қатысты жазалау міндеті тікелей даулы болып 

табылады. Бҧл тҧрғыдан екі аспектіні айта кеткен жҿн: 

1) Соңғы міндет шеңберінде ҽрі қарай ойластыра отырып, біз 

қҧқығы бҧзылған тараптың қҧқық бҧзушыға қатысты бір жақты мҽжбҥрлеу 

актісін жасауына қҧқық беру туралы тҧжырымға келдік. Бҧд – ХҚЖ-ның 

жазалау міндетінің ―практикалық‖ аспектісі.Қазіргі ХҚ-да дауларды бейбіт 

жолмен реттеу ҥшін (дипломатиялық жолдармен, келіссҿздерге, ізгі қызмет 

кҿрсету арқылы, делдалдық жасау, т.б.) біржақты қарсы шараларға жол 

ьеруді шектеу ҥрдісі байқалады. Дегенмен, біржақты қарсы шараларды 

жҥзеге асыру мҥмкіндігі  ҽлі де сақталуда, мысалы, мемлекеттердің ХҚЖ-

сы бойынша БҦҦ-ның ХҚ Комиссиясы дайындаған шарттық ережелер 

жобасы, біріншіден, қҧқықтары бҧзылған мемлекеттің қҧқыққа 

ҧмтылуының тҥрелрін реттейді, екіншіден, қарсы шараны жҥзеге 

асырудағы оның қҧқығын белгілейді. 

2) ХҚЖ-ның жазалау міндеті жайында біз тек жоғарыда 

келтірілген ойлар тҧрғысынан ған айта аламыз. Принциптік тҧршғыда 

ХҚЖ-да жазалаушылық сипат жоқ. 

          Қазіргі кезде ХҚЖ мҽселелеріне арналған қҧқықтық нормалар ХҚЖ-

ның ҽр тҥрлі қайнар кҿздерінде бар, негізінен жҽне ҿзінің формасы 

жағынан бҧлар халықаралық шарттар. Ҽмбебап сипаттағы шарттардың 

жарқын мысалы ретінде мыналарды келтіруге болады: БҦҦ Жарғысының 

39,41,42-баптары (БҦҦ Қауіпсіздік Кеңесінің бейбітшілікке қауіп тҿнген, 
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бейбітшілік бҧзылған жҽне басқыншылық болған жағдайдағы ҽрекеті), 

геноцид қылмысының алдын алу жҽне ол ҥшін жазалау туралы Конвенция 

(1948ж), Апартеид қылмысын тыю жҽне ол ҥшін жазалау туралы конвенция 

(1973ж), Ғарыш нысандарына келтірген зиян ҥшін халықаралық 

жауаптылық туралы конвенция (1978ж), Адамды қинауға жҽне аса 

қатыгездікпен оның ар-намысын таптауға жҽне жазалауға қарсы Конвенция 

(1984ж), Босқындар мҽртебесі туралы Конвенция (1951ж) жҽне басқалар. 

            Принциптік маңызы бар қҧқықтық нормаларды ХҚЖ бойынша 

жҥйелеу ҿздігінен ҽлі осы кҥнге дейі аяқталған жоқ. БҦҦ-ның ХҚ 

Комиссиясы бҧл мҽселемен 1955 ж. бері айналысуда. 1996 ж. ол 

болжамдағы шарт баптарының жобасын қабылдады.Бірқатар мемлекеттер 

(Дания, ГФР, Франция, Италия, Австрия, АҚШ) оған ҿз пікірлерін білдірд, 

қазіргі уақытта жоба екінші оқылуда. Бҥл қҧжат негізгі ҥш бҿлімнен 

тҧрады: 

1) ХҚЖ туындауының жалпы алғышартын кҿздейді; 

2) ХҚЖ-ның бірнші бҿліктен туындайтын мазмҧнын, тҥрін жҽне 

формасын белгілейді; 

3) Туындайтын дауларды реттеу мҽселесін қарайды. 

 

XV-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Мемлекеттердің халықаралық құықтық жауапкершілігінің негіздері. 

Жоспар:  

1. ХҚЖ – қҧқықтық қатынастардың субъективтік қҧрамы. 

       2. ХҚЖ –ның тҥрлері мен нысандары. 

  3 . Мемлекттердің жауапкершілігі. 

 

         Ең қарапайым схема бойынша ол екі тараптан тҧрады: 

Қҧқығы бҧзылған ХҚ субъектісі (қҧқық ХҚ-ға сҽйкес берілген) жҽне 

тікелей ҽрекетінің нҽтижесінде осы қҧқық бҧзушылық жасаған ХҚ 

субъектісі. 

        Бҧл тараптарды сипаттай келе, біз мына тҧстарға назар аударуымыз 

керек: 

1. ХҚ субъектілерінің негізгі сапалық сипаттамасы 

халықаралық қҧқық субъетілік, оның қҧрамдас бҿліктері – халықаралық 

қҧқық жҽне ҽрекет қабілеттілік. Қҧқық бҧзушы субъект, біздің 

тҥсінігімізше, халықарлық қҧқық субъектілікті толықтай иемденуге тиіс, 

яғни онда қҧқық қабілеттілік те, ҽрекет қабілеттілік те болуы қажет(оның 

қисынды жалғасы ретінде онда ҿзі жалғасы ретінде онда ҿзі жасаған 

ҽрекетке жауап беру қабілеті – деликт қабілеттілік болады). 

2. Бҧл жерде айта кететін бір жай – ХҚЖ-ға қатысты 

кҿпшілік жағдайда ҽңгіме ХҚ- тың ―қалыпты‖ субъектілері жайында, ең 

алдымен, мемлекеттер жайында болады. Мысалы, егер ғарыш нысандарын 

пайдалану кезінде келтірілген зияндар ҥшін жауаптылық ҿрісін алатын 
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болсақ, белгілі бір заңды тҧлғаның мҥлкіне басқа мемлекеттің аумағында 

зиян келсе де, ол заңды тҧлға ҿз зиянын ҿндіріп алу жҿнінде зымыран 

ҧшырған мемлекетке тікелей талап қоя алмайды, себебі ондай талап қою 

сол заңды тҧлғ азаматы болып есептелетін мемлекеттің ісі. 

3. ХҚЖ-ның ―қайталанба‖ қасиеті, ҽдетте, субъектілер 

қрамының алғашқы қҧқықтық қатынастардың субъектілер қрамымен 

салыстырғанда ҿзгеріп, соған байланысты ХҚ нормаларының 

бҧзылатындығын білдірмейді. 

4. Мынадай қызық сҧрақ туындайды: ―халықаралық 

қауымдастық‖ (ҽлемнің барлық мемлекеттерінің жиынтығы ретінде) 

ҿздігінен ХҚЖ-ның қҧқық қатынастарында қҧықғы бҧзылған тарап ретінде 

бола ала ма? 

 Бҧл қойылған сҧрақты схема бойынша екіге бҿлуге болады: 

а) халықаралық қауымдастық қҧқық қатынастарының тарабы бола алмайд, 

ондай міндетті бір енмесе нақты бірнеше мемлекет зеге асырады; 

ҽ)  ҽлемдік қауымдастық қҧқықтарының бҧзылуы мҥмкіндігін алатын 

болсақ, ондай мҥмкіндік бар. Ҽңгіме бҧл жерде ―erga omnes‖ деп аталатын 

міндеттемелер, ал дҽлірек айтсақ, олардың бҧзылуы жайында . ―erga omnes‖ 

міндеттемелері ―барлығына қарсы‖, яғни ҽлемдік қауымдастық барлық 

мҥшелеріне қатысты міндетемелерді білдіреді. Дҽл осы жерде ҽлемдік 

қауымдастықтың персонификациясы жҥреді . Бҧл санат ҿзінің мазмҧны 

жағынан ХҚ-тың негізгі қағидаттарына таралады. Сонымен қатар, бҧзылған 

кезінде халықаралық қылмыстар жайында сҿз болатын міндеттемелерде, 

бізідің ойымызша,―erga omnes‖ кҥші бар. 

        ХҚ-тың қандай да бір субъектісіне жатқызылатын іс-ҽрекет ХҚЖ-ның  

туындауына заңдық негіздеме болып табылады. Қосымша талаптар ретінде 

кінҽнің, сондай-ақ жасалған ісҽрекеттің нҽтижесінде зиянның болғанын 

кҿрсету қажет. 

      Ҽдетте, ҽңгіме ХҚЖ – ның екі негізгі тҥрін бҿліп қарау туралды болады; 

ол тҥрлер: материалдық жҽне материалдық емес. Материалдық тҥрдің 

шеңберінде мҥліктік сипаты бар талап, яғни жауапкершілік іске асырылады 

деп болжамдалды. Ал, материалдық емес тҥрді алатын болсақ, бҧл 

жағдайда ма      Қарастырып отырған тақырып шеңберінде ХҚЖ – ның 

тҥрлері мен нысандары туралы мҽселе дҽстҥрлі болып саналады. Бҧл 

мҽселенің мҽні ҽдебиеттерде териалдық емес сипаттағы талаптар мен 

жауапкершілік іске асырылады. 

       ХҚЖ-ның материалдық емес тҥрінде оның мынадай нысандары 

қарастырылады: 

       а) сатисфакция – бҧзушы субъект тарапынан болатын біржащқты акт, 

онда қҧқығы бҧзылған субъектінің талабын моральдық қанағаттандыруға 

ҧмтылыс болады. Бҧл: кешірім сҧрау, мҧндай бҧзушылықты келешекте 

болдырмау жайында мҽлімдеме жасау, т.б болуы мҥмкін; 

 Б) репрессалия - бҧл қҧқығы бҧзылған субъект тарапынан бҧзушы 

субъектіге қатысты қолданылатын біржақты актілер. Бҧған ҧқсас 

―реторсия‖ деген ҧғым бар. Бҧл нысандарда қайшылық сипат бар, олардың 
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ҿзара айырмашылығы мынада: реторсия дегеніміз қырын қабақ сипаттағы 

ҽрекеттерге қарсы жасалатын ҽрекеттер, бірақ оларды жасағанда 

халықаралық қҧқық бҧзылмайды (мысалы, белгілі бір адамды тҿтенше жҽне 

ҿкілетті елші етіп тағайындауға агреман беруден бас тарту осы қызметке 

басқа кандидатураны ҧсынуды реторсия ретінде ҧзақ мерзімге қалдыруы 

мҥмкін). Рпрессалия – халықаралық қҧқықты бҧзатын іс-ҽрекеттерге 

қатысты қарсы қолданылатын ҽрекеттер (мысалы, қарулы агрессия актісіне 

қарсы жауап). 

   Қорыта келгенде, реторсияны ХҚЖ-ның материалдық емес тҥріне 

жатқызуға болмайды, себебі ХҚЖ мінінің ҿзі оның негізіне ХҚ 

нормаларының бҧзылғандығының болуын қарастырады , ал ретосия 

жағдайында болмайды. 

   ХҚЖ –ның материалдық жҽне материалдық емес тҥрлерінің аралығында 

орналасқан формаға ресторация жатады, ол ХҚ бҧзылғанға дейінгі кҥйді 

қалпына келтіру міндеттілігі, мысалы басқа мемлекеттің ішкі теңіз 

суларына заңсыз кірген ҽскери теңіз кемелерін алып кету міндеті. 

   Мҧндай міндет қандай да бір материалдық шығын келтіреді. 

   ХҚЖ – ның материалдық тҥрі ҿз кезегінде мынадай нысандарды 

қарастырады: 

  а) ҿтемақы ( оны тағы да  репарация деп атайды) – негізінен залалдың 

орнын ақшалай  толтыру. Бҧл тҧрғыдан алғанда, Грекия Жоғарғы сотының 

(ареопаг) гректердің бірнеше ауылының тҧрғындарына қатысты екіншк 

дҥниежҥзілік соғыс кезінде келген залал ҥшін Германияның қаржылық 

жауыпкершілігі жҿніндегі 2000 жылғы шешімі бір жағынан қызық та, 

екіншкі жағынан даулы болып табылады. 

   б) реституция – келісілген мҥліктік зиянды сол тҥрінде қайтару, мысалы, 

А мемлекті Б мемлекетімен шекаралас аймақта адам мумиясын тауып, оны 

ҿз еліндегі тиісті мҧражайға қояды, бірақ кейін ол мумия табылған жердің Б 

мемлекетінің аумағына кіретіні анықталады, яғни ХҚ – тың  бҧзылғаны 

анықталды. Бҧл жағдайда А мелекеті тауып алған мумияны Б мемлекетіне 

қайтаруға тийіс; 

   в) субституция – келтірілген мҥліктік зиянды мҥлік заңсыз жойылып 

немесе бҥлініп кеткендіктен, алмастырып, заттай қайтару, оған мысал 

ретінде жоғарыда айтылған мумияны алуға болады. Егер мумия 

тасымалдау кезінде немесе басқа бір себептермен қайтаруға 

жарамайтындай болып бҥлінсе, А мемлекеті оның орнына Б мемлекетіне 

соған ҧқсас (бірақ басқа) мумия береді. 

    ХҚЖ – дан босатудың негіздемелері. ХҚЖ – дан  босататын мҽн – 

жайлар ретінде мына жағдайларды алуға болады: 

1) Жҽбірленген тараптың ХҚ нормаларын бзатын іс-ҽрекеттің жасалуына 

келісім беруі( басқаша айтқанда, араларындағы міндеттеме белгілі бір 

жағдайда орындалмайды деп тараптардың ҿзара келісуі). 

 Мҧндай жағдайда, біздің ойымызша, ХҚ – тың бҧзылғандығы туралы 

ҽңгіме болуға тиіс емес. 
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Сонымен қатар, атай кететін бір жай – тараптар арасындағы мҧндай келісім 

ius cogens нормаларының ХҚ норма – қағидаттарының бҧзылыуына тікелей 

себеп болған іс-ҽрекеттің заңдылығын кҿрсете алмайды. 

2) Қарсы шаралар қолдану, оның ішіндегі заңсыз сипаттағы шаралар 

репрессалия деп аталады. Мҧндай шараларды жҥзеге асыру барысында 

келтірілген зиян қайтарылуға жатпайды. 

3) Ҿте қажеттіліктен жаслған ҽректтер. Бҧл жерде ҽңгіме, атап айтқанда, 

мемлекеттердің ХҚЖ жҿніндегі шартының жобасына сҽйкес (БҦҦ – ның 

ХҚ Комиссиясы дайындаған), мына жағдайлар жайында: 

а) Қарсы тҧруға болмайтын кҥш (форс – мажор) – қарсы тҧрға болмайтын 

уақиға, ол кҿбіне, бірақ барлық жағдайда емес, табиғатпен байланысты 

болады, мемлекетті заңды ҽрекет жасау мҥмкіндігінен айырады жҽне 

кездейсоқтық. 

в) мелектке қатысты ҿте қажеттілік – жасалу нҽтижесінде ХҚ бҧзылатын 

―с-ҽрекет елеулі жҽне тікелей тҿнген қауіптен мемлекеттің ҿмірлік 

маңызды мҥдделерінқоғап қалудың бірден бір қҧралы болып табылған 

жағдай. 

4) Қорыта келгенде, ҽңгіме ҿзін - ҿзі қоғау шаралары жайында ( мысал 

ретінде қорғау жҿніндегі БҦҦ Жарғысының 51- бабында кҿзделген 

шараларды алуға болады). Осы жағдайдың қарсы шаралар қолданып 

мҽжбҥрлеуден схемалық айырмашылық ҿлшемі сол, бҧл қарастырылып 

отырған жағдайда басқа мемлекет тарапынан жасалып отырған заңсыз 

ҽрекет жасала береді.  

Мемлекет – ХҚ-тың негізгі, алғашқы субъектісі. Сондықтан да,ХҚЖ 

мҽселелері мемлекеттің халықаралық аренадаға іс-ҽрекеттерімен 

байланысты аса маңыздылыққа ие болады. 

       Жатқызылу. Мемлекеттердің ХҚЖ-сына байланысты туындайтын 

елеулі проблема – жасалған іс-ҽрекет ҥшін жауаптылықты қандай да бір 

мемлекетке жатқызу мҽселесі. 

       Бҧл мҽселеге байланысты мына жағдайлардыбҿліп қарастыруға 

болады: 

1) мемлекттік органдардың ҽректтері; 

2) жеке тҧлғалардың немесе заңды тҧлғалардың ҽрекеттері. 

Осыларды қарастырайық. Мемлекет органдарының ҽрекеттері. Бҧл 

жағдайда ―мемлекет органы‖ жалпылама ҧғым, ол мыналарды білдіреді:  

а)   талап қойылатын мемлекеттің ―ҿз‖ органы; 

б) талап қойылатын мемлекеттің мҥддесі ҥшін жҽне рҧқсатымен ҽрекет 

еткен басқа мемлекттің органы; 

  в) оның юрисдикциясы ҿрісінде талап қойылатын мемлекеттің 

рҧқсатынсыз ҽрекет еткен басқа мемлекеттің органы.  

Халықаралық ҧйымдардың ХҚЖ-ы. Халықаралық ҧйымдарда да 

халықаралық қҧқықтың туынды субъектілері ретінде халықаралық 

жауапкершіліктің қҧқықтық қатынастарында тараптардың бірі бола алады. 

 Халықаралық ҧйымдардың халықаралық қҧқық субъектілігі бҿлшек болып 

табылады. Халықаралық ҧйымдар қызметінің болжамды шекаралары, 
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ҽдетте, олардың қҧжаттарында кҿрініс табады; оны қҧру жҿніндегі 

халықаралық шартта, жарғыда, дҽлірек айтсақ, оның халықаралық 

ҧйымдардың қҧқытары мен міндеттеріне арналған баптарында.  

XVІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы. 

Жоспар:  

1. Адам қҧқықтары туралы заңдардың тарихи жол салушылары. 

2. Адам қҧқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы БҦҦ-ның жҧмысы 

      

     Адам қҧқықтары- халықаралық қҧқықтың саласы, негізгі азаматтық, 

саяси, экономикалық, ҽлеуметтік жҽне мҽдени қҧқықтар мен адам 

бостандығын қалыптастыратын нормалардың жиынтығын жҽне жеке 

қҧқықтар мен бостандықтардың дҧрыс орындалуын кҿздейтін қҧқықтық 

ҧйымдастыру тетіктері.  

       Халықаралық қҧқықтың бҧл саласының ҿзгешелігі – дҥние жҥзі 

қауымдастығының адам қҧқықтары мен бостандықтары бҧзылған жағдайда 

мемлекеттің ішкі жҧмысына араласа алуы.  

       Ҽмбебап сипаттағы кҿпжақты келісімдер, аймақтық келісімдер 

екіжақты келісімдер халықралық ҽдет-ғҧрыптар адам қҧқықтарымен 

бостандықтарын қамтамассыз ету мҽселесі бойынша тікелей немесе жанама 

мамандандырылған халықаралық ҧйымдардың шешімдері халықаралық 

қҧқықтың қайнар кҿзі болып табылады.  

        Гуманистік игіліктің алтын қорына енген адам қҧқытары тҧңғыш рет 

Ҧлы бостандық хартиясында (1215ж.) мазмҧндалып, ағылшындардың 

қҧқықтар туралы билльмен (1689ж.), Егемендік дикларациясымен ( 1776ж.), 

американдықтардың Қҧқықтары туралы билльмен жҽне адам мен 

азматтардың қҧқықтары дикларациясымен дамытылды. Бҧл игіліктердің 

генезисін кҿре тҧра, адамдардың табиғи қҧқытарын оқып зертеуге 

талпыныс берген ежелгі гректердің философиясын, ҽлеуметтік ҽділдікпен 

теңдіктің жорамалдарын қозғаған реформация мен білімпаздықтың 

кезеңіндегі постулаттарды еске тҥсірмеуге болмайды. 

        Ҧлттар Лигасының келісімі бойынша екі жақ ҿз міндеттерінің 

орындалуына кепіл береді.  

        Азшылықтың қҧқытарын қорғайтын жҥйе Ҧлттар Лигасымен  бірге 

жойылады.  

         Сонымен, халықарлық қҧқытардың ішінде тҥрлі топтардың 

қҧқытарын қорғайтын институттар мен доктриналар пайда болады. 

Халықаралық ҧқықтардың бҧл аспектілерінің теориясы мен іс жҥзінде 

қолдануы, адам қҧқықтарының дамуына концептуалды институционалды 

негіздер қалады. 

    Қазіргі  адам қҧқықтары заңдар екінші  Дҥниежҥзілік соғыстан кейін 

пайда болды. Халықаралық қауымдастықтың мҧндай заңдарды 

қабылдауына тҥрткі болған Гитлер қҧқықтарының жан тҥршігерліктей 
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бҧзылуы еді. Бірақ, БҦҦ-ның жарғысында жзылған адам қҧықтары туралы 

ережелер ҽскери уақыттың сенімін ақтаған жоқ. Мҧндай нҽтижені кҥтуге 

болатын еді, ҿйткені ҽр бір Ҧлы державаның адам қҧқықтары туралы 

маңызды мҽселелері болды. КСРО-да – ГУЛАГ, АҚШ-та – нҽсілдік 

кемсітушілік, Ҧлыбритания мен Францияда –отар иеліктері болды. 

Сондықтан олар адам қҧқықтарын орындуға жҽне қорғауға кҿп кҿңіл бҿлді. 

Бҧл мемлекетер жарғының зерттелуін қолдаған жоқ еді, ҿйткені жарғы 

кейбір кіші демократиялық мемлекеттер қолдаған, адам қҧқықтарын 

жақтайтын халықаралық жҥйенің қҧрылуына алып баратын еді.  

       Бірақ БҦҦ- ның жарғысы қазіргі адам қҧқықтары туралы заңдардың 

тҧжырымды  жҽне  заңды негізін қалады. Сонымен БҦҦ-ның жарғысыда 

жазылған мақсаттардың бірі экономикалық, ҽлеуметтік, мҽдени, 

гуманитарлық мҽселелерді шешуде, нҽсілі, жынысы, тілі, діні жағынан 

бҿлмей, адам қҧқықтарымен негізгі бостандықтарын қолдап, қҧрметтеуде 

бірге жҧмыс істеу болып табылады. 

       БҦҦ  жарғысы қазіргі адам қҧқықтары мҽселесін 

интернаационалдандырады, басқаша айтқанда,  ҽр мемлекет кҿп жақты 

кеелісім болып табылатын жарғыға қосылғанда адам қҧқықтары туралы 

мҽселелерді мемлекеттің ішкі  ісі деп қарамай, халықаралық мҽселе болып 

танылатынын мойындады.  

    БҦҦ –ның мҥше мемлекеттерінің 56-бапқа сҽйкес, адам қҧқықтары мен 

негізгі бостандықтарын дамуына ат салыудағы міндеттері жҽне мҥше 

мемлекетттердің ҧйымымен қарым-қатынас жасауы БҦҦ-ға бҧл заңдарға 

анықтама беруге жҽне кодификациялауға керекті заңды ҿкілдік береді.  

    Адам қҧқықтары туралы халықаралық билльдің жҽне қазіргі 

қолданылатын адам қҧқықтарын қорғайтын кҿптеген келісімдермен 

қабылдануы осындай ат салысудың нҽтижесі болды.           

Бҧдан ҽрі қарай, БҦҦ ҿзінің ҿмір сҥруі барысында, адам 

қҧқықтарының дамуы жҿнінде, БҦҦ мҥшелерінің міндеттерін кҿрсетіп, 

олдарды ҧлғайтып, жарғының ережелеріне сҽйкес адам қҧқықтарының 

орындалуын қадағалайтын институттарды қамти алады. Бҧл институттр: 

БҦҦ-ның адам қҧқықтары жҿніндегі комиссиясы, азшылықты қорғап, 

кемсітушіліктің алдын алу жҿніндегі шағын комиссия, ҽйелдердің ҽл-

ауқаты жҽне жоғарғы комиссардың адам қҧқықтарын басқару туралы 

комиссиясы. 

Адам қҧқықтары жҿніндегі комиссия Экономикалық жҽне ҽлеуметтік 

кеңестің қамқорлығында жҧмыс істейді. Ол мынадай мҽселелермен 

шҧғылданады: ЭКОСОС-қа зерттеулер жҥргізіп, баяндамалар дайындайды, 

конвенциялар мен декларациялардың жобасын дайындайды жҽне адам 

қҧқықтары жҿнінде басқа да жҧмыстармен айналысады. 

Адам қҧқықтары жҿніндегі комиссия БҦҦ-ның кҥн тҽртібін 

кеңейтуде ҥлкен рҿл атқарып, адам қҧқықтарын бҧзушылықпен кҥресуде 

жаңа халықаралық тҽсілдерді қолданды (Нақты жағдайлар жҽне 

мемлекеттер бойынша мандат берілген жҧмысшы топтардың жҽне 

баяндамашылардың торабын ҧлғайту). Халықаралық қауымдастықтың кҥн 
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тҽртібіндегі маңызды мҽселелердің бірі-адам қҧқықтарының қорғалуы 

болуы, сонымен қатар адам қҧқықтары туралы БҦҦ жарғысы ережесінің 

қолданылуының кеңейтілуі – бҧл комиссияның зор еңбегі. 

Азшылықты қорғап, кемсітушіліктің алдын алу жҿніндегі шағын 

комиссия 1946 ж. қҧрылды. Ол мынадай қызметтерді жҥзеге асырумен 

айналысады: 

1. Адам қҧқықтары мен нҽсілдік, ҧлттық діни жҽне тілдес азшылықты 

қорғауға байланысты адам қҧқықтары жҿніндегі комиссияға сипаттама 

беру жҽне зерттеулерге кірісу. 

2. ЭКОСОС немесе адам қҧқықтары жҿніндегі комиссияның кез 

келген басқа да жҧмыстарын атқару. 

Шағын комиссияның қҧрамына 26 сарапшы кіреді. Шағын комиссия 

жылына бір рет сессия ҿткізеді. Оның басқа жоғарыда айтылған адам 

қҧқықтары туралы БҦҦ институттарынан негізгі айырмашылығы, ол ҿз 

ҥкіметінің атынан жҧмыс істемей, комиссия мҥшелері ҿз беттерінше бҿлек 

жҧмыс істейді. 

Ҽйелдердің ҽл-ауқаты жҿніндегі комиссия 1946 ж қҧрылды. 

Комиссияның қызметі қоғамның барлық салаларындағы ҽйелдердің қҧқығы 

қорғалуының жҥзеге асырылуыжҿнінде ЭКОСОС-қа баяндама мен ҧсыныс 

дайындау болып табылады. Комиссия мҥшелерін (ЭКОСОС) Кеңес 4 жылға 

сайлайды, олар ҥкіметтің сарапшылары болып келеді. 

Комиссияның қамқорлығымен ҽйелдердің қҧқықтарына байланысты 

кҿптеген конвенциялар мен декларациялар зерттеліп дайындалды.Мысалы, 

1952 ж. Бас Ассамблея Ҽйелдердің саяси қҧқықтары тупалы конвенция 

қабылдады, 1957 ж. Кҥйеуге тиген ҽйелдердің азаматтығы туралы 

конвенция, 1967 ж. Ҽйелдер жҿніндегі кемсітушілікті жою, Ҽйелдер мен 

ерлердің заң алдындағы қҧқықтарының теңдігі жҽне балалар жҿніндегі 

қҧқық пен міндеттердің теңдігі туралы декларация.  

 

XVIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Адам құқықтары туралы Халықаралық Билль. 

Жоспар:  

1. Адам қҧқықтары туралы Халықаралық Билль. 

2. Қазақстанда адам қҧқықтары мен бостандықтарын қорғайтын 

жҥйенің орнатылуы. 

 

БҦҦ жарғысының адам қҧқықтары туралы ережелеріне толықтыру болып 

келетін адам қҧқықтары туралы Билль адам қҧқықтарының жалпы 

декларациясынан, адам қҧқықтары туралы екі пактіден жҽне азаматтық 

саяси Пактіге арналған екі факультативті хаттамадан тҧрады. 

  Адам қҧқықтарының жалпы декларациясы. 

  Сан – Францискода ҿткен конфренцияда БҦҦ жарғысына ―адамдардың 

негізгі декларациясын‖ қосу туралы пікірлер айтылған, бірақ олар 
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қабылданған жоқ. Бҧл мҽселе БҦҦ – ның бір інші жиналысында қайта 

кҿтерілген болатын. Осыдан кейін, адам қҧқықтары туралы қайта қҧрылған 

комиссияға Адам қҧқықтары туралы халықаралық бильді дайындау берілді. 

Комиссияға декларацияны заңдыміндеттемелік келісімгке қарағанда 

кепілдемелі тҥрде қабылдау оңай  болатынын тҥсінді. Сондықтан ол бір 

інші 

декларациямен, одан соң бір немесе бірнеше келісімнің жобасымен жҧмыс 

істеу туралы шешім қабылдады. Бҧл жҧмыстың нҽтижесінде Жалпыға 

бірдей қҧқықтар декларациясы жасалды. Ол декларацияны БҦҦ Бас 

Асамблеясы 1948 ж. 10 желтоқсанда қабылдады. Бас Ассамблея бҧл кҥнді 

Адам қҧқықтары кҥні деп тағайындады. 

  Ҽлеуметтік – экономикалық қҧқықтырға Жалпыға бірдей декларація 

мынадай қҧқықтарды жатқызады: еңбек қҧқығы, жҧмыссыздықтан қорғалу 

қҧқығы, еңбек ҥшін ҽділ ақы тҿлеу қҧқығы, демалыс алу жҽне демалу 

қҧқығы, білм алу қҧқығы, ҽлеуметтік қамтамасыз етілу қҧқығы. Бҧл 

қҧқықтар декларацияның 22, 28 – баптарында кҿрсетілген. Жалпыға бірдей 

декларацияны қабылдау халықаралық қатынастардың жаңа бір кезеңі 

болды. Жалпыға бірдей декларація БҦҦ Бас Ассамблеясының қарары 

ретінде қабылданд, сондықтан БҦҦ жарғысына сҽйкес кепілдемелі тҥрде 

жазылған. Бірақ оның ережелеріне баға беру де, халықаралық қҧқықта 

келісімдермен бірге заң шығару процес інде, мемлекеттердің халықаралық 

практикасында дҽстҥрдің пайда болуы, кейіннен міндетті нормана 

айналатынын есеру керек. Осыған ҧқсас, қазіргі кезде Жалпыға бірдей 

декларацияда кҿрсетілген қҧқықтар мен бостандықтар, заңды міндетті 

немесе келісімді нормалар ретінде қарастырылады. 

   Саяси жҽне азаматтық қҧқықтар туралы Пакт. Бҧл Патіде жазылған саяси 

жҽне азаматтық қҧқықтар заң жҥзінде талданып жазылған. Жалпыға бірдей 

адам қҧқықтары туралыдекларайиясында Азаматтық жҽне саяси қҧқытар 

Пактісіне айтылмаған қҧқықтар жарияланды, олардың ішінде жеке 

меншікті иелену қҧқығы, саяси баспана сҧрау жҽне саяси баспана алу 

қҧқығы, сонымен қатар азаматтықт иелену қҧқығы. Жеке меншік иелену 

қҧқығыныңпактіге кірмеген себебі, БҦҦ – дағы иделогиялық жҽне саяси 

блоктардың жеке меншіктің анықтамасы мен шекарасы туралы бір ойға 

келе алмағандықтарынан болды. 

   Азаматтық жҽне саяси қҧқықтар туралы пактіні Адам қҧқықтары 

жҿніндегі комитет қҧрып бекіткен, келісім бойынша мише мемлекеттерді 

ҿздеріне алған міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ететін тҥрлі 

міндеттер белгіленген. Бҧл міндеттер пактіде кҿзделген баяндамалар жҥйесі 

мен ҿтініштерді қарастыратын жҽне мемлекетаралық механизмдерді 

басқарудан тҧратын. 

   Экономикалық, ҽлеуметтік жҽне мҽдени қҧқықтар туралы Пакт. Бҧл 

Пактіде Жалпыға бірдей декларацияға қарағанда экономикалық, ҽлеуметтік 

жҽне мҽдени қҧқықтардың тізбегі кҿбірек жҽне толықтау кҿрсетілген. Пакт 

келесі қҧқықтарды мойындайды: 

 - еңбек қҧқығы; 
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 - ҽділетті жҽне қолайлы еңбекке қҧқық; 

 - кҽсіподақ қҧру мен мише болу қҧқығы; 

 - ҽлеуметтік қамтамасыз етілу қҧқығы жҽне ҽлеуметтік сақтандыру 

қҧқығы; 

 - отбасын қорғау қҧқығы; 

 - тҽн жҽне жан саулығында ең жоғары табысқа жету қҧқығы; 

 - мҽдени ҿмірге қатысу қҧқығы. 

     Азаматтық жҽне саяси қҧқықтар туралы Пактіге факультативті хат -тама. 

Бҧл келісім бҿлек қҧжат ретінде қабылданып, азаматтық жҽне саяси 

қҧқықтар туралы Пактінің іске асырылуын қамтамасыз ететін қосымша 

шараларды толықтырады. Ол Пактінің бҧзылуының қҧрбаны болдым деген 

жеке тараптарға, Адам қҧқықтары туралы комитетке жеке шағым беруге 

мҥмкіншілік береді. Шағымдар тек Пактні мойындаған мемлекеттерге 

қарсы беріле алады. 

     Азаматтық жҽне саяси қҧқықтар туралы Пактіге екінші  факультативті 

хаттама. Ол 1989 ж. 15 желтоқсанда қол қойылу ҥшін ашылып, 1991 ж. 11 

шілдесінде кҥшіне енді. Хаттаманың талаптарына байлынысты он 

азаматтық жҽне саяси қҧқықтар туралы пактіге толықтыру ретінде 

қарастырды. Ол ҿлім жазасына арналған. Бҧл хаттаманы мойындаған 

мемлекет юрисдикциясында бірде – бір тҧлға ҿлім жазасына кесілмейді 

жҽне ҽр мемлекет ҿз юрисдикциясында жатқан аумақта ҿлім жазасын 

қолданбауға мҥмкіндігінше шара қолдануы керек. 

   Адам қҧқытары туралы билль, мемлекеттердің адам қҧқықтары жҿнідегі 

прогресін ҿлшейтін эталон ретінде мойындалды. Адам қҧқытары туралы 

бильдің ережелері кҿптеген мемлекеттердің конституциясына, олардың 

ішінде Қазақстанның конституциясына да енді. 

   1997 ж. 31 мамырда Азаматтық жҽне саяси қҧқықтар туралы Пактіні 133 

мемлекет, ал Экономикалық, ҽлеуметтік жҽне мҽдени қҧқықтар туралы 

Пактіні 136 мемлекет бекітті. ҚР қазіргі кезде дам қҧқықтары туралы билль 

қҧжаттарына кіру туралы мҽселені қарастырып жатыр. 

    Қазақстан адам қҧқықтары мен бостандықтарын қорғайтын жҥйенің 

орнатылуы. 

   Адам қҧқықтарын қамтамасыз ету жҽне қорғауды заңды жарилау – 

азаматтық қоғамға жол салған қоғамның 

жҽне мемлекеттің маңызды мҽселелерінің бірі юолып табылады.Бҧл 

проблеманың тҥрлі аспектілері Қазақстанда тҥрліше шешіледі. ҚР адам мен 

азаматтың кҽдімгі  қҧқықтары мен конституциялық қҧқытарын белгілеуде 

алға жылжыды. ҚР Конгституциясының Жалпыға бірдей адам қҧқықтары 

туралы декларацияны қайталайтынын айту жеткілікті. Сонымен қатар, 

ағымды заңдарда да адам қҧқықтары туралы императивті ережелер бар. 

     Адам қҧқықтарының Қазақстанда іске асырылуына ҚР Президентінің 

қарамағында адам қҧқықтарының Комиссиясы кҿмектеседі. Бҧл комиссия 

мҽртебесі жағынакн мемлекет басшысының қарамағындағы косультативті-

кеңесші орган болып табылады. Комиссия жҧмысының ҥйлестірілуі ҚР 

мемлекеттік кеңесшісіне берілген. Комиссия ҚР Президентіне, оның адам 
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қҧқықтары мен бостандықтарын кепілдікпен қамтамасыз етуге байланысты 

конституциялық міндетін орындауға кҿмектесуі керек, сонымен қатар ол 

адам қҧқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету жҽне қорғау 

тетіктерін жандандыруға кҥш салысуы керек. 

     Қазақстанда адам қҧқықтарын қорғауға арналған ҥкіметтік емес 

ҧйымдар да бар. Солардың ішнде қазақстандық адам қҧқықтары жҿніндегі 

халықаралық бюро, Адам қҧқықтары жҿніндегі Алматы-Хельсинки 

Комитеті, ―Қазақстанның қҧқықтық дамуы‖, ―Ҽйелдер мен қҧқықтар‖, 

кҽсіподақтар конфедерациясы бар. 

     Бҧл ҥкіметтік емес ҧйымдар адам қҧқықтарымен айналысатын 

органдардың жҧмысына белсене қатысады, қазақстанда адам қҧқықтары 

мен бостандықтарын жҥзеге асыру тетітктерін жандандыруға байланысты 

ҧсыныстар енгізеді, республиканың жекелеген азаматтарына нақты кҿмек 

кҿрсетеді. 

      Халықаралық қҧқық – ҧлттық қҧқықтың адам қҧқықтары 

аспектілеріндегі нормалардың қалыптасуына ҽсер етеді. Қазақстан оны 

конституциялық жҽне кҥнделікті заңдарында кҿрсетті. Осымен Қазақстан 

ҿзінің азаматтарын қҧқықтармен қамтамасыз етіп қана қоймай, 

халықаралық қауымдастық алдында адам қҧқықтарын сақтауға міндет 

алады. 

 

XVIIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық гуманитарлық құқық. 

Жоспар: 

  1. Халықаралық гуманитарлық қҧқық ҧғымы, реттеу заты  

               жҽне қайнар кҿздері. 

2.  Соғыстың басталуы жҽне оның қҧқықтық салдары .  

      Соғысқа                  қатысушылар. 

3. Соғыс жҥргізу қҧралдары мен тҽсілдері. 

4. Соғыстың аяқталуы жҽне оның қҧқықтық салдары. 

 

 Хлықаралық гуманитарлық қҧқық – заңды ержелер мен қағидаттар жҥйесі, 

ол қарулы қақтығыс кезінде қолданылады, қарулы кҥрестің белгілі бір 

ҽдістері мен қҧралдарын қолдануды шектейді немсе тыйым салады, осы 

кҥрес барысында адам қҧқығын қамтамасыз етеді жҽне қҧқық бҧзылудың 

халықаралық-қҧқықтық жауапкершілігін қалыптастырады. 

Хлықаралық гуманитарлық қҧқықтыреттеудің пҽні мемлекетаралық 

қатынастарды       мынадай мҽселелер тҿңірегінде жҥйеге келтіруден 

қҧралады: 

- соғыстың басталуы; 

- соғысқа қатыспайтын мемлекеттердің бейтараптығы; 

- соғысушылардың соғыс қҧралдарын таңдаудағы шектеулері; 

- соғысушылардың соғыс жҥргізу тҽсілдеріндегі шектеулері; 
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- соғыс қҧрбандарын қорғау; 

- соғыс кезінде мҽдени қҧндылықтарды қорғау; 

- соғыста жаулап алу ережелері; 

- мемлекеттердің қҧқық ережелерін бҧзғаны ҥшін жауапкершілігі; 

- соғыс қимылдарының аяқталуы; 

- соғыстың аяқталуы. 

      Қарулы қақтығыста қҧқық ережелерін бҧзғаны ҥшін жеке 

тҧлғалардың қылмыстық жауапкершіліктері жҽне т.б. 

     Адамзат тарихында соғыс кҿп болған, оны адамдар қарым-

қатынасынан алып тастау жолындағы нҽтижесіз ҽрекеттер де кҿп болған. 

Дегенмен соғыс, не басқа қарулы қақтығыстар тоқталмай келед, тіпті оның 

жақын арада мҥлдем тоқтауы ҥшін шынайы ҥмітте байқалмайды. 

Ҽскери ҽрекеттерді ашу туралы 1907 ж. Гааганың III конвециясы 

бойынша соғыс ҽрекетінің басталуы мемлекеттер арасындағы алдын-ала 

ескертусіз жҥзеге асырылмауы тиіс. Олар соғыстың шығу себебін немесе 

шартты талап қойылуын хабарлауы тиіс. Бҧл ереже қазіргі заманғы 

талаптарда жалғасын тауып келеді. Сонынмен қатар, 1974 ж. БҦҦ Бас 

Ассамблеясы қабылдаған басқыншылық анықтамасында БҦҦ жарғысының 

51-бабына сҽйкес қорғану актісі болып табылмайтын соғыс жариялау 

фактісі заңсыз соғысты заңды соғысқа айналдырмайтын, керісінше 

басқыншылық актісін сипаттайтынын естен шығармаған жҿн. Жарияладың 

ҿзі халықаралық қылмыс болып табылады. Ал қарулы қақтығыстар қҧқығы 

ережесін сақтау соғыс жарияланған ба, жарияланбаған ба, оған қарамай 

орындалуы тиіс. 

Сғысты жариялаудың қҧқықтық салдары мынаған келіп тіреледі: 

1) Бейбіт қатынастар тоқтатылады, джипломатиялық жҽне консулдық 

қатынастар ҥзіледі, олардың қызметкерлері кері қайтарылады; 

2) Бейбіт қатынастарға жасалған саяси, экономикалық жҽне ҿзге де 

келісім-шарттар тҥгел тоқтайды немесе тоқтатыла тҧрады.Жалпы сипаттаы 

кҿпжақты келісім-шарттар соғыс тоқтағанша ҿз істерін жҥргізбейді; 

3) Соғыс жағдайдында бекітілген арнайы келісім-шарттар қолданыла 

бастайды. Бҧндай келісім-шарттардың ерекшілігі – олардың қарулы 

қақтығыс кезінде бекер қалмауында; 

4) Қарсылас жақтың азаматтары ҥшін ерекше ереже жасалады. 

Соғысушы мемлекеттен олардың кетуіне  - сол мемлекет мҥддесіне қарсы 

келмейтін болса ған рҧқсатетіледі. Оларға арнаулы ереже қолданылуы 

мҥмкін, тіпті белгілі бір жерге еріксіз қоныстандыруды да жҥргізе алады. 

5) Жауласушы  ел мҥліктері тҽркіленеді, бірақ ҿкілдік пен елшілік 

мҥліктеріне тиісуге болмайды. Дҧшпандық етуші азаматтар мҥлкі ҿз 

дҽрежесін сақтап қалады. 

Соғыс ҽрекеттерін жҥргізуқҧралдарына қару жҽне басқа да ҽскери 

техника жатады. Олар қарулы кҥштердіжҧмсау барысында қарсыласының 

тірі кҥшін жҽне материалдық заттарын жоюға қолданылады, дҧшпанның 

кҥшін жҽне қарсыласу қабілетін тҧншықтыруға ҽрекет етеді. 
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Ҽскери ҽрекеттерді жҥргізу тҽсілдеріне кҿрсетілген мақсаттарды іске 

асыру жолында ҽр тҥрлі тҽсіл, ҽдіс, айла қолдану реттеріжатады. 

Халыаралық қҧқық рҧқсат етілмеген соғыс қҧралдарыммен қатар, соғыс 

жҥргізудің кейбір ҽдістерін шектейді немесе тыйым салады, атап айтқанда: 

-  қарсы тҧлғаларды сатқындықпен ҿлтіруге немсе жарақаттауға; 

-  ҧлттық жҽне халықаралық эмблемаларды, белгілерді, туларды орынсыз, 

мҽнсіз пайдалануға; 

-  мҽлімет, жауап аларда ҧрып-соғып, қорқытуға, кепілдікке кісі алуға, 

опасыздық, қиянатшылық, зҧлымдықжасауға; 

-  ҥкімет адамын жҽне оның жанындағы адамын ҿлтіруге; 

-  қаланы немесе ауылдық мекендерді тонауға, жергілікті халыққа 

басқыншылық жасауға, халық ішіндеаштық туғызуға; 

тазалық мекемелеріне шабуыл жасап, бомба тастап жоюға, госпитальды, 

кемелерді, кҿліктерді, ҧшақтарды,кҿмек кҿрсететін емдік, тазалықшыл 

адамдарға шабуыл жасауға; 

- қаруын тастап немесе қарусыз келіп, тҧтқынға берілген дҧшпанын 

ҿлтіруге немесе жаралауға; 

- қарсы жатқан адамын ҿз еліне қарсы бағытталған соғыс ҽрекеттеріне 

қатысуға зорлауға; 

- саптан шыққан, ҧшу аппараты істен шығып, қашып қҧтылған 

адамдарға шабуыл жасауға; 

- дҧшпан меншігіне тҿну немесе басып алуға; 

- ғылыми немесе діни қызмет атқаратын, балық аулайтын кемелерді 

жаулап алуға; 

- ешкімді тірі қалдырмау туралы бҧйрық беріп, қорқытуға жҽне 

солармен соғысуға; 

- мҽдени байлықтарды, тарихи жҽне басқа ескерткіштерді жоюға 

тыйым салынады. 

 Заң тҧрғысындағы мағынасында соғыстың аяқталуы соғыс қалпын 

тоқтату дегенді білдіреді, яғни соғысушы тараптар арасында бейбіт қатынас 

орнату жҽне одан кейінгі халықаралық-қҧқықтық дҽрежедегі салдарды 

анықтау. 

     Жергілікті келісім, яғни уақытша бітім- жеке бҿлімдер мен 

бҿлімшелердің соғыс ҽрекеті театрының шектелген учаскелерінде ҧрысты 

тоқтатуды кҿздейді.Ҽдетте, ол жеке мҽселелерді шешуге бағытталады. 

Жаралылар мен аурыларды жинап алу, ҿлгендерді жерлеу, 

парламентарийлерді жіберу т.б. орындайды. 

     Жалпылай келісімге келужағдайында барлық соғыс ҽрекеттері 

тоқтатылады . Жалпылай бітімге келудіңкҥші ерекше, ол тек соғыс ҽрекетін 

тоқтатып қана қоймай, сонымен қатар ҽскерді тҥгелдей таратып жібере 
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алады. Екі жақ та бейбіт ҿмір сҥруге кірісіп кетеді. Бҧл жағдайда келісімге 

келу соғысушы тараптармен келісімдік-қҧқықтық қҧжат тҥрінде, оның 

халықаралық-қҧықытық салдарын ескере отырып жасалады. Мысал ретінде 

,1953 ж. 27 шілдедегі Кореядағы Ҽскери бітімгершілікке келу туралы жҽне 

1973 ж. 25 қаңтардағы Вьетнамдағы соғысты тоқтатып, бейбітшілікті 

қалпына келтіру келісімін алуға болады. 

     Соғыс қимылдары тізе бҥгу, кейін шегіну, берілу негізінде де 

тоқтатыла алады. Уақытша бітімге жҽне келісімге келуге қарағанда, тізе 

бҥгу кезінде соғыс қимылдарын тоқтату жеңген жақ қойған шарттар 

негізінде жҥргізіледі.Фашистік Германияны талқандағаннан кейі 1945 ж. 8 

мамырда Берлинде неміс қарулы кҥштерінің тізе бҥккендігі жҿніндегі 

Актіге қол қойылды, ал 1945 ж. 2 қыркҥйекте Токиода Жапонияның тізе 

бҥккендігі жҿніндегі Актіге қол қойылды. 

 Ҿзара дау-дамайда жҥрген мемлекеттер арасындағы соғыс жағдайын 

тоқтату екіжақты қатынастарды дҧрыстау ғана емес, сонымен қатар 

халықаралық бейбітшілікті кҥшейту факторлары. 

 Осылайша, халықаралық жҧртшылық қҧқық ережелері бейбіт кезде 

ғана емес, соғыс кезінде де, қарулы қақтығыстар кезінде де іске асырылады. 

Мҧндай арнаулы халықаралық қҧқық ережелерін кҿбінесе соғыс заңдары 

мен салт дҽстҥрлері деп те атай береді немесе халықаралық гуманитарлық 

қҧқық деп атайды. Бҧндай арнаулы халықаралық-қҧқықтық ережелердің 

белгіленімі, ондағы қарулы кҥрес кезінде қҧралдар мен ҽдістердің шектеулі 

екендігінде. Ал қарудың ҿте қатыгез тҥрлерін пайдалануға рҧқсат етпеу бҧл 

ереженің мҽнділігін одан ҽрі арттыра тҥседі. 

 Халқаралық гуманитарлық қҧқық ережелері тҧрғылықты азаматтарды 

мҽдени байлықтарды, бейтарап мемлекеттерді қорғайды. Қарулы 

қақтығысқа жақын елдердің тыныштығын бҧзған ҽскери қылмыскерлерді 

жазалайды. Осылайша бҧл қҧқық ережелері соғысты ізгілендіруге, яғни 

адам мҥдделерін қорғауға бағытталады, бейбіт ел, бейбіт мемлекет туын 

кҿтеруге мҧрындық болады; соғыс бола қалса, оның кең етек алып кетпеуін 

қамтамасыз етеді.    

 

XІX-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Дипломатиялық құқық. 

 Жоспар:  

1.Дипломатиялық қҧқық тҥсінігі.  

2.Сыртқы саясат жҽне дипломатия. 

 

     Дипломатиялық жҽне консулдық қҧқық – халықаралық қҧқық 

субъектілерінің арасында, олардың сыртқы байланыс органдарымен 

орнатылатын жҽне қамтамасыз етілетін, ресми байланыстар мен 

қатынастарды реттейтін қағидаттар мен ережелерді қамтитын халықаралық 

жария қҧқықтың бҿлімі. 
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     Дипломатиялық жҽне консулдық қҧқық негізінен мемлекеттердің 

сыртқы байланыс огандарының жҽне осы орган қызметкерлерінің 

қҧқықтық жағдайы мен қызметін, сондай-ақ ҥкіметаралық ҧйымдардың 

жҽне олардың қызметкерлерінің артықшылықтары мен иммунитеттері 

туралы мҽселелерді реттейді. 

     Ерте заманның ҿзінде-ақ халықаралық қҧқықта мемлекеттің немесе 

олардың органдары ҿкілдерінің жағдайы мен қызметін, халықаралық 

қарым-қатынас процесінде олардың қҧқықтары мен заңды мҥдделерін 

қорғау жҽне ҿкілдік ету мақсатында, олардың арасындағы ресми 

байланыстарды реттеуге бағытталған ережелер болған. Осылайша ерте 

заманда басқа мемлекеттерге жіберілетін елшілер институты пайда болды. 

Онымен бірге дипломатиялық қҧқықтың алғашқы ережелері де дҥниеге 

келе бастады. Оладың ішіндегі ең алғашқысы елшілерге қол сҧқпаушылық 

ережелері. Дипломатиялық қҧқық Еуропа мемлекеттерінде тҧрақты 

дипломатиялық ҿкілдіктер қҧрыла бастағанда, яғни XVI – XVIII ғғ. 

Белсенді тҥрде дами тҥсті. 

    Тҧрақты консулдар институты Ежелгі Грекияда пайда болып, ол орта 

ғасырларда белсенді тҥрде дамыған жҽне алғашқы консулдық қҧқық 

ережелерінің дҥниеге келуіне негіз болды. 

     Екінші дҥниежҥзілік соғысқа дейін дипломатиялық жҽне консулдық 

қҧқық негізінен жай ережелерден жҽне мынадай халықаралық 

келісімдерден қҧралады: 1815 ж. Вена Когресінде қабылданған Вена 

регламенті, ол дипломатиялық ҿккілдіктер сыныбынан бекітті; 1911 ж. 

Консулдық функцилар туралы Каракас Ковенциясы; 1928 ж. 

Дипломатиялық шенеуніктер туралы Гавана Конвенциясы;  

       Екінші Дҥниежҥзілік соғыстан кейін, БҦҦ-ның қҧрылуымен жҽне оның 

жарғысында халықаралық қҧқықтың негізгі қағидаттары анықаталғаннан 

кейін, БҦҦ Бас Ассамблеясы қҧрылған соң 1947 ж. Халықаралық қҧқық 

Комиссиясының бастауымен дипломатиялық жҽне консулдық қҧқықтың 

белсенді тҥрде дамуы бастау алады. 

      Мынадай аса маңызды халықаралық қҧқықтық актілер қабылданды: 

1946 ж. БҦҦ- ның артықшылықтары мен иммунитеттері туралы Конвенция 

жҽне 1947 ж. БҦҦ-ның мамандандырылған мекемелерінің 

артықшылықтары мен иммунитеттері туралы Конвенциясы; 1961 ж. 

Дипломатиялық қатынастар туралы Вена Ковенциясы; 1963 ж. Косулдық 

қатынастар туралы Вена Конвенциясы; 1969 ж. Арнайы миссиялар туралы 

Конвенция; 1973 ж. Халықаралық қорғаудағы тҧлғаларға, оның ішінде 

дипломатиялық агенттерге қарсы қылмыстарды тоқтату жҽне жазалау 

туралы Конвенция; 1975 ж. ҽмбебап сипаттағы халықаралық ҧйымдармен 

қатынасқа тҥсетін мемлекеттердің ҿкілдіктері туралы Вена Конвенциясы. 

   Қазіргі таңда дипломатиялық жҽне консулдық қҧқық, жҥйелеу жҽне 

ҥдемелі даму тҧрғысынан алғанда, халықаралық қҧқықтың бір ретке 

келтірілген саласы болып табылады. 

Сыртқы саясат жҽне дипломатия. ―Дипломатия‖ термині мемлекеттердің 

сыртқы қатынастар органдары қызметінің ерекше нысанының белгісі 
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ретінде Батыс Еуропада XVIII ғ. соңынан бастап белсенді тҥрде қолданыла 

бастады. 

    ―Дипломат‖, ―дипломатия‖ терминдері грек- латынның ―дипломат‖ 

сҿзінен шықты. Солай кҿне елшілер ҥшін (қуғыншыны, қонақтарды, жҽне 

басқаларды) олардың ҿкілеттіктерін бекіткен, сенім грамотасының 

қызметін атқарған, қосарланған металл тақтайды атайтын. 

    ―Дипломатия‖ мен ―сыртқы саясат‖ ҧғымдарын ажырата білген жҿн. 

     Сыртқы саясат – ол мемлекеттің халықаралық істердегі жалпы бағыты. 

Ол мемлекеттің мақсаты мен міндеттерін, халықаралық қатынастағы оның 

қызмет бағытын, сонымен қатар, осы қызметтің нысандары мен тҽсілдерін 

анықтайды. 

      ―Дипломатия‖ ―сыртқы саясатқа‖ қарағанда ҧғымы тарлау, ҿйткені ол 

соңғыны жҥргізудің бір тҽсілі болып табылады. 

      ―Дипломатия‖ сҿзінің біренше мағынасы бар. Біріншіден, бҧл 

―шешілетін мҽселеніңсипаты мен нақты жағдайлары ескерілетін, ҽскери 

емес, тҽжірибелік іс-шаралар, ҽдістер мен тҽсілдердің жиынтығын 

білдіретін мемлекеттің сыртқы саясатын жҥзеге асыратын қҧралы‖; 

екіншіден, бҧл ―мемлекеттің сыртқы саясатының мақсаттары мен 

міндеттерін жҥзеге асыруда мемлекеттің, оның мекемелерінің жҽне 

шетелдегі азаматтарының қҧқықтары мен мҥдделерін қорғауда мемлекет 

жҽне ҥкімет басшыларының, сыртқы істер министірінің, сыртқы істер 

ведомстваларының, шетелдегі дипломатиялық ҿкілдіктердің, делегация 

басшыларының халықаралық конференциядағыресми қызметі‖.  

   Диплматиялық құқық ұғымы. Дипломатиялық қҧқық – халықаралық 

қҧқықтың ең бір маңызды жҽне кҿне салаларының бірі. Дипломатиялық 

қҧқық- мемлекеттер арасында жҽне халықаралық қҧқықтың басқа да 

субъектілері арасында сыртқы қатынасқа тҥсу органдарымен бекітілген 

жҽне қолдау табатын ресми байланыс пен қатынасты реттейтін 

халықаралық – қҧқықтық нормаларының жиынтығы. 

     Дипломатиялық қҧқықтың қайнар кҿзі – кҿпжақты жҽне екі жақты 

шарттар, ҽдет-ғҧрып. Дипломатиялық қҧқықтың қайнар кҿзінің ерекшелігі 

ҽдет-ғҧрыптың дипломатиялық қҧқықтың қайнар кҿзі ретінде маңызды 

жҽне едҽуір орын алатындығы. 

    Хлықаралық шарттардың ішіндегі ең маңыздысы 1961 ж. 

Дипломатиялық қатынас туралы Вена конвенциясы, оның нормалары 

диплматиялық қызметтің негізгі сҧрақтарын жан-жақты реттейді: 

дипломатиялық ҿкілдіктердің міндеттерін, дипломатиялық ҿкілдіктерді 

тағайындау жҽне шақырып алу тҽртібі, олардың сыныптары, 

дипломатиялық ҿкілдіктердің, персоналдың жҽне басқа қызметшілердің 

артықшылықтары мен иммунитеттері. 

     Мемлекеттер дипломатиялық қатынасты орнату жҽне дипломатиялық 

қатынастың басқа да мҽселелері бойынша екіжақты шарттар мен келісім-

шарттар бекітеді. 
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    Халықаралық ҧйымдар ҿздерінің штаб-пҽтерлері, огандары орналасқан 

мемлекетпен ҿздерінің жҽне ҿз персоналының имммунитеттері мен 

артықшылықтары жҿнінде екіжақты шарттар бекітеді. 

     Мемлекеттің сыртқы қарым-қатынас орнату органдары. 

Дипломатия бір мемлекеттің басқа мемлекеттермен жҽне халықаралық 

ҧйымдармен сыртқы байланыстарын бекітетін, халықаралық қҧқықтың 

субъектісі ретінде мемлекеттің қҧқықтарын танытатын, халықаралық 

қатынаста оның мҥдделерін жҽне оның азаматтары мен заңды 

тҧлғаларының мҥдделерін қорғайтын сыртқы қатынас органдарының ресми 

қызметі арқылы жҥзеге асырылады. 

 Сыртқы қатынас орнату органдарын былайша бҿлуге болады:  

а) мемлекеттің ішкі органдары; 

 ҽ) мемлекеттің сыртқы органдары; 

 ҚР 1997 ж. 12 қарашадағы ―Дипломатиялық қызмет туралы‖ Заңымен 

мынадай дҽрежелер бекітілген: Тҿтенше жҽне Ҿкілетті елші; I жҽне II 

сыныптың Тҿтенше жҽне Ҿкілетті уҽкілі; I жҽне II сыныптың кеңсшісі; I 

жҽне II сыныптың бірінші хатшысы; I жҽне II сыныптың екінші хатшысы; 

ҥшінші хатшы; атташе. 

 ҚР Тҿтенше жҽне Ҿкілетті Елшісінің жҽне  I жҽне II сыныпты  

Тҿтенше жҽне Ҿкілетті уҽкілдің жоғары дипломатиялық дҽрежелерін 

Президент береді; қалған дипломатиялық дҽрежелерді – Сыртқы істер 

министрі береді. 

 Дипломатиялық ӛкілдіктің құрылымы және құрамы. 

Дипломатиялық ҿкілдік мекендік мемлекеттің астанасында орналасады. 

Оның функционалды бҿлімдері бар: Саяси, экономиклық, консулдық, 

мҽдени байланыс, баспа, ҽкімшілік-шаруашылықбҿлім, кеңес. 

 Дипломатиялық ҿкілдіктің қҧрамы ҥшке бҿлінеді: 

а) дипломатиялық; 

            ҽ) ҽкімшілік-техникалық; 

            б) кҥтуші. 

 Дипломатиялық корпус. Бҧл ҧғым тар мағынада да жҽне кең 

мағынада да қолданылады. Тар мағынада мекендік мемлекеттегі 

дипломатиялық ҿкілдіктер басшыларының жиынтығын білдіреді; кең 

мағынады – бҧл дипломатиялық ҿкілдіктер басшыларының, олардың 

отбасы мҥшелерінің жҽне дипломатиялық персоалдың толық қҧрамын 

білдіреді. 

 

XX-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Консулдық құқық. 

 Жоспар:  

1. Консулдық қҧқық тҥсінігі. 

2. Консулдық мекемелер. 
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     Қазіргі мемлекетаралық қатынастарды екі негізгі топқа бҿлуге болады: 

     А) саяси қатынастар; 

     Б) экономикалық жҽне мҽдени қатынастар. 

 Мелекетаралық қатынастарды шартты тҥрде былай бҿліп, бҧл аяларда 

қызмет кҿсететін шет мемлекеттердің сыртқы қатынас органдарын негізгі 2 

топқа бҿлуге болады: дипломатиялық ҿкілдіктер жҽне консулдық 

мекемелер. 

 Консулдық мекемелер.Егер дипломатиялық ҿкілдіктер ең алдымен 

мемлекетаралық қатынастардың саяси аспектілерімен айналысса, 

консулдықтар мемлекеттердің экономикалық, қҧқықтық жҽне олардын 

туындайтын байланыстарды ҥзбеу жҽне дамыту ҥшін қҧрылады. 

 Консулдық мекемелерді екі түрге бӛлуге болады: 

1. Дипломатиялық ҿкілдіктердің консулдық бҿлімдері; 

2. Жеке консулдық мекемелер. 

Жеке консулдық мекемелер мынадай сыныптарға бҿлінеді: 

1. Бас консулдықтар; 

2.Консулдықтар; 

3. Вице-консулдықтар; 

4. Консулдық агенттіктер. 

Консул – ол бір мемлекеттің консулдық міндеттерін орындау ҥшін басқа 

мемлекетке тағайындалған лауазымды тҧлға. 

Консулдық лауазымды тҧлғаның тҿрт сыныбы бар: 

1. Бас консул; 

2. Консул; 

3. Вице-консул; 

4. Консулдық агент. 

Бас консул бас консулдықты басқарады, тиісінше косулдық пен вице-

консулдықты консул мен вице-консул басқарады, косулдық агенттіктің 

басында консулдық агент тҧрады.  

Консулдың міндеттері мынадый жағдайларда тоқтатылады: 

1. Ҿз мемлекетіне қайта шақырылса немесе отставкаға кетсе жҽне оны 

басқа консулмен ауыстырса; 

2.  Консулды ―Persona non grata‖ деп жарияласа. 

Консулды тағайындау және кері шақыру тәртібі. 

Консулды тағайындау мен кері шақыру тҽртібін ҧлттық заң реттейді. 

Консулдарды Сыртқы істер министрлігі тағайындайды. АҚШ, 

Ҧлыбритания жҽне кейбір мемлекеттерде консулдарды мемлекет 

басшылары тағайындайды. Мекендеу мемлекеті консулдың тағайындалуы 

туралы хабарландырылады. 

    Консулдық корпус. Консулдық корпусҧғымы тар жҽне кең мағынада 

қолданылады. 

    Тар мағынада консулдық аймақта орналасқан консулдық мекеме 

басшыларының жиынтығын айтамыз. Кең мағынада консулдық аймақта 

орналасқан барлық шетел консулдық лауазымды тҧлғалардың жҽне 
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олардың отбасылары мҥшелерінің жиынтығы. Консулдық корпусқа 

қҧрметті консулдар жҽне дипломатиялық ҿкілдіктердің консулдық 

бҿлімдерінің қызметкерлері кіреді.  

 

XXІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық қауіпсіздікті нығайтуда 

 Қазақстанның атқаратын рӛлі. 

Жоспар: 

1. ҚР –дың ядролық қарудан ҿз еркімен бас тарту шешімі. 

2. Бейбітшілік пен тҧрақтылықты қамтамасыз ететін Халықаралық 

ҧйымдармен ҚР-ның ынтымақтастығы. 

3. Президент Н.Назарбаевтың АҾСШК ҧсынысының іс жҥзіндегі 

жҥзеге асуы. 

 

 Соғыс жҽне бейбітшілік мҽселесі мемлекеттер арасындағы бҧрыннан 

келе жатқан ҿзекті мҽселелердің бірі болатын. Xxғасырдың екінші 

жартысында ядролық, химиялық жҽне биологиялық қарулардың пайда 

болуына байланысты бҧл мҽселе тым кҥрделене тҥсті. 

 Қазақстан Республикасының  Президенті Н.Ҽ. Назарбаевтің 

―Еліміздің жаңа ғасырдағы тҧрақтылығы мен қаіпсіздігі‖ деген Ҥндеуінде 

осы салаға байланысты оның даму мҥмкіншілігіне баға беріліп жҽне біздің 

еліміздің ҧлттық қауіпсіздігіне тҿнген қатерден шығу жолдары анықталған. 

Қазақстан халқы тҽуелсіздік алған кҥннен бастап ҧлттық қауіпсіздігін 

қорғау жолын ҽскери нығайту арқылы емес, ішкі бейбітшілік саясатын 

жҥргізу, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық ҧйымдар 

ме келісімдерге қатысу, экономикалық ықпалдасуды бейбіт қҧрылымдарда 

нығайту арқылы іске асырды. Қазақстан ҿзінің ҽлемдік қауымдағы беделін, 

демократиялық даму жолын жҽне халықаралық қҧқықтық ҿлшемдерді 

(стандарттарды) анықтайтын 300 халықаралық конвенциялар мен келісім – 

шарттарды бекітті. 

 Ядролық қаруды жаппай қысқартуда АҚШ белсенділік танытты. 

Қазақстанға тҽн жағдай Беларусь пен Украинаның басына туды. Ҽрине, 

Вашингтон ҿзіне тиетін қаіптіазайту ҥшін жҽне бҧрынғы КСРО-ның 

ядролық арсеналын иемденген жаңа ядролық мемлекетті болдырмауға 

тырысты. Ядролық қарудың сақталуы мен оған бақылау жасау осы 

мемлекеттерге байланысты болды. 

 Осыған орай АҚШ ядролық қарудың таралуына, оның орын 

алмауына байланысты Беларусь, Қазақстан жҽне Украина мемлекеттерінің 

бірігіп, ядролық қарудың таралуына жол бермеу шартына, ядролық қарусыз 

мемлекет жҽне одан бас тарту мҽселесіне жол ашты. 

 1992 ж. 23 мамырда Лиссабонда Қазақстан, Беларусь, Ресей, АҚШ 

жҽне Украина тҿрт аймақта орналасқан стратегиялық соғыс қаруларын 

(ССҚ-1) қысқартуға ҿздерінің жауапты екендігін кҿрсетіп, бес жақты 
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хаттамаға қол қойды. Сонымен бірге, хаттамада: Беларусь, Қазақстан, Ресей 

жҽне Украинаның ядролық қаруды таратуға жол бермеу келісім-шартты 

міндеттемесіне ядролық қарусыз мемлекеттер ретінде кіретіндіктері 

кҿрсетілді. Осындай жолмен Қазақстан ядролық қарудан бас тарту сияқты 

тарихи шешім қабылдады. 1993 ж. желтоқсанда Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы кеңесі ядролық қрусыз мемлекеттер тарапына 

кіргендігін бекітті. Бҧл, еліміздің сыртқы экономикасына айрықша ҽсерін 

тигізді. Ҽлемдегі қауымдас елдер аталған акцияны қабыл алды. Кҿптеген 

дамыған елдер, Қазақстанның бҧл қадамын, оның халақаралық істерге 

жауаптылықпен қарайтынын жҽне оның жаңа ҿркениетті елдер сияқты ҿз 

мҽселесін шешуге жаңа кҿзқараспен келгендігін атап ҿтті. 

 1993 ж. қаңтар айының 13 - 15-терінде Парижде химиялық қаруды 

шығаруға, оны қолдануға жҽне қарастыруға тыйым салу жҽне оны жою 

туралы Конвенция болып ҿтті. Оған 130 мемлекет қол қойды, оның ішінде 

Қазақстан да бар (14.01.93 ж.). Бҧл жаппай қырып-жою қаруын таратпау 

тҧрғысынан жасалған ең бірінші халықаралық қҧжат болды. 

       Қазақстан аумағында химиялық қарулардың қоры жоқ. Қазақстан ҥшін 

бҧл конвепция экономика жағынан маңызды болды. Қазаақстан 

халықаралық қауіпсіздік пен қарусыздандыру мҽселесін жҥргізуде 

Еуропада Ҿткізіілетін барлық істерге белсенді араласады. 

       Бірііншіден, бҧл Қазақстан, Ҿзбекстан жҽне Қырғызтан сияқты ҥш 

азиялық мемлекеттердің бибітшілікті жҽне амақтағы тҧрақтылықты 

нығайту саясаты болып табылады.  

      Екіншшіден, бҧл, Қсзақстанның ТМД аумағындағы халықаралық 

қауіпсізддік пен қарусыздандыру саясаты. 

      Ҥшіііншіден, бҧл, СВМДА-ны шақырудағы Қазақстанның қадамы. 

      Тҿртіншіден, Қазақстанның ОБСЕ жҧмысына, НАТО-ның ― Бейбітшілік 

ҥшіін достасу‖ атты бағдарламасына, сонымен қатар қарусыздданддыру 

Конвенцияссыына қаттысуы. 

     Осының бҽрі, жаңа тҧрпатты қауіпссіздік жжҽне қарым –қатынас жасау 

жҧмыстары болып табылладды 

    Қазіргі кезеңде БҦҦ-ның қатысуынсыз бейбітшліктің сақталуын елестету 

мҥмкін емес.  

     Қазақсттан Республикасы БҦҦ-ға халықаралық бейбііітшілік жҽне 

қауіпсіздікті сақтаушы ҧйым ретінде қарайды. 

      Қазақстан БҦҦ ҿзінің кҥшін халықаралық полицей қызметінде емес, 

оның ең шиеленіскен проблемалар кезінде, экономикалық жҽне соғыс ҿртін 

шығармау ҥшін пайдалану керек деген тҧрғыдан қарайды. 

       Қазақстанның ҧлттық қауіпсіздігін нығайту элементтерінің бірі оның 

НАТО елддерімен ҽскери-саяси қарым-қатынасы. Бҧл қҧжатқа 1994 ж. 27 

мамырында қол қойылды. Осы бағыттағы негізгі шаралар Қазақстан мен 

НАТО арасындағы қарым қатынастар жайындағы жҥргізілетін жҧмыстар 

жобасы болды. 

      Айрықша оқиғалардың бірі-1997 ж. Қазақстан аймағында ҿткізілген 

Центразбат-97 ҽскери дайындықтары болды. Оған, НАТО ҽскери 
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кҥштерімен Орталық Азия мемлекеттері қатысты. Содан бастап бҧл ҽскери 

дайындықтар ҽр жыл сайын ҿткізілуде.  

       1999 ж сҽуірде Н.Ҽ. Назарбаев НАТО-ның қҧрылғанына 50 жыл 

толуына байланысты болып ҿткен  жиналысқа қатысып, қауіпсізддік 

мҽселесін жедел шешудегі жҧмыстарына жоғары баға береді. 

      Қазақстан халықаралық қауіпсіздік жҥйесі, біріншіден экономикалық 

жҽне геостратегиялық кҿзқарастардан туындйды дейді. 

      СВМДА ҽуел бастан-ақ бірқатар Азия елдерінің қолдау тапты. Бҧл 

былайша тҥсіндіріледі: біріншіден, бҧл ҧсыныс жаңа тарихи жағдайларда 

ҧсынылады, екіншіден, ол Н.Ҽ. Назарбаев стяқты беделді лидерлерден 

шығады, ҥшіншіден, халықаралық қауіпсіздікке ҿзінің беделді ҥлесін 

қосқан мемлекетке байланысты.  

     Қазақстан республикасының Президенті ҿзінің қару жарақтыжою 

жҿнінде конференция сессиясында сҿйлеген сҿзінде, Қазақстан ҿзінің 

халықаралық қауіпсіздікті жҽне қару-жарақты жою жҿніндегі істерінде 

негізгі екі қағидатқа сҥйенеді деп атап айтты. Біріншіден, геоэконмикалық 

ҥрдісті тҥсінуден, қолда бар жҽне халықаралық қауіпсіздікті қҧрудағы жаңа 

жҥйелер-қарусыздандырудың жаңа жолдарын іздестіру. Екіншіден, 

аймақтық қауіпсіздіе жҥйесін қҧрудан-ғаламдық қауіпсіздік жҥйесін 

жақсарту процесін іздестіру.  

      Халықаралық қауіпсіздік жҽне қару-жарақты жою аймағындағы 

Қазақстан Республикасының қолданатын шаралары осы аймақтағы барллық 

келісім шарттардың міндетті тҥрде жҽне толығымен орындалуына 

бағытталған. Қазақстаан ТМД елдернің ішінен бірінші болып, барлық 

тактикалық ядролық қару-жарақты ҿз аумағынан шығарды. Лиссабон 

Хаттамасы қатысушыларының ішінен ең бірінші болып ядролық қаруды 

сынауға жаппай тыйым салу келісім шартына, ( ДНЯО) қатарыеа ядросыз 

мемлекет деген мҽртебемен кірді, Семей полигонын жапты. 1995 жылы 

сҽуірдің 21 жҧлдызында бір жылдан аса уақытқа созылған, 1216 ж 

континентаралық баллисттикалық жарылыс зымырандарын Республика 

аумағынан шығару аяқталды. 

       Қазақстан Еуразия мемлекеті бола отырып, ҿзінің негізгі назарын 

Еуропаның, сонымен қатаар Азия континенттерінің аймақтық жҽен 

субаймақтық қауіпсізддігі ҧшін сас кҿңіл бҿледі. 

         Тҧтастай алғанда, Қазақстан қазіргі кезеңде ҿзінің негізгі ҿзекті 

проблемаларының шешімін табу. Мҧндай ҥлкен мемлекет халықаралық 

қатынастарды зерттейді, жаппай қырып жою қаруының ҿрістеуіне жол 

бермеуге ат салысуға міндетті.   
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XXIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Қылмыспен күресудегі халықаралық ынтымақтастық. 

Жоспар: 

1. Қылмыстылықпен кҥресудегі халықаралық ынтымақтастықтың   

қажеттілігі.   

2. Қылмыстылықпен кҥресудегі мемлекеттер ынтымақтастығының 

салалары.  

3. Қылмыстылықпен кҥресетін халықаралық ҧйымдар. 

4. Қылмыстық істер бойынша қҧқықтық кҿмек кҿрсету  

         жҽне қылмыскерлерді    беру.       

1 

         Қылмыстылық проблемасы бҥгінгі таңға дейін ҽҽрбір мемлекеттің 

ішкі ісі деп есептеліп келді. Бірақ ҧлттық қылмыстылықпен кҥресу жағдайы 

қазіргі уақытта жекелеген мемлекеттерге ғана емес, бҥкіл адамзатқа қауіп 

тҿндіретін қылмыстардың ҿсуімен кҥрделеніп, мемлекеттердің бірлесіп 

кҥресуін жҽне кҥнделікті ҿзара ынтымақтасуын талап етеді. Мҧндай 

ынтымақтасуды бірқатар факторлар қажет етеді. 

 

      Біріншіден, халықаралық қылмыстылықтың тҧрақты ҿсуі, халықаралық 

терроризм, ҽуе кҿлігіндегі қылмыстар, заңсыз есірткі айналымы, қару-

жарақ контрабандасы жҽне басқа қылмыстар кеңінен қанат жайып келеді. 

     Екіншіден, қылмыстар жетік ҽрі шебер тҽсілдермен жасалатындықтаан, 

оларды бір мемлекеттің кҥшімен ашу қиындық туғызып отыр. 

     Ҥшіншідден, шекарамен шектелмейтін ҧлтаралық қылмыстық 

қауымдастықтар пайда   болды. Олар ҿте жақсы ҧйымдасқан, ҽрі ҽр тҥрлі 

елддерде ҿз ―ҿкілддерін‖ орнықтырып, қомақты қаржы жҽне техникалық 

мҥмкіндіктерді иеленіп, қҧқық қорғауҧйымдарымен қылмыстық 

байланыстар орнатады. 

       Мемлекеттердің халықаралық қылмыстылықпен кҥресудегі 

ынтымақтасуының екі тҥрін бҿліп кҿрсетуғе болады. 

Олар:  

1) Шарттық- қҧқықтық немесе арнайы келісімдерді ( конвенциялардды ) 

бекіту арқылы болатын конвенциялық тетік. 

2) Халықаралық ҧйымдар арасындағы институциялық тетік.  

   Мемлекеттердің халықараалық қылмыстылықпен кҥресудегі 

ынтымақтастығының негізгі нысандары:  

     А) мемлекеттер арасында арнайы келісімдер бойынша бекітілген 

қылмыстардың алдын-алу мен ескерту;  

     Б)    бас бостааандығынан айрылған, сотталған тҧлғаларды жазасын ҿтеу 

ҥшін ҿзі азамматы болып табылатын мемлекетке немесе тҧрғылықты 

жеріне беру; 

     В) Басқа мемлекеттің ҧйымдарына шартты тҥрде сотталғандармен 

шартты тҥрде босатыллған қҧқық бҧзушыларға қадағалауды беру; 
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     Г) басқа мемлекетке немесе халықаралық ҧйымға қылмыстық қудалауды 

жҥзеге асыру ҥшін қылмыскерлерді беру; 

     Д) бір  мемлекет азаматтарына қатысты сот тҿрелігі басқа елде жҥзеге 

асқанда олардың қҧқықтарымен бостандықтарын қорғау;  

      Е) қылмыстыллықтың себептері мен басқада мҽселелерін бірлесіп 

зерттеу сондай-ақ, полицейлік жҽне басқа органдардың қызметі жҿнінде 

тҽжірибе алмасу; 

     Ж) мамандар дайындау, сараптамалық қызметтер кҿрсету, басқа 

мемлекеттерге арнайы ғылыми-техникалық қҧралдарды жеткізу жҽне 

материалдық-техникалық кҿмек кҿрсету; 

     И) жедел, қҧқықтық жҽне басқа ақпараттар алмасу. 

    Халықаралық сипаттағы қылмыстар ҥшін жауаптылық халықаралық 

келісімдердің  негізінде туындайды. Жазаны қылмыскерлерге ҧлттық 

соттар тағайындайды.  

       Халықаралық сипаттағы қылмыстарды халықаралық қауіптілік 

дҽрежесімен қылмыстық қол сҧғушылықтың  объектісіне байланысты 

шартты тҥрде мынадай негізгі топтарға бҿлуге болады: 

1. Халықаралық қатынастардың тҧрақтылығына қарсы қылмыстар: 

халықараллық терроризм, кепілге алушылық, ҽуе кемесіндегі қылмыстар, 

ядролық материялды ҧрлау, жалданушылық, заңсыэ радио хабарлар тарату 

т.б. ; 

2. Мемлекеттердің экономикалық жҽне ҽлеуметтік дамуына нҧқсан 

келтіретін қылмыстар: жалған ақша жасаушылық, есірткі жҽне псхотропты 

қҧжаттармен жасалынатын заңсыз операциялар, контрабанда, заңсыз 

эмиграция , қоршаған ортаға, мҽдениет қҧндылықтарына қылмыстық қол 

сҧғушылық; 

3. Адамның жеке қҧқықтарымен бостандықтарына қылмыстық қол 

сҧғатын қылмыстар: қҧлдық, қҧл саудасы, ҽйелдер мен балалаар саудасы, 

ҥшінші тҧлғалардың жезҿкшелікті пайдалануы, порнографияны тарату, 

қинау; 

4. Теңізде жасалатын қылмыстар: қарақшылық, суасты кабелін немесе 

қҧбырын бҧзу, зақымдау, теңіз кемелерріннің соқтығысуы, теңізде кҿмек 

кҿрсетпеу, теңіззді зиянды заттармен ластау, континенттік қайраң мен 

ерекше экономикалық аймақтың қҧқықттық режиимін бҧзу, теңізде балық 

аулау ережелерін бҧзу, т.б. 

Мемлекеттер терроризм,   ақша белгілерін қолдан жасау, ҽуе кемелерін 

басып алу жҽне    айдап кету, есірткі жҽне психотропты заттардың заңсыз 

айнаалымы, қарақшылық жҽне басқа  халықаралық сипаттағы қылмыс 

тҥрлерімен кҥресуде ынтымақтастықты  белсенді тҥрде жҥзеге асырады. 

 Халықаралық терроризм халықаралық қылмыстардың ауыр 

тҥрлерінің біріне жатады. Қылмыстың бҧл тҥрімен кҥрес 1937   ж. 

басталды. Осы жылы ―Терроризмнің алдын алу жҽне оны болдырмау‖ 

Женева конвенциясы    қабылданды. Бҧл конвенцияда террористік деп 

танылған жҽне  жазалануға жататын ҽрекеттердің тізімі кҿрсетілді. Аталған 
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конвенция кҥшіне енбесе де, ол терроризммен кҥресуге бағытталған  

кейінгі конвенциялардың  қабылдануына негіз болды. 

 Терроризм латынның  ―terror‖ –қорқыныш деген сҿзінен шыққан. 

Дипломатиялық сҿздікте халықаралық терроризмге мынадай анықтама 

берген: ―Адамдардың орынсыз ҿліміне  ҽкеп соғатын, мемлекеттер мен 

олардың ҿкілдерінің қалыпты дипломатиялық қызметін бҧзатын жҽне 

халықаралық байланыстардың, кездесулердің, сондай-ақ,  мемлекеттер 

арасындағы кҿлік байланыстарының  жҥзеге асуын қиындататын 

халықаралық кҿлемдегі қоғамға қауіпті ҽрекет‖  

 Терроризммен кҥресу ҥшін арнайы органдар да қҧрылаады. Мысалы, 

БҦҦ жҥйесінде халықаралық терроризм жҿнінде арнайы комитет қҧрылған. 

Оның 35 мҥшесі бар. Бҧл комитеттің шеңберінде террористік актілермен 

кҥрес жҿніндегі конвенциялардың жобалары дайындалады. БҦҦ Бас 

Ассамблеясы Комитет  дайындаған ҧсыныстардың негізінде 

мемлекеттердің  ҽрекеттерін терроризммен кҥресуге бағыттайды. 

 Халықаралық, ҧлттық жҽне мемлекеттік терроризмдер  ажыратылады. 

Мемлекеттік   терроризм кҿбінесе басқыншылық акт деп сараланады. 

 1984ж. БҦҦ Бас Ассамблеясының сессиясында ―Мемлекеттік 

терроризм саясатына жҽне басқа тҽуелсіз мемлекеттердегі қоғамдық саяси 

қҧрылымды бҧзуға бағытталған  мемлекеттердің кез келген ҽрекеттеріне 

жол бермеу туралы‖ қарар қабылданды. 

 Жалған ақша немесе ақша белгілерін қолдан жасау-  ертеден келе 

жатқан халықаралық қылмыс тҥрлерінің бірі. 1929ж. Ақша белгілерін 

қолдан жасау  туралы‖  Женева конвенциясы қабылданды.    Бҧл 

конвенцияға сҽйкес қылмыстық ҽрекет деп жалған ақша белгілерін жасау 

мен ҿткізу, сондай-ақ аақша белгілерін жасау немесе ҿзгерту, оларды 

ҿткізу-елге кіргізу, ҿзі ҥшін іздеп табу, ақша белгілерін жасау немесе 

ҿзгертуге арналған қҧралдарды дайындау, алу немесе иемдену танылды. 

Қылмыс деп, сондай-ақ, аталған ҽрекеттерді жасауғаоқталу мен қатысу да 

танылады. 

 Әуе кемелерін басып алу және айдап кету қылмыстары 60-

жылдардың аяғынан бастап кең қанат жайды. 

 1963ж. ―Ҽуе кемесіндегі қҧқық бҧзушылықтар мен басқа да ҽрекеттер 

туралы‖ Токио конвенциясы қабылданды. Бҧл конвенцияда ҽуе кемесін 

басып алуға мынадай анықтама берілген: ―Ҽуе кемесініің ішіндегі тҧлға 

заңсыз, кҥш кҿрсету арқылы немесе  кҥш кҿрсетемін  деп қорқыту арқылы 

араласу, басып  алу  ҽрекетін жҽне басқа тҽсілмен ҽуе кемесііне ҧшу 

барысында қҧқыққа қайшы тҥрде қадағалау жасаса‖.  Токио 

конвенциясының кемшілігі –мҧнда ҽуе кемесін басып алу жҿніндегі ҽрекет 

қатаң жауапкершілікке алып келетін қылмыс ретінде сараланған жоқ. 

1970 ж. ―Ҽуе кемлерін заңсыз басып алумен кҥресу туралыҼ Гаага 

конвенциясы қабылданды, бҧл конвецияға сҽйкес ҽуе кемесін басып алу 

халықаралық сипаттағы қылмыс деп танылады. Конвенцияның кемшілігі – 

мҧнда қылмыс деп тек ҽуе кемесін басып алу жҽне айдап кету танылады. 
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Есірткі құралдарымен және психотропты заттармен заңсыз 

операциялар жасау – халықаралық қылмыстардың ішіндегі кең тарлған 

тҥрі. Қылмыстың бҧл тҥрімен кҥресмемлекеттердің кҥштерін біріктіргенде 

жҽне олардың осы саладағы ынтымақтастығы нҽтижесінде ғана тиімді 

болады. 

Есірткі қҧралдарын заңсыз таратумен кҥресуге бағытталған алғашқы 

халықаралық шарт 1912 ж. Гаагада бекітілді. Кейіннен бҧл қылмыстармен 

кҥресуге бағытталған бірқатар халықаралық қҧқықтық актілер қабылданды. 

Олардың ішінде 1936 ж. ―Есірткі қҧралдарының заңсыз саудасына тыйым 

салу туралы‖ Конвенция бар. 

1961 ж. 1936 жылғы конвециядан басқа барлық ковенцияларды ауыстырған, 

―Есірткі қҧралдары туралы‖ Біртҧтас конвеция қабылданды. 

1971 ж. ―Психотропты заттар туралы‖ конвеция қабылданды. 1988 ж. 

―Есірткі қҧралдары мен психотропты заттардың заңсыз айналымына қарсы 

кҥрес туралы‖ БҦҦ конвенциясы қабылданды. 

Жоғарыда айтылғандай, халықаралық қылмыстылықпен кҥресуде 

мемлекеттер ынтымақтастығының екі тҥрі бар: шартты-қҧқықты, яғни 

арнайы келісімдерді бекіту жолымен жҽне халықаралық ҧйымдар 

шеңберіндегі ынтымақтастық. 

Халықаралық қауымдастық қылмыстылықпен кҥресу мҽселелерін 

ҥкіметаралық емес ҧйымдар шеңберінде ҥйлестіреді. Мемлекеттердің 

қылмыстылықпен кҥресу қызметін ҥйлестіретін мҧндай орталық – БҦҦ. 

Сондай-ақ, бҧл аяда басқа да халықаралық ҧйымдардың қызметін 

ҥйлестіреді. 

Халықаралық криминологиялық қоғам. Оның негізі 1934 ж. қаланған, 

ал 1994 ж. бастап БҦҦ-ның консультативтік мҽртебесіне ие болады. Оның 

мҽтінінде қылмыспен кҥресу жҽне бҥл қҧбылысты неғҧрлым кеңірек 

зерттеу мҽселелері бойынша ғалымдар мен практик- мамандардың кҥш-

жігерін біріктіруге кҿметесу жатады. Халықаралық криминологиялық 

қоғам когресстер ҿткізеді, ҧлттық институттар арасында криминологтардың 

ғылыми кадрлар алмасуын ҧйымдастырады, халықаралық 

криминологиялық курстар жҽне семинарлар ҿткізеді, халықаралық 

орталықтар қҧрады. 

Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы “Интерпол” – халықаралық 

қылмыстармен кҥресуге тікелей атсалысатын қылмыстық полицияның 

жалғыз халықаралық ҧйымы боылп табылады. Ол 1923 ж. орталығы Венада 

(Австрия) қылмыстық полицияның халықаралық халықаралық комиссиясы 

ретінде қҧрылды. 1936 ж. ол ҿз қызметін фашистік Германияның 

Австрияны басып алуына байланысты тоқтатты. Ал қазіргі кҥйінде ол 1946 

ж. қайта қҧрылды. Интерполдың жарғысы 1956 ж. кҥшіне еніп, оған 177 

мемлекет мҥше болып кірді. Қазақстан оған 1992 ж. мҥше болды. 

Интерполдың штаб-пҽтері Францияда орналасқан (Лион қаласында). 1982 

жылдан бері Интерпол БҦҦ-да халықаралық ҥкіметаралық ҧйым 

мҽртебесіне ие болды. 
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Интерполдың негізгі мақсаттары : ҽр тҥрлі елдердің қылмыстық 

полициясының барлық органдарының кең ҽрі ҿзара тиімді 

ынтымақтастығын қамтамасыз ету жҽне дамыту, жалпы қылмыстылықты 

ескертуге жҽне онымен кҥресуге кҿмек беретін мекемелерді қҧру мен 

дамыту. 

 Қылмыстық істерді тергеу ҥстінде немесе сотта талқылау кезінде іс 

бойынша басқа мемлекеттердің қҧқық қорғау органдарынан не 

қылмыскерлер, не жҽбірленушілер мен куҽгерлер, не заттай дҽлелдемелер 

мен қҧжаттар жайында қҧқықтық кҿмек алу қажеттілігі туындайды. 

Қылмыстық істер бойынша қҧқықтық кҿмек мыналарды қамтуы мҥмкін: 

тінту жҥргізу, заттай дҽлелдемелерді алу мен беру, қҧжаттарды беру, 

сараптама жҥргізу, куҽлардан, айыпталушылардан,   сарапшылардан жҽне 

т.б. тҧлғалардан жауап алу, сот қарауын жҥргізу, тиісті мемлекеттің 

сотымен сотталғандығы туралы, тҧлғаның сотталғандығы жайында мҽлімет 

беру, саусақ іздерін жіберу, т.б. ТМД мемлекеттері 1993 22 қаңтарда 

Минскіде қҧқықтық кҿмек пен азаматтық, отбасы жҽне қылмыстық істер 

бойынша қҧқықтық қатынастар туралы конвенция бекітті. 

Қазақстанда Конвенция кҥші 1994 ж. 19 мамырдан кҥшіне ене бастады. 

Қазақстан Монғолиямен, Қытаймен, Тҥркиямен жҽне т.б. елднрмен 

қҧқықтық кҿмек туралы шарттар бекітті. 

Қылмыскерлерді беру (экстрадиция) -  бҧл аумағында қылмыскер бар 

мемлекеттің аумағында қылмыс жасаған немесе қылмыскер азаматы болып 

табылатын екінші мемлекетке қылмыскерді қылмыстық жауапкершілікке 

тарту немесе кҥшіне енген ҥкімді орындау мақсатымен беруі. 

Қылмыскерлерді беру мҽселесі қылмыспен кҥресудің ең кҥрделісі болып 

табылады, ҿйткені ол мҥдделі мемлекеттердің тҽуелсіздігіне тікелей ықпал 

етеді. Экстрадиция процедурасы кҥрделі, ҥлкен жҽне уақыты жағынан ҧзақ, 

ҿйткені бірнеше мемлекеттің жҽне ҽр мемлекет ішіндегі кҿптеген 

ведомствалардың мҥдделерін қамтиды. 

Қылмыскерлерді берудің процедуралық мҽселелері орталық қҧқық қорғау 

органдарымен немесе дипломатиялық жолдармен шешіледі. 

Сҧрап жатқан мемлекет жіберетін қҧжаттар жиынтығы ―Беру туралы 

талап‖ деп аталады. 

Беру – белгіленген тҽртіпте жҽне шығындарды ҿтей отырып беріп жатқан 

мемлекеттің қҧзыретті органдарының ҿкімі бойынша жҥзеге асады.   
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XXIIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халақаралық экономикалық құқық. 

Жоспар: 

1. Халықаралық экономикалық қҧықы ҧғымы жҽне субъектілері. 

2. Халықаралық экономикалық қҧқықтың қайнар кҿздері. 

3. Халықаралық экономикалық қҧқық қағидаттары. 

4. Халықаралық экономикалық қатынастардың жкелеген салаларындағы 

қауымдастықты халықралық-қҧқықтық реттеу. 

5.  Аймақтық эконогмикалық қауымдастықты халықаралық қҧқықтық    

реттеу. 

 

  Мемлекеттер арасындағы экономикалық, оның ішінде, ҿзара сауда 

қарым-қатынастарын халықаралық реттеу тарихы ғасырлармен есептеледі. 

Сауда қатынастарының рухани жҽне қҧқықтық қағидаты болып ҽрқашан 

бостандық танылғандықтан, ол ежелден халықаралық шарттардың тҥбірлі 

мҽселесі болып саналды. Jus commercii-дің негізгі қағидаты осы бостандық 

болып табылады. 

Халықаралық экономикалық қҧқық ҧғымы. Халықаралық экономикалық 

қҧқықты халықаралық қҧқықтың субъектілері арасындағы экономикалық 

қатынастарды реттейтін қағидаттар мен нормалар жиынтығмен 

сипатталатын саласы деп анықтауға болады. 

Халықаралық экономикалық қҧқықтың пәні – халықаралық қҧқықтың 

субъектілері арасындағы екіжақты жҽне кҿпжақты халықаралық 

экономикалық қатынастар. Экономикалық сауда қатынастарына, сондай ақ 

ҿнеркҽсіп, ғылыми-техника, кҿлік, байланыс, энергетика аясындағы 

коммерциялық қатынастарды жатқызуға болады. 

ХЭҚ субъектілері. Егер ХЭҚ халықаралық жария қҧқықтың саласы деген 

ойды ҿрбітсек, онда ХЭҚ субъектілері нақ сол халықаралық қҧқық 

субъектілерінің ҿзі дегеніміз жҿн юолар еді. Осыған орай, сҿз жоқ, 

мемлекет сыртқы экономикалық, азаматтық-қҧқықтық, коммерциялық 

қызметке тікелей араласуға қҧықлы. ―Саудаласушы мемлекет‖ 

халықаралық қҧықтың субъектісі бола отырып, мемлекеттің ҧлттық 

қҧқығының да субъектісі бола алады, мысалы, шетелдік контрагенті 

мелекеттің ішкі юрисдикциясына бағындырып, онымен мҽмілеге отыру. 

Халықаралық функционалдық қҧқық субъектілікке мемлекетаралық 

экономикалық жҽне ҿзге де ҧйымдар ҿз қҧрылтай қҧжаттарының 

некгізінде ие бола алады.   

Халықаралық экономикалық қҧқықтың қайнар кҿздері ретінде 

халықаралық қҧқықтың қайнар кҿздері қабылднды. 

Қайнар кҿздері халықаралық ҧйымдардың шешімдері болып саналатын 

нҧсқамалық нормалардың кҿптігі халықаралық экономикалық қҧқыққа тҽн 

сипатщ. Бҧл нормалардың ерекшлігі – олар императивті емес. Олар нҧсқау 
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беріп қана қоймайды, ҽсіресе осы нҧсқаулық нормлар болмаған кезде 

заңсыз болып саналатын ҽрекеттердің заңдылығын жариялайды. 

Халықаралық шарттар. Халықаралық экономикалық қҧқық 

нормаларын дайындау тҧрғысынан келсек, кҿпжақты халықаралық шарттар 

жасау аса маңызды. Дҽл осы кҿпжақты шарттар халықаралық қҧқықтың 

ҿзегін қҧрайды. 

Ҽмбебап халықаралық экономикалық шарттарға мысл ретінде, 1947ж. 

Тарифтер мен сауда бойынша бас келісімді (ГААТ) жҽне ГААТ 

модификациясымен, сондай-қ Бҥкіл ҽлемдік ауда ҧйымының қҧрылуына 

байланысты 1994ж. Маракештік келісімді, сонымен қатар кең таралған 

кҿпжақты шикізт туарлары бойынша келісімдерді, халықаралық сауд 

қҧқығының бір ізге келтірілуі санаткерлік меншікті қорғау, кҿлік жҽне 

байланыс бойынша конверцияларды алуға болады. 

Сауда-экономикалық қызметтестік туралы ҧзақ мерзімді келісімдр 

қызметтестіктің нақты аясы ман нысаны анықтайды: ҿнеркҽіп обьектілерін 

салу жҽне қайта қҧру; қҧрал-жабдықтарды жҽне ҿзге де тауарларды ҿндіру 

жҽне жеткізу; пакеттерді жҽне лицензияларды сату жҽне сатып алу; 

бірлескен кҽсіпкерлік т.б. Келісімдердің орындалуын бақылау жҽне 

жҽрдемдесу мақсатыда ҽдетте тараптардың ҿкілдерінен аралас комиссия 

қҧрылады. 

Мҧндай келісімдердің егізі мен дамуында эконогмикалық, ҿнеркҽсіптік, 

ғылыми-техникалық қызметтестіктің ҧзақ мерзімді бағдарламалары 

қабылданды. Бағдарламада қызметтестіктің нақты обьектілері мен 

аяларының тізімі кҿрсетілді. 

Клирингтік келіімдерде қарама-қарсы сауда, экономикалық 

операциялардағы тҥсімдер мен шығындар екі жақты есебінен жҥретіні 

кҿрсетілді. Клирингтік келісімдер ҽдетте басқа валютаға еркін ауыспйтын 

валюта қолданатын мемлекеттерде қолданылады жҽне ол қолма-қол емес 

тҥрде есеп айрысу арқылы жҥзеге асырылады. 

Несиелік келісімдер бір мемлекеттің келесіге ақшалай, тауарлай немесе 

аралас нысанда қайтарымды негізде қарыз беру сияқты таза кҥйде болды. 

Бірақ бҥгінгі кҥні мақсатты немесе шартты несиелер кеңінен қолданысқа 

еніп жҥр. Бҧл несиелер несие беруші мемлекеттен белгілі бір туарды сатып 

алу ҥшін беріледі, яғни шикізат, азық-тҥлік, индустриялық, сонымен бірге 

қару-жарақ т.б.  

Екі рет салық салуды болдырмау туралы және шет ел инвестициясын 

өзара қолдау және қорғау туралы конверциялар. Бҥгінгі таңда Қазақстан 

Республикасы кҿптеген мемлекеттермен осындай шарттарды жасаған. Бҧл 

шарттардың негізгі маңызы – екі жақты тҧлғаларына ең кҿп жеңілдік жасау 

режимін беру. Бҧл режим мемлекеттердің кҽсіпкерлеріне ҿз қызметтерін 

еркін жҥргізуге жҽне одан тҥскен пайданы кедергісіз алуын, сондай-ақ 

мемлекетке инвестиция тартуға мҥмкіндік береді. Себебі олардың 

қҧқықтары мемлекет ішіндегі шарттармен ғана емес, сонымен қатар екі 

жақты халақаралық шарттармен де қорғалады. 
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Халықаралық ҧйымдардың шешімдері (нҧсқамалары, қаулылары).БҦҦ 

органдарымен сонымен қатар БҦҦ-ның мамандандырылған мекемелерімен 

экономикалық қауымдастық мҽселелері бойынша бщіршама нҧсқамалар 

қабылданды. Бҧл органдар мен мекемелердің шешімдерінің міндетті заңды 

сипаты болмағаны мен, нҧсқамалық кҥші бар.  

БҦҦ   БА – ның маңызды қҧжатары болып ― халықаралық 

экономикалық 0атынастарда сенімді нығайту туралы‖ (1984ж.) жҽне 

―Халықаралық қауіпсіздік туралы‖ (1985ж.) қарарлары саналады. 

Халықаралық әдет ғҧрыптар. Халықаралық экономикалық қҧҥқық 

тарихында, жалпы халықаралық қҧқықта да маңызды қайнар кҿз рҿлін 

ҽдет-ғҧрыптар атқарады. 

Ҽйткенмен де, халықаралық экономикалық қатнастарды реттеуде ҽдет-

ғҧрыптың рҿлі шектеулі дейтін кҿзқрас пен де келіспей болмайды. Ҿйткені, 

мемлекеттер ҿзара қатнастарында ҧстанатын қалыптарды сақтау ҽдет-

ғҧрып тҧрғысынан келгенде шешілетін мҽселе емес. 

Халықаралық экономикалық қтнастарға халықаралық қҧқықтың 

кҿпшілігі тныған тиісті қағидаттары қолданылатыны сҿзсіз. 

Халықаралық экономикалық қатнастарға кҿбінесе халықарлық жария 

қҧқықтың негізгі қағидаттары ме қатар, белгілі сауда-сяси режимді 

пайдалануды қамтамасыз ететін арнайы қағидаттар қолданылады. 

Ҽйткенмен де, халықаралық экономикалық қҧқық қағидаттары 

конверциялық сипатқа ие екенін ескерген жҿн, ол себепті олардың ҽрекет 

етуі ҽр жағдайда халықралық шартқа енгізілуіне байланысты. 

Өзара тҥсінікті қағидаты. Бҧл қағидат қҧқықтың ҧғымында бір 

мемлекет келесі бір мемлекетке белгілі жағдайлар жасап, талап қойса, 

ҥшінші мемлекетке де нақ сол талаптарды қойып, жағдайларды жасау 

тиістігі н білдіреді. Яғни ҽрбір мемлекет серіктес мемлекеттің ҿзге 

мемлекетке жасаған жағдайы, яғни жеңілдігі ҿзіне де жасалынуын талап 

етуге қҧқылы. Бҧл қҧқық заңды негіздерде жаалып жатқан жеңілдіктерге 

таралмайды. 

Ең қолайлы жағдай жасау қағидаты. Бҧл қағидат мемлекеттің ҽріптес 

мемлкетке ҥшінші кез-келген елге жасауы мҥмкін жеңілдіктерін жасауға 

заңды міндеттілігі. 

Ең қолайлы жағдай жасау режимінің қолданылатын аясы ҽдетте бір 

халықаралық шартта ең қолайлы жағдай жасау керектігі туралы нақты 

ескертпеде айтылады. Бҧл ескртпе жайлы нысанда сауда қатнасының 

барлық аясына емесе жекелеген қатнас тҥрлеріне таралады; кедендік 

баждар, транзиттік, сандық, ҿзге де шектеулер мен тыйым салулар; кҿліктік 

режимге, жеке жҽне заңды тҧлғалардың слықтық, т.б. қҧқықтарына. 

Ҧлттық режим. Бҧл режим бойынша шетелдік жеке жҽне заңды 

тҧлғалардлың қҧқықтарын отандық жеке жҽне заңды тҧлғалардың 

қҧқықтарымен теңестіріледі. Ол кҿбінесе біржақты жасалады емесе кйбір 

сауда келісімдерінде кҿрсетіледі. Ҽдетте, бҧл сот ҿндірісін қоса алғанда, 

азаматтық қҧқықтың қабілеттілікке қатысты болады. 
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Екіжақты пайда қағидаты. Бҧл қағидат мемлекеттердің арасындағы 

екіжақты тиімсіз, қулықпен, жанама, тікелей мҽжбҥрлеуме жаалған қарым-

қатнастарды болдырмауды кҿздейді, яғни табыс бҿлу, міндеттемелер 

жҥктеу ҽділетті тҥрде, салыстырмалы негізде болуы керек. Осынау кҥрделі 

мемлекетаралық оның ішінде экономикалық қатнатарда табыстар мен 

міндеттемелерді ҽділ бҿлу – сҿзсіз ҽрбір нақты мҽміле ҥшін мызғымас ҥлгі 

бола алмайды, сондықтан бҧл қағидатты халықаралық қҧқықтық 

теңдестірілге қағидаты ретінде тҥсінген жҿн. 

Преференциалдық режим. Бҧл ақты бір мемлекеттер немесе 

мемлекеттер топтары арасында ҽрекет ететін, кедендік баждарға қатысты 

жеңілдіктер. Мысалға, БҦҦ сауда жҽне даму бойынша конференцияның 

нҧсқамасы негізінде дамыған мемлекеттер дамушы мемлекеттерге қатысты, 

сондай-ақ дамушы мемлекеттердің ҿздерінің арасында қолданылатын 

преференциялар жҥйесін алуға болады. 

 

Халықаралық экономикалық қатнстар мҽселелерін кең кҿлемде реттеу 

алдымен БҦҦ шегінде жҥргізіледі. 

Экономикалық даму, ҽлемдік сауда, индустрияландыру, табиғи 

ресурстарды игеру жҽне осы сияқты басқа да мҽселелер бойынша БҦҦ-ның 

арнайы мекемелрі мен органдарының экономикалық жҽне ҽлеуметтік 

қызметін бғыттау. Экономикалық жҽне ҽлеуметтік кңес арқылы жҥргізіледі. 

Сауда шегіндегі халықаралық қауымдастық (халықаралық сауда 

қҧқығы). 1947ж. мемлшекеттер арасындағы сауда қатнастарын реттеу 

мақсатында тарифтермен сауда туралы кҿпжақты бас келісімге (ГААТ) қол 

қойылды. Оның қатысушыларының саны 1997ж 130 мемлкетті қҧрайды. 

Алаламау жҽне ң кҿп жеңілдік жасау қағидаты бҧқның (ГААТ-тың) негізіне 

айналып, ең негізгі жеңілдіктер дамушы елдерге жасалды. 

Ең кҿп жасалатын жеңілдік қағидатының кҥшімен, келісім бойынша бір 

қатысушы елдің екінші қатысушы елге жасайтын кедендік-тарифтер 

жеңілдігі бірден ГААТ-тың барлық қатысушы елдеріне таралды. Тарифтік 

жңілдіктер туралы келісімдер кезеңімен шақырылып тҧратын ҧзақ 

конференция-раундтарды ҿткізілді. 1965 ж. бастап ГААТ-тың басшысы бас 

директор деп аталды. 

Соңғы Уругвай раунд-конференциясында (1986-1993 жж.) 

қауымдастықты реттеуде тҥбегейлі ҿзгерістер болды. Осы ҿзгерістерден 

кейін қызметтестік шегінде ҿнеркҽсіп тауарларының саудасымен 

шектелмей, қызмет саудасына, ауылшаруашылық жҽне тоқыма тауарлар 

саудасына, интеллектуалдық меншікті қорғаудың саудалық аспектілеріне 

(ТРИМ) кеңейді. 

ГААТ-тың мҥше елдері Уругвай рауындының кҿпжақты сауда 

келіссҿзінен кейін 1993ж 15 желтоқанында ҿз жҧмысын аяқтап, 1994ж. 

кҿктемде Марракештегі мҽжілістегі Қорытынды Актіге қол қойылды. 

Сонда Халықаралық Сауда Ҧйымын қҧру туралы шешім қабылданып, 

1995ж. 1 қаңтарынан бастап Бҥкілҽлемдік Сауда Ҧйымын (БСҦ) қҧру 
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туралы мҽмілеге қол қойды. Қҧру кезінде БСҦ-ға 70-тен астам мемлекет 

мҥше болып кірген. БСҦ Женевада орналасқан. 

Қазақстанның БСҦ-ға мҥше болуына кедергі келтіріп тҧрған жағдай 

оның Кедендік Одаққа мҥше болуы деген пікірлер айтылуда, себебі БСҦ-

ның талаптарын орындады Қазақстан ҿзі ғана шешпейді, осы 

қауымдастыққа мҥше елдермен келіс отырып шешеді. Сондықтан бҧл 

мҽселе Қазақстанның БСҦ-ға мҥше болып енуіне ҿзінің кері ықпалын 

тигізіп тҧр. 

Бҥгінгі таңда Орта Азия мемлекеттерінің ішінде Қырғыз Республиксы 

ғана БСҦ-ның мҥше болып табылады. 

БҦҦ-ың дербес органы ретінде, 1964 ж. БҦҦ-ның сауда жҽне даму 

бойынша конференциясы қҧрылды. ЮНКТАД-тың негізгі мақаты – 

халықаралық саудадағы, соның ішінде, шикізат, ҿнеркҽсіп тауарлары 

саудасына, сонымен қатар саудасыме байланысты қаржыландыру аясында 

жҽрдемдесу. Бҧнда дамушы елдерге жасалатын сауда преференциялары 

мен ҿзге де жңілдіктерге баса назар аударылады. 

Халықаралық сауда қҧқығы бойынша БҦҦ Комиссиясы (ЮНСИТРАЛ) – 

БҦҦ БА-ның кҿмекші органы. Ол 1966 ж. мына мақсатта қҧрылды: 

халықаралық конверциялық жҽне ҿзге де қҧжаттардың жобаларын 

дайындау   жолымен халықаралық сауда қҧқығының дамуына жҽрдемдесу. 

Мемлекетаралық өнеркәсіптік қауымдастық. Соңғы 10 жылдың ішінде 

саудаға сіңіріліп кететін халықаралық ҿнеркҽсіптік қауымдстық қарқынды 

ҿсіп келеді. Халықаралық ҿнеркҽсіп қауымдастықтың астарында ҿндіріс 

саласындағы тікелей кооперациялық байланысты, бірлескен ҿнеркҽсіптік 

қызметті, сонымен бірге ҿнеркҽіптік шегіндегі шетелдік инвестициясын, 

технологиялық кҿмегі тҥсініледі. Дамушы елдерге техникалық кҿмек 

кҿрсету жҽне  индустрияландыруға жҽрдмдесу, сонымен қоса ҿнеркҽсіптің 

дамуы саласындағы БҦҦ қызметін ҥйлестіру мақсатында 1966 ж. БҦҦ 

ҿнеркҽсіптік даму туралы ҧйымы қҧрылды. 1985ж. ол БҦҦ-ның 

мамандандырылған мекемесіне айналды. 

Валюта-қаржы шегіндгі мемлекетаралық қызметтестік. Екіжақты 

есептесуде, тҿлемді, несиелендіруді, ҿзге де қажетті жағдайларды 

қамтамасыз ету мақсатында валюталық-қаржылық шегіндегі қызметтестік 

халықаралық экономикалық байланыстың дамуы лҥшін айрықша мҽнге ие. 

 

 

XXІV-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Аумақ және басқа кеңестіктер. 

Жоспар: 

1. Аумақ ҧғымы жҽне аумақтардың тҥрлері. 

2. Мемлекеттік шекаралар. Делимитация жҽне демакрация. 

      3.Халықаралық ҿзеңдер.  

      4. Антарктика жҽне Арктиканың халықаралық    режимі 
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Халықаралық қҧқық бойынша аумық – бҧл қҧрлық жҽне су айдындары, жер 

қойнауы жҽне ҽуе кеңістігімен бірге бҥкіл жер шары, срнымен қатар ғарыш 

кеңістігінде орналасқан аспан денелері мен ғарыш кеңістігнің ҿзі. 

Жердің барлық аумағы, қҧқықтық режимының негізгі тҥрлеріне қарай, ҥш 

санатқа бҿлінеді: 

1. Мемлекеттік аумақтар; 

2. Халықаралық режимдегі аумақтар; 

3. Аралас режимдегі аумақтар. 

Халықаралық қатынастарда аумақтың маңызы ҿте зор. Аумақ – бҧл ҽр 

мемлкеттің жҽне бҥкіл адамзаттың тіршілік ету ортасы жҽне тіршіліктің 

материалдық базасы.  

  Аумақтық мҽселелер маңызды халықаралық проблемалардың 

қатарына жатады жҽне мемлекеттер арасындағы жиі пайда болатын 

келіспеушіліктердің себебі болады. 

     Мемлекеттік аумақ – бҧл белгілі бір мемлекеттің егемендігі аясында 

болатын, мемлекеттің толық жҽне ерекше билігі таралатын аумақ. 

Мемлекеттік аумақтың шекаралары халықаралық қҧқыққа сҽйкес 

анықталады жҽне халықаралық келісімдермен бщекітілді. 

Мемлекет ҿз аумағын халықаралық қағидаттар мен нормаларды ескере 

отырып, ҿзінің ішкі заңдарына сҽйкес пайдаланылады. 

Халықаралық режимдегі аумақтар – бҧл мемлекеттік аумақ пен аралас 

режимдегі аумақ қҧрамына кірмейтін аумақтар: 

- жағалау мемлекеттерінің ерекше экономикалық аймақтары шектерінен 

тыс  жатқан су теңістіктері; 

- теңіз тҥбінің халықаралық ауданы – жағалау мемлекеттерінің 

континенттік қайран мен ерекше экономикалық аймақтары шектерінен тыс 

жатқан теңіз тҥбі мен оның жер қойнауы; 

- мемлекеттік аумақтар шегінен тыс жатқан ҽуе кеңістігі; 

- Антарктика; 

- Ғарыш кеңістігі; 

- Ай жҽне басқа аспан денелері. 

Бҧл аумақ мемлекеттердің ортақ пайдалануында болады жҽне онда 

халықаралық қағидаттар мен нормалар қолданылады. 

Аралас режимдегі аумақтар – бҧл континенттік қайраң мен ерекше 

экономикалық аймақ, яғни жағалау мемлекеттердің ҧлттық заңдары 

нормалары мен қатар бір уақытта халықаралық қҧқықтық нормаларда 

қолданылатын аймақтар.  Бҧл аймақтар мемлекеттердің егемендігі аясында 

болмайды жҽне мемлекеттік аймақтар қҧрамына кірмейді, бірақ 

халықаралық қҧқыққа сҽйкес, ҽр бір ондай ауданда жағалау мемлекеті 

табиғи ресурстарды зеттеуге, жетілдіруге жҽне сақтауға қатысты ҿз 

егеменді қҧқықтарын, сонымн қатар қоршаған ортаны қорғауға байланысты 

қҧқықтар мен міндеттерін жҥзеге асырады. 



 84 

 Бҧл қҧқықтардың кҿлемін халықаралық қҧқық анықтайды. Жекелеп 

айтсақ, олар – 1958 ж. Контоиненттік қайраң туралы конвенция жҽне 1982 

ж. Теңіз қҧқығы жҿніндегі БҦҦ конвенциясы. 

 Ҿз қҧқықтары шегінде ҽр мемлекет аталған қызмет тҥрлерін 

реттейтін заңдармен ережелерді шығарады. Континенттік қайраң мен 

ерекше экономикалық аймаққа қатысты ҿзге жағдайлар халықаралық теңіз 

қҧқығының қағидалары жҽне нормалары мен реттеледі. 

 Мемлекеттік құрлықтық аумағы- бҧл мемлекеттің шекаралары 

шегінде орналасу жеріне қарамастан барлық қҧрлық, аралдар мен 

анклавтар. 

 Анклав – бір мемлкеттің немесе мемолкеттердің қҧрлық аумағымен 

толық қоршалған басқа мемлекет аумағының бҿлігі. Анклав ҿз мемлекеті 

аумағының бҿлінбес бҿлігі болып табылады.  

 Су аумағы – бҧл ішкі сулар жҽне аумақтық сулар. Бҧл екі су 

кеңістіктерінің айырмашылығы мемлекеттің азаматтық жҽне ҽскери 

кемелерінің бҧл жерлерде жҥззу режимдеріне байланысты. 

 Ішкі суларға 1982 жылғы теңіз қҧқығы жҿніндегі БҦҦ 

конвенциясына сҽйкес: 

1. Мемлекеттің (ошның ішіндегі архипелаг-мемлекеттер де) аумақтық 

теңіздің енін ҿлшеу ҥшін қабылданған бастапқы тҥзу сызықтардан жаға 

жаққа қарай жатқан теңіз сулары; 

2. Порт сулары; 

3. Жағалауы бір мемлекетке тисілі болған шығанақтың сулары, егер де 

олардың ені 24- теңіз мильден аспаса; 

4. Тарихи шығанақтар. 

Аумақтық теңіз – бҧл ені 1982 ж. конвенцияға сҽйкес 12- теңіз 

мильден аспайтын, теңіз жағалау суларының белдеуі. 

Мемлекеттік шекара – қҧрлықта, суда, ҽуеде, жер қойнауында, мемлекеттік 

аумақтың шегін – карталарда жҽне жерлерде анықтайтын сызық яғни 

мемлекет егемендігінің ҽрекет ету кеңістігінің шегі. Мемлекеттік шекара 

мемлекет шекарасын басқа мемлекеттердің аумағына, сонымен қатар 

халықаралық аумақтардан бҿледі. Ҿту жерлеріне қарай шекараларды су 

жҽне ҽуе шекаралар деп бҿлеміз. 

Құрлықтық шекара бір мемлекттің қҧрлықтық аумағын басқа 

мемлекеттің қҧрлықтық аумағын бҿлді жҽне шекаралас мемлекеттер 

арасындағы шартпен анықталып, шартқа сҽйкес жерлерде белгіленеді. 

Ҽдетте шекаралар жер бедерінің ерекшіліктері (таулар, ҿзен, т.б. ерекше 

белгілер) ескріле отырып жҥргізіледі жҽне орфографиялық деп аталады. 

Кейде шекаралар екі нҥкте арасындағы тҥзу сызық бойынша (геометриялық 

шекаралар), сонымен қатар меридиандар мен паралелльдер бойынша 

анықталады (астрономиялық шекаралар). 

Су шекарасы:  

кӛлде – қҧрлықтық шекараны кҿлдің арғы жағалауыменқосатын тҥзу сызық 

арқылы; 
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кемелер жүретін ҿзенде – бас фарватор арқылы (тальвег – ең ҥлкен 

тереңдіктер сызығы);  

кемелер жүрмейтін ӛзенде - ҽдетте ҿзеннің ортасы арқылы; 

теңізде – аумақтық теңіздің сыртықы шекарасы арқылы немесе шектес не 

қарсы жатқан мемлекттердің аумақтық теңіздерді айыру сызығы арқылы 

ҿтуі мҥмкін. 

Аумақтық теңіздің сыртқы шектері халықаралық қағидаттар мен 

нормаларға сҽйкес жағалау мемлекттің заңдарымен белгіленеді. 

Делимитация – мемлекеттік шекара сызығы жалпы бағытының 

карталарда жҽне сол сияқты қҧжаттарда ҿтуін шарттық тҽртіпте анықтау. 

Делимитация кезінде шекара сызығының ҿтуі арнайы таңдап алынған жҽне 

келісіп қойылған табиғи немесе жасанды нҥктелерге не бағдарларға 

негізделе отырып, кестелер мен карталарда, екіҧшты талқылануға жол 

бермей, толық суреттеледі. 

Демаркация – бҧл мемлкеттік шекара сызығын арнайы шекара 

белгілер мен (пирамида, бағана, буй, шамшарақ) кҿрсету арқылы жҥргізу. 

Демаркация жҥргізгенде хаттама - ҽрбір шекаралық белгінің ерекше 

белгілерінің суреттемелері енгізілген жеолерде шекара сызығы ҿтуінің 

кестелерімен жҽне фотосуреттерімен бірге суреттемесі жасалады. 

Редемаркация  - бҧрын демаркацияланған шекараны тексеру жҽне 

айқындау, жойылған немесе бҥлінген шекаралық белгілерді жҿндеу, 

қалпына келтіру, шекаралық белгілердің бір тҥрін басқа тҥрмен ауыстыру, 

қосымша белгілерді орнату жҽне то.б. 

Ҽрбір мемлекет басқа мемлекеттің шекараларын қҧрметтеуге міндетті. 

Сонымен қатар, ҽрбір мемлекет шетелдік мемлекет органдарының жҽне 

шетел тҧлғаларының бҧзушылықтарынан ҿз шекарасын қорғауға қҧқығы 

бар. 

 Халықаралық ҿзендер – бҧл екі немесе одан да кҿп мемлекеттердің 

аумағынын ҿтетін ҿзендер. Олар мемлекеттер арасындағы халықаралық 

суларды туғызады. Ондай ҿзендердің ішінен мыналарды атуға болады: 

Дунай, Амур, Рейн, Нигер, Конго, Амазонка және т.б. 

 Кеме қатынасы бар жҽне кеме қатынасы жоқ халықаралық ҿзендер 

болады. Сонымен қатар, олар бірнеше мемлекеттердің аумағынан ҿтуі 

мҥмкін немесе олардың аумақтарын бҿлуі мҥмкін. Осындай жағдайда, 

жағалау мемлекеттерінде ондай ҿзендерге қатысты ҿзара қҧқықтар мен 

міндеттер туындайды жҽне бҧл жағдай мемлекет мҥдделерінің ҿзар 

байланысын туғызады. 

 Ҿзендерде ҽр тҥрлі қызметтерді жҥзеге асыру барысында : 

- бір жағалау мемлекеті басқа мемлекетке зиян келтірмеуі керек, ҽрбір 

жағалау мемлекеті ҿзінің аумағышегінде халықаралық ҿзен бассейінінің 

суын қажеттіліке орай пайдалануда ҽділетті ҥлеске қҧқылы болады. Аумағы 

арқылы ҿзен сулары ҿтетін мемлекетке зиян келтірмеу ҥшін мемлекеттер 

халықаралық ҿзен суларын ластаудан аулақ болуға, бҿгендер салудың, 

ирригацияны, ағаш ағызудың мемлекеттің шекарасы шегінде халықаралық 
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ҿзендердегі балық ресурстарына тигізетін зиянды ҽсерін болдырмауға 

міндетті.   

 Халықаралық ҿзенде кеме қатынасының режимін жағалау 

мемлекеттері жасаған келісімдер негізінде анықтайды. Тек жағалау 

мемлекеттерінің кемелері жағалау мемлкеттердің арасында жасалған 

шарттар негізінде, басқа жағалау мемлекетінің аумағы қҧрамына кіретін 

ҿзен сулары арқылы ҿтеуге қҧқылы. Жағалау емес мемлекттердің кемелері 

егер жағалау мемлекеттері келісім бермесе, халықаралық ҿзен арқылы ҿте 

алмайды. 

Антарктиканың халықаралық-қҧқықтық режимі 1959 ж. 1 желтоқсандағы 

Антарктика туралы шартпен реттеледі. Бҧл шартқа 12 мемлекет қол қойды. 

Олар: Аргентина , Австрия, Бельгия, Чили, Оңтүстік Африка Одағы, 

КСРО, АҚШ, Англия және т.б. 

 Антарктика – бҧл солтҥстік ендіктің 60-параллелінен оңтҥстікке 

қарай орналасқан, ешбір мемлекеттің егемендігінде болмайтын жер 

шарының жалғыз ірі аумағы. 

 Антарктика туралы шарт Антарктика аудандарына мемлекеттердің 

аумақтық талаптарын мойындаған жоқ, бірақ бҧл талаптарды жҽне 

ҧсыныла алатын талаптарды теріске шығармады. 

 Антарктика аумағы делимитаризацияланған жҽне бейтарап қалған 

аймақ болып табылады. Сондықтан Антарктикада ҽскери контингенттерді 

орналастыруға жҽне ҽскери қимылдарды жҥргізуге болмайды. 

 Шартпен анықталған Антарктиканың қҧқытық режимі арнайы 

тетікпен қамтамасыз етіледі. Оның қҧрамына Шарттың қатысушы 

мемлекеттермен жҥзеге асырылатын, бір-бірінің Антарктикада қызметіне 

қатысты жердегі жҽне ҽуедегі ауқымды бақылаужатады. Тснацияларды, 

жабдықтарды, теңіз жҽне ҽуе кемелерін, олардың қҧрамын тексерудіжҥзеге 

асыру ҥшін ҽрбір мемлекет ҿз бақылаушыларын Антарктиканың барлық 

аудандарына кез келген уақытта жібере алады. 

 Арктиканың құқықтық режимі. Арктика – бҧл жердің солтҥстік 

аумағы. Оның қҧрамына аралдар мен Еуропа, Азия жҽне Солтҥстік 

Америка материктік қҧрлықтың жанасқан бҿліктерімен бірге, терең 

Арктика бассейні жҽне таяз шекті теңіздер жатады. 

Арктиканың теңіз кеңістігі секторларға бҿлінген. Ҽрбір сектор 

ҥшбҧрышын нысанында болады жҽне Солтҥстік полюс оның тҿбесі болады. 

Ал, табаны Арктикалық емлекеттердің жағалауы болады. Арктикалық 

мемлекеттер: Ресей, Норвегия, Канада, Дания, АҚШ. Арктикадаолардың 

ҽрқайсысында ҿзінің секторы бар. Сктордың қҧрамына сектордың шегінде 

орналасқан аралдар мен архипелагтар кіреді жҽне олар Арктикаға жағалас 

мемлекеттің мемлекеттік шекарасына кіреді. 

Қолданылып жатқан секторлар жҥйесі полярлық кеңістіктерді зерттеу 

мен игеру жҽне секторларға қатысты ҿз қҧқықтарын нормативтік актілерде 

бекіту барысында тарихи тҥрде қалыптасқан.  
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Арктиканың қҧқытық режимі қолданылып жатқан халықаралық теңіз 

қҧқығының қағидалары жҽне нормаларымен ҽрі Арктикаға жағалас 

мемлекеттердің ҧлттық заңдарымен анықталады.  

 

XXV-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы: 

Халықаралық теңіз құқығы. 

Жоспар: 

1.Халықаралық теңіз қҧқығы тҥсінігі. 

2. Халықаралық теңіз қҧқығының қағидаттары жҽне қайнар кҿздері. 

3. Теңіз кеңістігінің қҧқықтық режимі. 

 

Халықаралық теңіз қҧқығы халықаралық қҧқықтың жалпы жҥйесінің 

бір бҿлімі болып табылады. Сондықтан халықаралық қатынастарды 

реттейтін қазіргі халықаралық қҧқықтың кҿпшілікке танылған қағидалары 

мен нормалары, сондай-ақ Ҽлемдік мҧхит кеңістіктері мен ресурстарын 

игеру процесіндегі мемлекеттердің қатынастары мен қызметтері – 

қҧқықтық реттеудің негізі болады. 

1930 ж. Ҧлттар Лигасының қамқорлығымен қҧрылған Гаага 

конференциясында басталған іспен, аймақтық сулардың қҧқықтық 

режиміне қатысты нормаларын бірінші жҥйеге келтіруге ҽрекет, теңіздік ірі 

мемлекеттердің алауыздықтарынан табысты аяқталмады. Келешекте қайта 

қарап талқылауға Конвецияның жобасы ғана дайындалды. 

28 жыл ҿткен соң Женевада БҦҦ-ның 1 Конференциясы барысында 

86 елдің қатысуымен теңіз қҧқығы бойынша бірінші рет теңіз қҧқығының 

ҽмбебап деңгейде барлық маңызды ҽдетті қҧқықтық қағидалары мен 

еормаларын жҥйеге келтіруге мҥмкіндік туды. Теңіз қҧқығының дҽстҥрлі 

нормалармен қатар, ―Континенттік қайраң‖ деген жаңа қҧқықтық ҧғым, 

оның режимінің толық тҽртіп белгілеуімен енгізілді. 

Нҽтижесінде 1958ж. БҦҦ-ның 1 Конференциясында 4 Конвеция 

қабылданды: ― Аймақтық теңіз жҽне іргелес аймақ жҿніндегі‖ Конвенция; 

―Ашық теңіз жҿніндегі‖ Конвенция; ―Балық аулау жҽне ашық теңіздің тірі 

ресурстарын қорғау жҿніндегі ―  Конвенция; ―Континенттік қайраң‖ 

жҿніндегі Конвенция. 

1994 ж. 16 қарашада БҦҦ-ның Конвециясы кҥшіне енді, сонымен 

бірге БҦҦ-ның 1982 ж. 10 желтоқсандағы Теңі қҧқығы бойынша 

Конвенциясының 9 бҿлімін жҥзеге асыру жҿніндегі Келісімі кҥшіне енді. 

Қазіргі халықаралық теңіз қҧқығын халықаралық қҧқық 

субъектілерінің қатынастарын ҽлемдік мҧхиттағы қызметтері бойынша 

реттейтін заңдылық қағидалар мен нормалардың жҥйесі ретінде сипаттауға 

болады. 

Халықаралық теңіз қҧқығы жалпы халықаралық қҧқықтық қҧрамдас 

бҿлімі болғандықтан, жалпы халықаралық қҧқықтың негізгі қағидаттарын 

басышылыққа алады. Бҧл қағидаттар: -зара кҥш қолданбау,қорқытпау, 
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халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу, мемлекеттердің ішкі істеріне 

араласпау, мемлекеттердің қызметтестігі, барлық халықтар теңдей ҿз 

тағдарын ҿздері шеше алады, мемлекеттердің егемендігі бірдей, барлық 

мемлекеттер ҿздеріне алған міндеттерді ойдағыдай орындауға тиісті. 

Ҿзмҽні бойынша ҽмбебап жҽне барлық мемлекеттерге кез келген 

қызметтер де міндетті, соның ішінде, ҽлемдік мҧхитты зерттеу жҽне 

пайдалану жҿнінде мемлекттердің қызметтері, олар барлық халықаралық 

қҧқықтық қатынатарда болатын негізгі заңды ережелер мен нормалардан 

тҧрады. 

Халықаралық қҧқықта жер шарының барлық кеңістіктері, оның ішінде ҽуе 

жҽне ғарыш кеңістіктері ҿзіндік қҧқықтық мҽртебесі бойынша ең басты екі 

аймаққа бҿлінеді: 

1) қҧқықтық мҽртебесі ішкі мемлекеттік заң нормаларымен 

белгіленетін кеңістік;  

2) қҧқықтық мҽртебесі халықаралық нормалармен белгіленетін 

кеңістік. 

   Жер кеңістігі сияқты, Дҥниежҥзілік мҧхит кеңістіктері де жғадағы 

мемлекеттің мемлекеттік аймағын қҧрайтын теңіз кеңітіктерінен жҽне 

қҧқықтық мҽртебесі халықаралық қҧқық нормаларымен белгіленетін теңіз 

кеңістіктерінен тҧрады. 

   Теңіз кеңістіктері қҧқықтық режим бойынша:  

1. қҧқықтық мҽртебесі негізін ҧлттық қҧқық нормалары қҧрайтын 

мемлекеттік аймақтар (ішкі теңіз сулары; аймақтық теңіз); 

2. мемлекеттік аймақтар қҧрамына кірмейтін, алайда жағадағы 

мемлекеттер мҧндай кеңістіктерде Ҧлттық заң жҽне халықаралық 

шарттармен бекітілген белгілі егеменді қҧқықтарға ие болатын аралас 

режимдіаумақтар (қҧрлықтық қайраң жҽне экономикалық аймақ); 

3. халықаралық шарттармен бекітілген барлық мемлекеттерге ерекше 

қҧқықтық режимді жалпы пайдалануға жататын халықаралық режимді 

аймақтар; 

Ішкі теңіз сулары 

Ішкі теңіз сулары – теңіз жағалауы бар кез келген мемлекет аймағының 

қҧрамдас бҿлігі болып табылады. Халықаралық қҧқыққа сҽйкес, ішкі теңіз 

сулары ҧғымына аймақтық теңіздің енін есептеуге алнған, мемлекеттер 

жағасында жҽне тҥзу негізгі сызықтармен орналасқан сулар жатады. 

 Аймақтық теңіз. 

Аймақтық теңіз не аймақтық сулар – бҧл жағалаудағы мемлекеттің ішкі 

теңіз суларына немесе аймақтық қҧрлығына жанасатын ені 12 теңіз миліне 

дейінгі теңіз белдеуі. Ҿзінің қҧқықтық мҽртебесі бойынша аймақтық теңіз 

жағалауындағы мемлекет аймағының бҿлігі ретінде танылады, ол ҿзінің 

егемендігін аймақтық теңіз суларына ғана емес, сонымен бірге оның тҥбіне, 

ҽуе кеңістігіне, аймақтық теңіз тҥбі мен қойнауына да жҥргізе алады. 

 Ашық теңіз. 
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Аймақ суының сыртқы шекарасында орналасқан теңіз жҽне мҧхит кеңістігі 

ашық теңі деп аталады. Ашық теңіз анықтамасы 1958 ж. Ашық теңіз туралы 

Женева Конвециясында бекітілген. 

 Іргелес аймақ. 

Іргелесаймақ дегеніміз, аймақ суыа жанасып жатқан аудан. Іргелес 

аймақтың ені, аймақ суының ені ҿлшенетін бастапқы сызықтан бастап 24 

теңіз миль шегінен аспауы керек. 

 Континенттік қайраң. 

Континенттік қайраң дегеніміз – теңіз тҥбі тігінің кенеттен белгіленетін, 

жағалау сызығынан тереңдігіне дейін жайылып жататын материктер 

айналасындағы су асты жазығы. 

 

 Айрықша экономикалық аймақ. 

Айрықша экономикалық аймақ дегеніміз аумақ суы жҽне аумақ суының 

енінен ҿлшенетін бастапқы сызықтан бастап ені 200 теңіз милін қосып 

есептегендегі аудан. 

 Халықаралық бұғаздар. 

Бҧғаздар – қандайда бір қҧрлық учаскелерін бҿліп тҧратын жҽне кҿршілес 

су бассейндерін немесе оның бҿлігін қосып тҧратын біршама тар су 

кеңістігі. 

 Архипелагтік сулар. 

Архипелагтік сулар – архипелаг мемлекеттердің тҿңірегін теңіздік басқа 

бҿлімдерінен тҥзу негізгі сызықтармен шекараланатын, архипелагтің 

теңіздегі ең алыстатылған аралдары нҥктесімен кебул теңіз жартастары 

қҧрамына кіретін аралдар арасында орналасқан сулардан тҧрады. 

 

XXVІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық әуе құқығы. 

Жоспар: 

     1.Халықаралық ҽуе қҧқығының қалыптасуы  мен дамуы, қайнар кҿзі. 

2. Халықаралық ҽуе қҧқығының негізгі қағидаттары. 

3. Мемлекет аумағында ҧшу ережелері. 

4. Халықаралық ҽуе кеңістігінде ҧшу ережелері. 

5. Халықаралық ҽуе хабарландыруын қҧқықтық реттеу. 

  6. Ҽуе кемелерінің қҧқықтық мҽртебесі. 

7. Халықаралық ҽуе қҧқығындағы жауапкешілік. 

 

XX ғасырдың баcында ҽуе кеңістігінің заңдылық табиғаты мен ҽуе 

кеңістігінің иеленудің қҧқықтық шегі туралы мҽселелер кҿптен 

қарастырады. Сол кезде бҧл туралы екі теория пайда пайда болады. Ол ―ҽуе 

ркіндігі‖ мен ҽуе кңістігінің мемлекеттік егемендігі туралы теориялар. ―Ҽуе 

еркіндігі‖ туралы теория француз ғалымы П.Фошильдікі, екінші теория 

голландық ғалым Лайкламе Найхольттікі. Осы ғылыми жетістіктердің 
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негізінде ҽуе кеңістігін қҧқықтық реттеу туралы кҿптеген конвенциялар 

пайда болды. Ҽуе кеңістігін халықаралық қҧқықтық реттеу ҿз бастамасын 

1919 ж. ҽу авигациясы туралы Париж конвенциясынан алды. Онда 

қҧқрылық пен су аймақтары жататын ҽуе кңістігін мемлекеттік егемендігі 

қағидаты бекітті.  

Халықаралық ҽуе қҧқығы ҧғымына келетін болсақ, ешққандай 

халықаралық шарттарда нақты тҥсініктеме берілмеген, ҿйткені алдын ала 

ҽуе қҧқығы ішкі мемлекеттік мҽселелерге жататын, қазіргі жағдайда 

халықаралық қатнастар ҧлғайған жағдайда халықаралық ҽуе қҧқығының 

маңызы ҿте зор деп айтуға болады.  

 Халықаралық әуе құқығы - ҽуе кеңістігін, оның анықтаушы 

қҧқықтық режимін қолдануға байланысты халықаралық субьектілердің 

арасындағы қатынастарды реттейтін арнай қағидаттар мен нормалардың 

жиынтығынан тҧратын халықаралық қҧқықтық бҿлімі. 

Бірінші – топтың нормалары халықаралық қозғалысты реттейді. Ҽуе 

кеңістігінің режимі жҽне халықаралық ҧшулар. 

Екінші - ҽуе кҿлігін комерциялық қызметін, халықаралық 

хабарландыруды реттейді. 

Халықаралық әуе құқығы – халықаралық ҽуе хабарландыруын жҥзеге 

асыру жҽне олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ҽуе кеңістігін 

пайдаланнуға байлаысты халықаралық субьектілердің арасындағы 

қатынастарды реттейтін халықаралық қҧқықтың саласы. 

    Ҽуе кеңстігін екі тҥрге бҿлуге болады: 

1. Егеменді ҽуе кеңістігі; 

2. Халықаралық ҽуе кеңістігі. 

Халықаралық ҽуе қҧқығының арнай негізгіқағидаты – мемлекеттің ҿз 

кеңтігіне толық жҽне ерекше егемендігінің таралуы. Ҽуе кеңістігіне 

егемендік қағидатының мазмҧны мемлекеттер ҿз ҽуе кеңістігінде ҿздері 

қҧрған қҧқықтық режимі қолдануы болып табылады. Осы қағидат 

халықаралық келімдерде қалай бекітілсе, дҽл солай ҽр елдің  заңдылығында 

да бекітіледі. Кез-келген ҽуе кемелері қандай да бір мемлекеттің аумағы 

шегінен ҧшып ҿткенде, сол мемлекеттің ҽуе ххабарлануына байланыты 

заңдар мен тҽртіптерін қатаң орындауы міндетті. Ҿз ҽуе кеңістігіне 

егемендік қағидатын негіззге ала отырып, мемлекеттер ҽдетте ҧшу жолдары 

мен бағыттарын, ал қажет болғанда тыйым салынған аймақтар арқылы 

ҧшҧу жҽне радио байланыс ережелерінің тҽртібін анықтап, ҧшу 

қорғанысын қамтамасыз етеді.  

Ашық ҽуе кеңістігінде ҧшу еркіндігі қағидаты. Ашық немесе 

халықаралық ҽуе кеңістігіне жағалаудағы мемлекеттің аумақтық суының 

ҽрі қарайғы кеңістігі жатады. 

Халықаралық азаматтың авияцияың қауіпсіздігі қамтамасыз ету 

қағидаты. Бҧл қағидат бойынша бір жағынан авиациялық техниканың 

сенімді пайдалануын қамтамасыз ету, екінші жағынан азаматтық 

авиацияның қызметіне заңсыз актілермен араласуға қарсы кҥресу. 
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Монреаль конвенциясында мҧндай қызметтің тшҥрлері кҿбірек 

кҿзделген: ҽуе кемесі ішіндегі адамдарға қарсы, ҽуе кемелерін бҧзса не 

жойса, ҽуе кемелерінің жҧмысына қауіп тҿндіретін жалған мҽлімет айтса. 

Осы конвенцияға мҥше мемлекеттің барлығы да осындай қылмыс 

жасағандарға қатаң жаза тҥрін қолдануға міндетті. 1988 ж. Монреаль 

конвенциясының хаттамасында халықаралық ҽу кемелерін ҧлшыруға 

қызмет кҿрсету кезінде ҽуе жай жҧмысына зиян келтіру. 

Тҽжірибеде мемлекет аумағынан ҽуе кемелерінің ҧшуы тұрақты жҽне 

тұрақсыз болып бҿлінеді. Тҧрақты ҧшу алдын ала бекітілген кестемен, 

жоспармен, белгіленген сызықпен жҥзеге асырылады, ал тҧрақсыз ҧшу ҽуе 

қатнастары екі немесе бірнеше мемлекеттердің арасында екіжақты 

келісіммен бекітілген. Кейбір мемлекттер авиакҽсіпорындарға ҿз аумағына 

келгенде саққтауға міндетті қосымша талаптар қойылған пайдалану 

рҧқсатын береді. 

Чикаго конвенциясының 5- бабыа сҽйкес осы конвенцияға мҥше 

мемлекеттердің халыққаралық ҽуе хабарландыруында тҧрақты ҧҧшуға 

жатпайтын ҽуе кемелері басқа мемлекет аумағыан ҧшуға тек сол жағдайда 

қҧқылы, егер олар Чикаго конвенциясының нормаларын бҧзбай жҽне 

конвенцияға мҥше мемлекет аумағына ҧшып ҿту немесе коммерциялық 

емес мақсатта рҧқсат етіледі. Мемлекеттер ҿз аумағында ҧшыпп бара 

жатқан шетел ҽуе кемесін тоқтатуға қҧқылы. 

Ҽуе кемесі апатқа ҧшыраған жағдайда қай ммлекеттің аумағында апатқа 

ҧшыраса, сол мемлекет апатқа ҧшыраған ҽуе кемесіне кҿмектесуі тиіс. 

Шекараны бҧзған немесе ҽуе жолынан шығып кеткен шетел ҽуе кемесін 

ҽуе кемесінің бортындағы жолаушылардың ҿміріне қауіп тҿндіромей жҽне 

ҽуе кемесінің қауіпсіздігін сақтауға ҽрекет жасау керек. 

1958 ж. Ашщық теңіз туралы Женева конвенциясы бойынша Ашық теңіз 

бостандығы қағидаты мен қатар, теңіз ҥстімен ҥшу еркіндігі бар. Яғни, 

барлық мемлекеттердің ҽуе кемелерінің жхағалауындағы болсын, болмасын 

ашық теңіз ҥстіндегі ҽуе кеңістігінде еркін ҧшыға қҧқығы бар. Бҧл еркіндік 

БҦҦ-ның 1982 ж. Теңіз қҧқығы туралы конвенциясымен бекітілді. 

Ҽуе кемесі Ашық теңіздің ҥстіме ҧшу кезінде ерекшеленетін ҧлттық 

белгілері жҽне бір ммлекеттің тіркеу номері болуы міндетті. 

Антрактика ҥстіндегі ҽуе кеңістігіндегі режим жҽне онда ҧшу қҧқығы 

1959 жз. Антрактида туралы шартпен анықталады. Бҧл шарт барлық 

мемлекеттердің азаматтық ҽуе кемелерінің еркін ҧшуын бекітті. 

Халықаралық ҧшулар ИКАО9-ның стандарттарына сҽйкес жҥзеге 

асырылуы тиіс. Ҽскери ҽуе кемелерінің ҧшуы тек шартты бақылау 

мақсатында жҥзеге асырыла алады. 

Халықаралық ҽуе хабарландыруында негізгі мҽселе шетел 

авиакҽсіпорындарының комерциялық қызметтерін реттеу болып табылады. 

Осы проблема ҿз кезінде ірі авиациялық державалар мен олардың 

авиокампанияларының арасында ҥлке дау туғызған. Егер комерциялық 

қҧқық ҧғымына келетін болсақ, бҧл авиокҽіпорындарға жолаушылар, 

жҥктер мен поштаны сыйақы ҥшін ҽуе арқылы тасмалдауына рҧқсат беру. 
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Халықаралық ҽуе хабарландыру ҧғымы ҽдетте комерциялық 

қҧқықтармен ашылады. 

1. Транзиттік қҧқықты берген ммлекеттің аумағында қондырусыз 

транзиттік ҧшу қҧқығы. 

2. Комерциялық емес мақсатта транзиттік ҧшу, қондыру қҧқығы. 

3. Ҽуе кенмесі тіркелщген мемлекетке ҧшщуда шет мемлекеттен бортқа 

аынған жолаушшылар ме жҥктерді жҽне поштаны алып кетуге қҧқылы. 

4. Ҽуе кемесі тіркелген мемлекеттен бортқа алынған жолаушыларды, 

жҥктерді, поштаны шет мемлекетке алып келуге қҧқылы. 

5. Шет мемлекеттің аумағында жолаушыларды шығару, жҥк пен 

поштаны шығару, тоағы теңдейт басқа ҥшінші мемлекетке тасуға қҧқылы. 

6. Ҿз мемлекетінің аумағы арқылы ҥшінші мемлекетке тасмалдауды 

жҥзеге асыруға қҧқылы. 

7. Ҿз мемлекетінің аймағынан ҿтпей, ҥшшінші мемлекеттің аймағы 

арқылы тасмалдауды жҥзеге асыруға қҧқылы. 

Ҽуе кемелері тіркелу фактісіне байланысты ҧлттық иелікке 

жатқызылады. Ҧлттық иелікке жжататындықтан, ҽуе кемелері ҿзі тіркелген 

мемлекеттің қорғауында болады. 

Тшірклген ҽуе кемесі мемлекеттік тізілімге кіргізіледі. Халықаралық 

ҽуе ххабарландыруында ҽуе кемелерін азаматтық жҽне мемлекеттік деп 

бҿледі. Аззаматтық – жолаушылар мен жхҥктерді тасмалдауға араналса, ол 

азаматтық ҽуе кемелері болып табылады, бҧл жеке меншшікке жатады, 

яғни азаматтық ҽуе кемелерін сатоуға, сатып алуға, сый ретінде беруге 

болады, ал Чикаго конвенциясының 3-бабына сҽйкес ҽскери, кеден жҽне 

полициялық қызметке қолданылатыны ммлекеттік ҽуе кемелеріне 

жатқызылады. 

Мемлекеттің жауапкершілігі. Мемлекеттер халықаралық ҽуе 

қҧқығының қағидаттары мен нормаларын бҧзғандары ҥшін саяси 

жауапкершілікке тартылады. Ол жауапкершілік ИКАО Ассамблщеясына 

дауыс беру қҧқығынан айрыллу тщҥрінде болуы мҥмкін. Сонымен қатар, 

мемлекеттер басқа мемлекеттің ҽуе кеңістігі егемендігі бҧзғаны ҥшін 

халықаралық жауапкершілікке тартылады. 

Әуеде тасмалдаушының жауапкершілігі. Ҽуеде тасымалдаушы 

жолаушшылар мен жҥк иелеріне келтірген шығындары ҥшін азаматтық-

қҧқықтық жауапкершілікке тартылады. 

1929 ж. Варшава конвенциясына сҽйкес, тасмалдаушы жолаушының 

ҿліміне алып келген емсе кез-келген дене жарақатын жҽне жҥктің жоғалуы 

мен жеткізіп беру уақытын кешіктіргені ҥшін келтірген зиянға жауап 

береді. 

Варшаға келісім шарт жҥйесінде ҽуеде тасмалдаушы 

жауапкершілігінің максимум шекті кҿлемі белгіленген. Ҽр бір жолаушы 

ҥшін жауапкершіліктің шегі 250 мың француз алтыны, ҽрбір 1 кг салмақ 

жҥк ҥшін – 250 мың француз алтыны, ҽрбір қолда ҧстап жҥрген затқа 5 мың 

француз алтыны. 
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1966 ж. Монреаль келісім-шарты бойынша тасмалдаушының 

жауапкершіліктік шекті кҿлемі 75 мың американ долларына кҿбейтілді. 

197 ж. Гҧватемала хаттамасы жауапкершілікті ҿтеудің кҿлемін  мың 

долларға ҿсірді. Яғни, кінҽға байланыссыз жолаушыға келтірген зиян ҥшін 

жауапкершіліктің абсолютті жҥйесін қабылдады. 

 

XXVIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық ғарыш құқығы. 

Жоспар: 

1.Халықаралық ғарыш қҧқығының тҥсінігі жҽне қайнар кҿздері. 

2.Ғарыш қызметін халықаралық –қҧқықтық реттеу. 

3.Ғарыш кеңестігімен аспан денелерінің қҧқықтық режимі. 

4.Ғарыш объектілері келтірілген зиян ҥшін жауапкершілік.  

 

Ғарышты зерттеу жас сала болғанымен, оның даму деңгейі тез 

қарқындауда, сондықтан ғарыш кеңістігін зерттеу, пайдалану 

мемлекеттердің кең жҽне Жан жақты араласуынсыз жҥзеге аспайды. 

  Ғарыш қызметінің тбасталуына орай оның кез кеклген тҥрі бір немесе 

бірнеше мемлекеттердің мҥддесін қозғай алады, ал ғарыштық қызметтердің 

кҿпшілік тҥрлі халықаралық қоғамдастықтың мҥддесіне қызмет етюді. Бҧл 

―Заңды ғарыштық қызмет‖, ―Заңсыз ғарыштық қызмет‖ ҧғымдарын енггізу 

қажеттілігін, сонымен қатар ғарыштық қызметте халықаралық байланыс 

тҧрғысында бнлгіленген тҽртіпті бекітуге себепші болды. 

 1958 ж. 13 желтоқсанда ҿткен БҦҦ Бас Ассамблеясының қарарында 

―Ғарыш кеңістігіне адамзаттың жалпы мҥдделілігі жҽне ғарыш кеңістігін 

зерттеу бағдарламасы жҥргізуде туындайтын қҧқықтық проблемаларды 

БҦҦ шегінде талқылау қажеттігі аталады. 

Қҧқық пен сыртқы саясат арасындаҥзілмейтін байланысбар. Бҥгінгі 

таңдақандай салада болмасын, мемлекеттердің сыртқы саясаты жҥргізуінде 

бастр жетекшілікті жалпы халықаралық-қҧқықтық қағидалар қызмет туї 

тиіс., 

ХҒҚ ҿзінің қалыптасуның алғашқы сатыларында осындай қағидалар ғарыш 

қызметінде ерекше мҽнге ие болды. Арнайы қағидалардың жоқтығына 

жалпы қағидаларды қолдану арқылы олардың орны толтырылды. 

ХҒҚ ғылымының пайда болғанынан бастап кҿптеген заңгерлер 

халықаралық қҧқықтың негізгі қағидалары мен нормалары ғарыштық 

қызметке де таралатынын негіздеді. Ал оның ерекшелігі арнайы 

нормаларда есепке алынды. Олар халықаралық қҧқықтың жаңа саласын 

қҧрастырады, бірақ ешқандай бҿлек қҧқықтық жҥйе болуы мҥмкін емес. 

 Ғарыш бойынша шарттың кҥшіне енуі кҥні – 1967 жылдың 10 қазаны 

ХҒҚ –ның туған кҥні деп. танылады. 

 ХҒҚ жҽне халықаралық қҧқық қағидаларының жиынтығы дегеніміз – 

біріншісі екіншісінің негізгі қҧрамы болып табылады. ХҒҚ – ның 
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қағидалары мен нормаларының ерекшілігі – оныңхалықаралық қҧқыққтың 

басқа тармақтарымен теңестірілуіне мҥмкіндік бермейді. 

 БҦҦ БА –ның қарары ҧсыныс сипатында келеді, бірақ бірауыздан 

қабылданған олар белгілі бір ҽрекетке қатысты мемлекеттердің келіскен 

позициясын білдіреді, он жалпы халықаралық тқауымдастық та қолдануы 

тиіс. БҦҦ – Халықаралық сот статуты халықаралық қҧқықтың кҿмекші 

қайнар кздеріне сот шешімдерін жҽне біліктілігі жоғары мамандардың 

ілімдерін жатқызады. Слайда ғарыштық кеңістікті пайдалануға, зерттеуге 

байланысты мҽселелер БҦҦ-ның халықаралдық соттарында немесе аралық 

соттарда қарастырылған емес, себебі мемлекеттер арасында ҽлі кҥнге дейін 

ХҒҚ –ның жағдайы туралы дау туған жоқ. Екінші кҿмекші қайнар кҿзі – 

халықаралық қҧқық саласында, ҽсіресе ХҒҚ-да білікті заңгерлердің еңбегі 

болып отыр. 

Халықаралық қҧқықтың жеке буыны болғандықтан ХҒ;Қ сипатына қарай 

ерекшеліктері бар. Ғарыш кеңістігіне байланысты бҧл ерекшеліктерге 

мыналарды жатқызуға болады: 

1. Ғарыш кеңістігінде аумағы ешкімге тиісті емес, бос жатқан, 

болашақта адамзаттың пайдалануында болуы мҥмкін аспан денелері 

орналасқан; 

2. Ғарыш іс жҥзінде шексіз; 

3. Қҧрлық аумағында дҥниежҥзілік мҧхитқа жҽне ҽуе кеңістігіне 

қарағанда, ғарыш кеңісттігі пайдалану пролцесінде ешбір аймақтарға 

бҿлінбейді; 

4. Адамның онда қызмет етуіне ғарыш кеңістігі қауіп тҿндіреді. 

Ғарыш қызметіне байланысты ерекшіліктер: 

1. ғарышты ҽскери мақсатта қолдану қауіп тҿндіреді; 

2.         ғарыш қызметінің нҽтижесінде кҿп мемлекеттер қызығушылық 

білдіреді, бірақ он тек   ғылыми жҽне ҿндірістік қатынастарды аса дамыған 

мемлекеттер ғана ҿзінше жҥзеге асыра алады; 

3. ғарыш аппараттарын жіберу жҽне қайтару барысында шет 

мемлекеттерінің ҽуе кеңістігін жҽне ашық теңіз кеңістігін пайдалануға 

байланысты; 

4. ғарыш кеме ҧшыру шет мемлекеттерге жҽне олардың азаматтарына 

зиян келтіруі мҥмкін. 

Ҥкіметаралық ҧйымдар ХҒҚ саласындағы субъект болуы ҥшін 4 

жағдайды ескеру қажет: 

1. Ҧйым келісім-шарт белгілеген барлық қҧқықтар мен міндетттерді 

орындайтыны   туралы ресми жариялауы керек; 

2. Ҧйымның мҥше мемлекеттерінің кҿбі осы келісі- шарттың 

қатысушылары болуы қажет; 

3. Осы ҧйымның мише мемлекеттерінің кҿбі 1967 ж. Ғарыш туралы 

шарттың мҥшесі болуы керек; 

4. Ҧйым ғарыш қызметін жҥзеге асыруы керек. Бірақ ол да 

жеткіліксіз:Конвенція бойынша жауапкершілік туралы конвенцияда, Ай 

туралы келісімде ҧйымдардың қҧықтары мен міндеттері едҽуір шектелді.    
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         Халықаралық ғарыш құығының негізгі объектілері : 

1. ғарыш кеңістігі; 

2. аспан денелері; 

3. ғарышкерлер; 

4. жасанды ғарыш объектілері; 

5. ғарыш жҥйелерінің жерделі компоненттері; 

6.  практикалық қызметтің нҽтижесі; 

7. ғарыш қызметі. 

Халықаралық ғарыш қҧқықғының даму жоспарын екіге бҿлуге болады: 

біріншіден, ғарышты игеру саласындағы, ғылыми-техникалық прогресті 

дамытуға байланысты қҧқықтық мҽселелер, сон дай-ақ осыған байланысты 

халықаралық қатынастарды дамыту. Екіншіден, халықаралық ғарыш 

қҧқығына қтысты нормалар шығару жҽне бар заңдарды жҥзеге асару. 

1-топқа мыналарды жатқызуға болады: 

1. тікелей телидидар қызметін кҿрсетуді қҧқықтық реттеу мҽселелерін 

шешу қажеттігі; 

2. жерделі алыс қашықтықтан зертеу мҽселелері бойынша Шарттарды 

бекіту қажеттігі; 

3. ҽуе кеңістігіндегі мемлекеттер егемендігінің шекарасы 

анықталмағандықтан, ҽуе кеңістігі мен ғарыш кеңістігінің шекрарсын 

белгілеу қажеттігі; 

4. геостационарлы орбиталық жҥйе режимін белгілеу;  

5. ғарыштағы ядро энергия кҿздеріне байланыстымҽселелерді шешу.   

2-топқа жататындар: 

1. кҥші бар заңдарда берілген жҽне болашақта Тенгізу керек даулы 

мҽселелерді шешу, нақты айтқанда, халықаралық ғарыш қҧқығының негізгі 

терминдерін: ғарыш кеңістігі, ғарыш нысаны жҽне т.б; 

2. халықаралық ғарыш қҧқығына байланысты барлдық халықаралық 

барлық халықаралық ҧйымдарды біріктіретін ҽмбебап ҥкіметаралық ҧйым 

қҧру; 

3. бҥгінгі талаптарды ескере отырып , ХҒҚ –ның нақты, тҥсінікті, 

жалпыға бірдей қағидаларын жасау жҽне қабылдау. 

Жоғарыда баяндалған мҽліметтер бойынша мынадай қорытынды жасауға 

болады: 

1. ҿзінің салыстырмалы тҥрдегі жастығына қарамастан, халықаралық 

ғарыш қҧқығыхалықараылқ қҧқықтың жеке бір саласы ретінде қалыптасты; 

2. кейбір мҽселелердің реттелмегендігіне қарамастан,халықаралық 

ғарыш қҧқығы ғарышты игеру мен пайдалануға байланысты халықаралық 

қатынастарды жеке ҿзі реттей алады; 

3. ғарышты игеруге байланысты халықаралық қатынастарды қҧқықтық 

реттеу – ғарышты игеруде халықараылқ ынтымақтастықты мықты қҧруға 

кҿмектеседі.  

XXVIIІ-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  
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Халықаралық экологиялық құқық. 

Жоспар: 

   1. Халықаралық экологиялық қҧқық ҧғымы, оның қалыптасуымен дамуы. 

   2.Экологиялық қҧқықтың арнайы қағидаттары жҽне қайнар кҿздері 

   3.Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ҧйымдар. 

 

Ҽлемде  60-жылдан бастап ҿнеркҽс,іп пен ауыл шаруашылығының, 

энергетикалық дамуында ҿзгеріс болып, қоршаған ортаға кері ҽсерін тигізді 

жҽне ғаламдық кҿлемде бҥлдіруші сипат ала бастады. Ошсыған 

байлланысты ҽлемдік қауымдастық қоршаған ортаны халықаралық 

қҧқықтық қорғаудың қажет екенін ҧғынды. 

Дүниежүзілік мұхит, жер шары бщтінің 2/3 ауданын алады. 

Дҥниежхҥзілік мҧхит ҧҧғымы жердегі барлық 4- Атлант, Ҥнді, Тынық, 

Солтҥстік Мҧзды мҧхиты, сондай-ақ олармен байланысты барлық 

теңіздерді қамтиды. Дҥниежҥзілік мҧхитқа материктер ішінде орналасқан, 

оқшауланған теңіздер жатпайды, мысалы, Каспий теңізі. 

Құрлықтар адамзат дамуы ҥлшін негізгі жҽне тікелей ҿмірлік 

кеңістікті қҧрайды. Осы тҥсінікпен дҽтҥрлі тҥрде, жердің қҧрлықтағы 

бетіме тығыз байланысты барлық табиғи коомплекс, яғни топырақ, жер 

қойнауы, су ресурстары, ҿсімдіктер жҽне жануарлар ҽлемі қамтылады. 

Атмосфералық ауа – жер бетімен ғарыш кеңістігінің арасында 

жататын жер шарының газды қабығы. Атмосфералық ауа қҧрамына белгілі 

бір пропорцияда от тегімен, сондай-ақ табиғи зат алмасу процестерінен 

қҧралып, біршама тҧрақты болып табылады. 

Ғарыш – жердің немесе атмосфераның шекгінде жататын барлық 

материалдық кеңістік. Ғарыш кеңістігі шексіз. Бірақ адамдардың ҽсер еету 

аясы жерге жақын аудандарда шектеулі болып келеді. 

Халықаралық экологиялық құқық – қағидаттары мен нормалары 

ғаламдық экологиялық проблемаларды шешуді іздеудегі халықаралық 

ҧйымдар мен мемлекеттер арасындағы халықаралық ынтымақтастықта ҿте 

маңыззды рол иеленуші халықаралық қҧқықтың дамып келе жатқан саласы. 

Халықаралық экологиялық қҧқықтың қағидаттарымен нормаларының 

жиынтығы халықаралық жария қҧқық саласын қҧрайды. Бҧл халықаралық 

жария қҧқықтың қайнар кҿздерінен кҿрінген тікелей материалдық қҧқық. 

Осылардың ең маңыздысы - ҽмбебап сипатта болатын халықаралық 

шарттар. Оларда халықаралыққ экологиялық қҧқықтың негізгі қағидаттары 

бекітілген. 

Халықаралық экологиялық қҧқыңтың қағидаттары алғаш рет адамды 

қоршаған орта проблемалары жҿніндегі 1972 ж. БҦҦ Стокгольм 

конференциясының дщекларациясында тҧжырымдалды. 

Стокгольм декларациясының ең маңызды қағидаттары: 

1. Мемлекет қоршаған орта проблемаларына жақындаудағы ҿз 

ҧлыттық саяатына сҽйкес келетін ҿз ресурстарын пайдалануға қҧқылы. 

Оларға ҧлттық юрисдикция шегінен тыс қызметіне немесе басқа 
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мемлекеттің не ауданның қоршаған ортасына залал келтірмеуді 

бақыламаса, жауапкершілік жҥктеледі (21-қағида); 

2. Ауа, су, жер, флора, фаунаны жҽне ҽсіресе табиғи экожҥйелердің 

сипатты ҥлгілерін қоса, барлық табиғи ресурстар келешек ҧрпақтың игілігі 

ҥшін адам қызметін ҧқыпты жоспарлау жҽне оны қажеттігіне қарай басқару 

жолымен сақталуы тиіс (21-қағида) ; 

3. Қалпына келмейтін ресурстар – келешекте таусылудан қорғалуы 

қмтамасыз етілетіндей жҽне олардың пайдасын бҥкіл адмзат кҿретіндей 

жасалуы тиіс (5-қағида). 

Қайнар кҿздер – халықаралық экологиялық қҧқықтың даму серпінін 

кҿрсетеді. Қазіргі кезде халықаралық екі жақты шарттар басымдылыққа ие, 

бірақ соңғы уақыттарда халықаралық қҧқықтың осы саласының дамуына 

халықаралық конвенциялардың ықпалы зор. Бҧл кҿзқарасты негіздеу ҥшін 

халықаралық конвенциялар халықаралық экологиялық  қҧқықтың 

―қҧрылымдық заңдары‖ болып табылатындығын, олардың негізіндебасқа 

нормалар, мысалы, осы конвенция хаттамаларының дамитындығын айтуға 

болады. Мемлекеттік келісімдер мен шарттарға келетін болсақ, олар 

негізінен жергілікт деңгейде саяси мҽселелерді шешеді жҽне қоршаған 

ортаны аумақтық немесе ҽлемдік деңгейде қоғау мҽселелерін іс жҥзінде 

шешуге қабілетсіз болып келеді. 

Қошаған ортаны қорғауға байланысты халықаралцық қҧқықтық 

шығармашылық ҿте маңызды рҿл атқарады. Бҧл ең алдымен халықаралық 

жауапкршілік институтының дамуына, сондай-ақ халықаралық қҧқықты 

екіге: абсолютті, яғни қатаң (міндетті) жҽне жҧмсақ (ресми заңды кҥш 

иеленбейтін) деп аталатын квази қҧқы деп бҿлуге байланысты. 

Табиғатты қорғау ісіне қатыспаған Ҧлттар Лигасына қарағанда, БҦҦ 

мҧндай маңызды мҽселені шешуге ҥлкен ҥлес қосты. Оған БҦҦ –ның Бас 

ассамблея, ЭКОСОС, аумақтық экономикалық комиссиялар (ЕЭК, 

ЭСКАТО, ЭКА, ЭКЛА), ЮНКТАД, ЮНТДО, МОТ,ФАО, ЮНЕКО,ВМО, 

КПР, МАГАТЭ, ИКАО жҽне басқа басты органдар мен арнайы мемкемелер 

кҿңіл бҿледі. 

БҦҦ Бас Ассамблеясының ―Қоршаған орта саласындағы халықаралық 

қатынастар бойынша ҧйымдастырушылық жҽне қаржылық шаралар‖ 

жҿнінде 1972 ж. 15 желтоқсанда қабылданған №2997 қарарына сай 

қоршаған ортаға байланысты БҦҦ бағдарламасы (ЮНЕП) дген атқа ие 

болғанын ерекше атап ҿтсек, БҦҦ-ның шегінде қоршаған ортаны қорғау 

мҽселелері жҿнінде ҥкіметаралық жаңа орган қҧрылды. Ол негізгі қосалқы 

органның міндетін атқарады, экономикалық жҽне ҽлеуметтік кеңес арқылы 

ҽрбір 2 жыл сайын ҿзінің қызметі жҿніндегі баяндамаларын Бас 

Ассамблеяға ҧсынып отырады. ЮНЕП  қҧрамында 3 негізгі: 

1)Басқарушылар кеңесі; 2) Атқарушы директоры басқаратын секритариат 3) 

Қоршшаған орта жҿніндегі қор басқаратын қор қҧрылымы бар. ЮНП-тің 

штаб-пҽтеі Найробиде (Кенеди) орналасқан. 

 ЮНЕП-тің  Басқарушылар кеңсі БҦҦ Бас ассмблеясының 3 жылдық 

мерзімге алыатын 58 мемлекеттің ҿкілдерінен тҧрады. Ол жыл сайын 
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қоршаған ортаы қорғау аясындағы халықаралық қатынастардың негізгі  

мҽселелерін талқылау ҥшін жиналады. ЮНЕП-тің Басқарушылар кеңесінің 

алғашқы сессиясы 1973 жылы ҿткізілді. 

 ЮНЕП-тің атқарушы директорын БҦҦ  Бас ассамблеясы 4 жыл 

мерзімге сайлайды.Ол барлық ағымдағы істерді басқарады, дҽлрек 

айтсақ,Басқарушылар кеңесінің ҽр бір кезекті сесиясының дайындығын 

қамтамсыз етеді. Ол басқаратын секритариат ЮНЕП-тің 

ҧйымдастырушылық-техникалық қатынастарынң жҧмысын қамтамасыз 

етеді. 

 Қоршаған орта жҿніндегі қор ЮНЕП шеңберіндегі мемлекеттер 

жҥзеге асыратын халықаралық табиғатты қорғау шараларына қосымша 

қаржылық кҿмек кҿрсету мақстында қҧрылған. Қор ҽр бір мемлекеттің ҿз 

еркімен берілетін салымдарынан негізінде қҧрылады жҽне ЮНЕП 

Басқарушылар кеңесінің ҧсынысына сҽйкес жҧмсалады. Алғашқы қордың 

кҿлемі 5 жылға 100 млн. доллар. 

  ЮНЕП ҧйымдастырылғалы бері қоршаған ортаны  қорғау жҿнінде бір 

қатар маңызды шараларды жҥзеге асырды: қоршаған ортаны жағдайына 

байланысты ҽлемдік бақылау жҥйесін қҧру ҥшін дайындық жҧмыстарын 

ҿткізді (Мониториг), 100-ден астам халықаралық табиғатты қорғау 

жобаларын ҿз қамқорына алды. 

 Азық тҥлік жҽне ауыл шаруашылық мҽселесі жҿніндегі БҦҦ (ФАО), 

ҿнімді жерлерді, су ресурстарын, ҿсімдіктер жҽне жануарлар ҽлемін 

қорғауға кҿңіл бҿледі. ФАО осы табиғат объектілерінің жағдайын аықтау 

мақсатында зерттеулер жҥргізеді, оларды ҥнемі қолдану жҽне қорғау 

жҿнінде ҧсынытарды дайындайды, қызмт кҿрсетуші  ҧйымының  

тапсырысын орыдайды, осылайша ҽлемдік жҽне аумақтық кҿлемде 

тҽжірибе жинау мен алмасуды жеңілдетеді, қоршаған ортаны қорғау 

жҿніндегі жобалар мен бағдарламаларға қаржылық жҽне материалдық- 

техникалық кҿмек кҿрсетеді. 

Табиғат қорғау міндеттерін шешуге қоғамдық кҥштер жҧмылдыру 

ҥшін арнайы қҧрылған ҥкімттік емес ҧйым- Табиғат жҽне табиғи 

ресурстарды қорғау жҿніндегі халықаралық одақ (МСОП). Ол 1948 жылы 

Қазанда Фонтенеблода (Францияда) ҿткен қҧрылтай ассамблеясының 

шешімі бойынша қҧрылды. МСОП жарғысының 1 бабына сҽйкес ол 

ҥкіметтердің, Ҧлттық жҽне халықаралық шараларға сҽйкес жҥргізілген 

табиғи ресурстарды сақтау жҽне табиғатты қорғау мҽелесімен айналысатын 

жеке тҧлғалардың арасындағы қатынастарға жҽрдемдеседі. Бҧл ҧйымның 

мҥшелері: елдердің ҥкіметі сйяқты, жеке мемлекеттік органдар, мекемелер, 

қоғамдық ҧйымдар (ҧлттық жҽне халықаралық) жҽне табиғатты қорғау 

ісінен ҿз салымдарын салушы адамдар болуы мҥмкін. 

МСОП-тың жоғары органы сессиясы 3 жылда 1 рет ҿткізілетін 

табиғатты қорғау жҿніндегі Бҥкіл ҽлемдік Конгресс деп аталатын Бас 

ассамблея. МСОП-тың табиғат қорғау қызметі ҽр қайсысын комисия 

(ҧлттық парк, экологиялық қҧқық,сирек тҥрлері жҿніндегі) басқаратын 6 

негізгі бағытты жҥргізіледі. Комииссия мҥшелері қоршаған ортаны қорғау 
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мақсатына  жету ҥшін белсенді қатынас жасайтын мемлекеттік жҽне 

қоғамдық қайраткерлер, ғалымдар жҽне басқа тҧлғалар. МСОП бір қатар 

пайдалы шараларды жҥргізген. Арнайы қорғауды қажет ететін 

жануарлардың тҥрлері туралы мҽліметтерді қҧрайтын халықаралық ―Қызыл 

кітап‖ шығарды . МСОП қоршаған ортаны қорғауға байланысты ҽлемдік 

қоғамдық ой пікір қалыптастыруда маңызды рол атқарады. МСОП 

шеңберідегі халықаралық жҽне экологиялық қҧқықты жасауға маңызды рол 

білім жҽне қҧқықтық ғылымды дамытудағы халықаралық ҧйымдардың заң 

жобалық қызметімен мемлекеттерге кең  бағдарлама негізінде кҿмек беру 

қызметтін атқаратын Экологиялық қҧқық жҿніндегі комиссияға берілген. 

Комиссяның жанында таң ғажайып экологиялық-қҧқықтық материалдар 

жинағын иеленетін Экологиялық қҧқық жҿніндегі орталық қызмет етеді. 

Жинақ (коллокция) 4 компоненттен тҧрады: 1) ҽлем мемлекеттерінің қазіргі 

қызмет ететін экологиялық заңдылығының жинағы; 2)табиғи ресурстарды 

қолдануды реттеу жҽне қоршаға ортаны қорғау мҽселеллері бойыша Еуропа 

одағы актілерінің жинағы; 3) кҥші бар келісімдер, конвециялар, шарттар 

жҽне халықаралық эколгиялық қҧқықтың басқа да актілер жинағы; 4) 

ҽлемнің ҽр бір елдерінен экологиялық-қҧқықтық ҽдебиеттер жинағы. 

Халықаралық экологиялық-қҧқықтық нормаларды жҥзеге асыруда 

халықаралық ҧйымдар маңызды рол атқарады. Жоғарыда аталғандай, ол 

ҧйымдар қҧқықтық шығармашылықпен, тҧрақты даму бағдарламасын 

жасау мен, маңызды экологиялық жобаларды жҥзеге асыру мен донорлық 

қызметті кҿрсету мен, сондай-ақ қоршаған орта жағдайы жҿніндегі 

мҽселелерді жариялау мен айналысады. Сонымн қатар, қоршаған ортаны 

қорғау мен айналыспайтын арнайы халықараллық ҧйымдар мемлекеттерге 

кҿмек кҿрстедді. Сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау аясында халықаралық 

қҧқықтық шығармашылықты дамытуды жҥзеге асырады. Халықаралық 

ҧйымдар ҿзге де проблемаларды шешуде мемлекеттер арасындағы қарым-

қатынастың ең жоғарғы нысанына екендігін ескерту керек.  

Бҧл нысанда мемлекеттер жоғары деңгейде ҥлестіріледі жҽне ҿзара қарым-

қатынасқа тҥседі  жҽне соның нҽтижесінде қойылған міндетті шешуге 

байланысты табыстарға жетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

XXІX-лекция(1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Халықаралық дауларды шешудің  

халықаралық құқықтық құралдары. 

Жоспар: 
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1.Мемлекеттер арасындағы қарама-қайшылықтарды жҽне дауларды тек 

бейбіт жолмен шешу. 

2.Қарама –қайшлықтарды шешудегі негізгі қҧралдар: тікелей келіссҿздер  

мен кеңес жҥргізу. 

3.Дауларды халықаралық ҧйымдарда шешу. Халықаралық татуластыру 

рҽсімі. 

    Бірінші ҽллемдік Гагга конференциясында қабылданып, 1907 жылы 2-ші 

ҽлемдік Гагга конференциясында толықтырылған  ―Халықаралық дауларды 

бейбіт жолмен шешу жҿніндегі‖ Конвенция халықаралық дауларды бейбіт 

жолмен шешу жҿніндегі  алғашқы ҽмбебап акт боллып есептеледі. 1928 

жылы 26 қыркҥйекте Ҧлттар Лигасы қабылдап, 1949 жылы 28  сҽуірде БҦҦ 

Бас Ассамблеясының қарарымен бекітлілген халықаралық дауларды бейбіт 

жолмен шешу жҿніндегі жалпы акт қабылданды. 

  Дауларды бейбіт жолмен шешуге қатысты маңызды ережелер бекітілген 

БҦҦ Жарғысында ерекше орынға ие (соның ішінде 33 бап). Бҧл 

ережелердің одан ҽрі дамуында БҦҦ Бас ассамблеясының бірқатар қарары 

мен декларациялары қабылданған, оның ішінде 1982 жылы Дауларды 

бейбіт жолмен шешу жҿніндегі Манила деклорациясы. 

    Аймақтық келісімдер арасынан 1948 жылы Дауларды бейбіт жолмен 

шешу жҿніндегі Америкаралық келсім- шартты алуға болады. (Богота 

пакті), ондай-ақ 1958 жылы Еуропа Кеңесі қабылаған Еуропа конвенциясы, 

1982 жылы қабылдаған СБСЕ шеңберіндегі Бітімгершілік жҽне 

арбитраждық бойыша конвенция, сонымен қатар дауларды бейбіт жолмен 

шешу ережелернен тҧратын аймақтық ҧйымдардың да жарғылары 

(ЛАГ,ОАГ,ОАЕ,СНГ). 

   Тікелей келіссҿздер жҥргізу дауларды шешудің бейбіт жолдары 

жҥйесінде ерекше орын алады. Жалпы алғанда, келіссҿздерсіз ешқандай 

халықаралық дауларды шешу мҥмкін емес. 

   Халықаралық дауларды бейбіт тҥрде реттеу жҿніндегі барлық 

келісімдерде 

Қандай да бір  мақсатқа жету ҥшін келісҿздер бірден бір алғашқы қадам 

ретінде қарастырлады. Ол 1899 жылы жҽне 1907 жылдардағы Халықаралық 

қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу жҿніндегі Гагга конвнциясында. БҦҦ 

Жарғысында (33-бап), 1949 жылы халықараллық дауларды бейбіт жолмен 

шешу жҿніндегі  Жалпы актісінде,1982 жыл Дауларды Бейбіт жолмен 

шешу жҿніндегі Манила декларациясында жҽне т.б кҿрсетілген. 1924 жылы 

30 тамыздағы Мапромматис ісі бойынша Халықаралық ҽділ соттың тҧрақты 

палатасының шешімімен, сондай-ақ 1960 жылы 12 сҽуірдегі Ҥндістан 

аумағы арқылы ҿту қҧқығы жҿніндегі дау туралы БҦҦ-ның Халықаралық 

Сотының шешімінде дау соттың іс қараауының объектісі болғанға дейін 

оны келісҿздер арқылы шешу қажттігі тікелей кҿзделген 

   Кҿпжақты конвенцияларды кез келген мҽселелер бойынша кеңестер 

жҥргізу міндеті бар. Ол мақсаттқа қатысты немесе конвенция ережелерін 

жҥзеге асыру барысына қатыты туындауы мҥмкін. Мысалы, 1972 жылы 



 101 

Бактереологиялық қаруларды жасауға жҽне ҿндіруге тыйым салу жҽне жою 

жҿніндегі конвенция. 

    Мҧндай конвенцияларды бҧрынғы тҽсілдер деп қарастыруға болады.  

     Кеңес беру бірқатар келсім шарттарға дуаларды бейбіт жолмен шешудің 

тҽсілдері ретінде тікелей қарасытырлған (мысалы, 1982 жылы Теңіз қҧқығы 

бойынша БҦҦ конвенциясының 283 бабы). 

    Халықаралық ҧйымдардың жарғыларды Дауларды Бейбіт жолмен 

шешудің  тетіктерін қарасытырады. 

   Халықаралық дауларды Халықаралық ҧйымдар органрымен қарау саяси 

тҽсілдер арқылы жҥргізіледі. Шешімдер ҧсыныс сипатына ие. 

  Дауларды БҰҰ шегінде Бейбіт жолмен реттеу. БҦҦ Жарғысымен Бас 

Ассамблея жҽне Қауіпсіздік кеңесі дауларды шешуге байланысты 

қҧзыретке ие органдар болып табылады. БҦҦ жарғысының ҤІ тарауына 

сҽйкес ―Дауларды Бейбіт жолмен шешу‖, бҧл бірінші кезектегі 

Халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп тҿндіретін даулар 

жҿнінде сҿз болып отыр. 

  Қауіпсіздік Кеңесі осындай дауларды шешуде ерекше орынға ие. 

Қауіпсіздік Кеңесі жарғысының 34 бабына сҽйкес, ол кез келген дау 

бойынша зерттеу жҥргізуге ҿкілдігі бар. Осы негізде Қауіпсіздік Кеңесі 

Халықаралық тергеу ҽрекеттерін жҥргізеді. Іздестіруді- Кеңестің ҿзі немесе 

осы мақсатта қҧрылған комиссиялар бірге жҥргізуі мҥмкін. Кеңе- іздестіру 

жҥргізу барысында даулардың фактілік жағын анықтап қоймай, сондай-ақ 

Халықаралық бейбітшілікпен қауіпсіздікке қауіптілік дҽрежесін 

анықтайды. Сол ҥшін де іздестіру дҽстҥрлі тергеу тҽртібінен ҿзгеше. 

    Қауіпсіздік Кеңесі даулардың сипатын бекітіп, бірқатар ҽрекеттер 

жасауы мҥмкін. Қажет деп тапқан жағдайда ол таптардан дауды шешуді 

талап етуі мҥмкін, сондай-ақ  заңдылық сипаттағы даулар жалпы ережелер 

бойынша Халықаралық сотқа тараптар арқылы берілллуі тиістігін назарға 

алады. 

    Дауларды ЕКҚҰ шеңберінде бейбіт түрде реттеу.  
   ЕКҚҦ (Еуропадағы қауіпсіздік жҽне ынтымақтасытық жҿніндегі ҧйым) 

шеңберінде тҿрт элементтен тҧратын дауларды шешуге қатысты жҥйе 

жасалынған . Олар : ЕКҚҦ-ның дауларды реттеуге қатысты тетігі (Валетта 

тетігі), бітімгершілікке байланысты ЕКҚҦ комисиясы, бітімгершілік пен 

тҿрелікке қатысты сот . 

   Дауларды реттеу бойынша ЕКҚҦ тетігінің негізінде  Бейбіт жолмен шешу 

қағидаттарымен дауларды реттеу бойынша ЕКҚҦ тҽртібінің ережелері. Ол 

1991 жылы ақпан айында Валетта дда қолданылып, 1992 жылы желтоқсан 

айында кеңестік Стокгольындағы  отырысында ҿзгерістер мен қолдау 

тапқа. 

   Валетта тетігі келісім жҽне бітімгершілік органының міндеттерін 

атқарады. Мҧндай тетік бірнеше мҥшелерден тҧрады. Оның міндеттері 

Орталыққа Венадағы қарама қайшылықты ж ою ҥшін тапсырылады. Тізімге 

осы міндетін жҥзеге асырғысы клетін қатысушы мемлекеттер тағайындаған 
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тҧлғаларға дейін кіреді. Тетікті қалыптастырған кезде оныың қҧрамын дау 

тараптары болып табылатын мемлекет азаматтары кірмйді. 

   Бітімгершілік комиссиясы ЕКҚҦ жҥйесінің екінші элементі болып 

саналады. ЕКҚҦ-ға қатысушы мемлекеттер арасындағы дау, егер оған 

тараптар келісетін болса, комиссияға берілуі мҥмкін. Бірақ ереженіің ІІ-ші 

тарауында кҿрсетілгендей, қатысушы мемлекеттер кез келген уақытта 

комисяның бітмгершілік ҽдістерінің шарттарымен келіскендігі жҿнінде 

хабарлай алады. Бҧл жағдайда комиссияға бір жақты тҽртіпте шағымдануға 

болады. 

   Тҿрелік трибунал тарпатрадың ҧсыныстарымен немесе тараптардың 

біреуінің шағым берген кҥнінен бастап 30 кҥн мерзім ҿткеннен  соң 

қҧрыллуы мҥмкін. Конвенцияға қатсушы мемлекеттер соған сҽйкес арызды 

жасап, тҿреллік трибуналдың міндетті юрисдикциясының мойындауы 

мҥмкін.  

   Тҿрелік трибунал нақты дауды шешу ҥшін дауласушы тараптардың 

арбитраларынан жҽне сот президиумы  тағайындаған арбитрлллардан 

тҧруы мҥмкін. Трибунал дауды Халықаралық қҧқыққа сай шешеді, сондй-

ақ ex aegio ct bono ісінде  тараптардың келісімі мен шешеді. Арбитраждың 

шешімі соңғы шешім жҽне ол шағымдануға жатпайдды. 

  АМЛ- дың тҽжірибесінде даулар мемлекет жҽне ҥкімет басшылары 

шақырып отыратын конференцияларда қарасырылып отырған. 

Бітімгершілік дауларды шешу ҥшін комиссия қҧру тҽжірибесі енгізілді. 

Оның қҧрамына Лигаға басты қатысушы, Кеңес тҿрағасы АМЛ-ға мҥше 

мемлекеттердің ҿкілдері кіреді. Африканың Бірлік ҧйымының хартиясы 

даулы мҽселелерді, келісҿздерді, бітімгершілікпен, арбитраж арқылы шешу 

керек деп ҥшінші бапта кҿрсетілген. Осы жҿніндегі комиссияға арнайы 

органның ролі бҿлініп беріледі. Бірақ тҽжірибеді оның қызметінің маңызды 

шамалы болып қалды. Басты рҿлді оның басқарушы органдар-мемлекет пен 

ҥкімет басшыларының Ассамблеясымен Министірлер Кеңесі жҥзеге 

асырады. 

 

XXX-лекция. (1- сағат) 

 

Тақырыбы:  

Қазақстан әлеуметтік қауымдастық мүшесі. 

Жоспар: 

1.ҚР –БҦҦ-ның мҥшесі. 

2.Қазақстанның БҦҦ-ның мамандандырылған мекемелерімен       

ынтымақтастығы.         

3.БҦҦ ны реформалау мҽселелері. 

 

 

Қазақстан 1992 ж. 2 наурызында БҦҦ-ның мҥшесі болып кірді. Бҧл оқиға 

Республиканың халықаралық ҧйымдар жҥйесіне ықпалдасуының бастамасы 

болды. ҚР сыртқы саясаты қызметіндегі басты бағытқа БҦҦ-ның ең ҿкілді 
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органы Бас Ассамблеядағы жҧмысы жатады. Ең алғашқы рет қазақ 

делегациясы егеменді мемлекет ҿкілі ретінде қатысқан форум – БҦҦ Бас 

Ассамблеясының 47 – сессиясы (1992ж.) . БҦҦ БА –ның 

47,48,49,50,51,52,53-сессияларына белсенді қатыса отырып, біздің 

Республика ҿзін ҽмбебап жҽне беделді ҧйымның толық қҧқылы мҥшесі 

екенін танытты. 

     БҦҦ БА-ның 52-сессияссы ( 1997 ж ). Кҥн тҽртібіне 100-ден аса мҽселе 

енгізілген болатын. БҦҦ БА 52-сессиясының Президенті етіп БҦҦ 

тарихында алғаш рет Шығыс Еуропаның ҿкілі – Украинаның Сыртқы істер 

министрі Ғ.Удовиченко сайланды. Сессияда Бас хатшы жҽне СБ,ЭКОСОС, 

Халықаралық сот негізгі органның есепиері тыңдалды. Кҿп кҿңіл 

қаржылық мҽселелерге бҿлінді. БҦҦ-ның тек 90 мҥшесі мемлекеті ғана 

жыл сайынғы ҥлестерін тҿлеген. Осыған ббайлааанысты БҦҦ цейтнотқа 

тҥсті. БҦҦ бюджетінде ҥлесі 25 % қҧрайтын АҚШ екі жыл ішінде 1,5 млрд 

доллардан артық сома қарызданып қалды. 14 мҥше мемлекет екі жылдан 

астам уақыт аралығында жарғылық ҥлестерінтҿлемеу себептерінен ддауыс 

қҧқығынан айырылды. Борышқорлар қатарына Қазақстан щда қосылды, 

онның жыл сайынғы ҥлесі 2 млн қҧрайды. 52-сессиясының бассына қарай 

Қазақстанның қарызы 4,5 млн долларға жуық болды. 

      БҦҦ БА-ның 53-сесиясы ( 1998 ж). Бір қуанатын жағдай, Қазақстан 

Республикасының БҦҦ-ддағы тҧрақты ҿккілі, азиялық мемлекеттер тобы 

жағынан бірауыздан Біріннші комитеттің вице-тҿрағасы етіп елші А. 

Арыстаанбекова сайланды. Қазаақстаан ҿкілін жзоғары орынға сайлау 

БҦҦ-дағы біздің елдің тҥрлі қарусыздандыру жҽне халықаралық 

бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мҽселелерін шешудегі рҿлін 

мойындағанының белгісі. Ядролық мҧрадан бас тарту, Семей полигонан 

жабу туралы Қазаақстаан Республикасы Президентінің Жарлығғы ҽллемдік 

қауымдастықпен Қазақстаанның ядролық қарусыздандыруға қосқан ҥлкен 

ҥлесі ретінде қарастырылаады.  

       ― Қазақстан халықаралық экономикалық қатынастар жҥйесінде‖ жҽне 

―Қаззақстанның аумақтыққ экономиеалық жҽне халықаралық қаржылық 

ҧйымдармен ынтымақтастығы‖ деп аталатын осы оқу қҧралының 

тарауларында біздің Ррспубликамыздың халықаралық экономикалық, 

соның ішінде қаржылық байланыстары мҽселелері бай нақты материялдар 

негізінде қарастырылған. Сондықтан бҧл тақырыпта Қазақсстанның тек 

БҦҦ-ныңң мамандандырылған мекемелерімен ынтымақтастығынн 

кҿрсетеміз. 

       Қазақстанның СlМ ҿкілдері ЭСКАТО аумақтық экономикалық 

ынтымақтастық боойыншакомитеттің топ басшыларының 4 Жиналысына 

қатысты. Осы форумда ьҚазаақстанның ― ПРООН (1,780 млн. доллар) 

қаржыландыратын жҽне қабылдаушы жақ ҥкіметі қаржыландыратын‖ 

Кҿлік пен телекомуникация саласындағы қызметтердің дамуы арқылы 

реформа бағдарламасына қосылуы  туралы мҽселе оң қарастырылды. 

Қазақстан делегациясы ең алғашқы рет ЕЭК-ның жыл сацынғы 50-ші 

сессиясына қатысты. Бҧл форумның жетістігіне Қазақстанға ― ЕЭК ҥшін 
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басым ел‖  мҽртебесі берілуі жатады, ол Қазақстан ҥшін ірі жобаларды 

жасау комиссиясы жағынан ҥлкен назар аударады деген сенім білдіреді. 

       Қазақстан да БҦҦ-ның мамандандырылған мекемелері ҿз офистерін 

қҧрды:  

   ПРООН (БҦҦ –ны дамыту бағдрламасы); 

Бҥкілҽлемдік банк; 

ЮНФПА ( халық саны бойынша БҦҦ –ның қоры) ; 

ВОЗ (бҥкілҽлемдік денсаулық сақтау ҧйымы); 

ЮНЕСКО (Білім, ғылым жҽне мҽдениет мҽселелері бойынша БҦҦ); 

ЮНИСЕФ (БҦҦ-ның Балалар Қоры); 

УВКБ (Босқындар бойынша БҦҦ Жоғарғы Комиссарының Басшылығы); 

ЮНДКП (Есірткі заттарды бақылау бойынша БҦҦ бағдарламасы ); 

ООН/ДОИ (Қоғамдық ақпарат департаменті); 

ЮНИДО (Ҿнеркҽсіптік Даму бойынша БҦҦ); 

ЮНСПИД (СПИД-пен кҥрес бойынша Ғаламдық денсаулық сақтау 

бағдарламасы); 

МОТ ( Халықаралық еңбек ҧйымы); 

ДООН (БҦҦ-ның еріктілері ); 

ПКНС ООН (Есірткі заттарды бақылау бойынша БҦҦ-ның Халықаралық 

бағдарламасы).  

 Жұмыспен қамту. ПРООН-ның тҧрақты жҧмыспен қамтудағы 

кҿмегі мемлекеттік жекешелендіру бағдарламасы, ірі мемлекеттік 

кҽсіорындарды қайта қҧру мен шағын орта бизнесті дамытуға бағытталған. 

 Мемлекеттік секторды басқару. Ол ҥшін салада жҥзеге асырылады: 

А) шет ел кҿмегін басқару; 

Б) Президент пен Премьер- министрге консультациялық қызмет жасау; 

В) Мемлекеттік қызметкерлерді оқыту. 

- энергетика; 

-  сауда; 

- ҿнеркҽсіп жҽне тау кен саласы; 

- кҿмекті басқару; 

- Арал теңізі; 

- ―Кешенді‖ (зонт) ―жобасы‖ – министрліктерге, мемлекеттік жҽне жеке 

меншік кҽсіпорындарға, шағын бизнеске жедел кҿмек кҿрсету ҥшін. 

 БҦҦ-ның 50 жылдан астам ҿмір сҥруінің ішінде ҽлем ҿзгерді: ондаған 

жаңа мемлекеттер пайда болды, адамзат ҥлкен ғылыми- техникалық 

прогресс жасап ҥлгерді. Ал ҽлем алдында сол бҧрынғы  мҽселеллер қалып 

отыр: соғыс, аштық, кедейшілік жҽне теңсіздік жер бетінен кеткен жоқ. 

 ҚР БҦҦ –ны рефомалау мҽселесінде салмақты позиция ҧсынып отыр. 

Бір жағынан БҦҦ –ны қайта қҧрғанда асығушылық жасасақ, ҽлемнің 

тҧрақсыздығына ҽкелуі мҥмкін. ҿйикені тҥрлі кіші жҽне ҥлкен 

мемлекеттерде тҧратын бҧл бірегей ҧйым бҿлшектеніп отыр. Екінші 

жағынан, БҦҦ ҽлемнің геосаяси картсындағы ҥлкен ҿзогерістерге 

немқҧрйды қарайтын қатып қалған ҧйым болмауы керек. 
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 Қазақстанның БҦҦ-ны  реформалауға қатысты кҿзқарасы ҚР 

ПрезидентіН.Назарбаевтың 1995 ж. 22 қазандағы БА-ның арнайы санатты 

отырысында сҿйлеген сҿзінде баяндалды. Ол – Қауіпсіздік Кеңесінің 

қҧрамын кеңейту: 

- қауіпсіздіктің ғаламдық жҽне аумақтық жҥйелерін шешудегі оның рҿлін 

кҥшейту; 

- бейбітшілік кҥштер қорын қҧру; 

- БҦҦ БА-ның сессиясын арнайы кҥн тҽртібін белгілей отырып ҿткізу; 

- ―БҦҦ –ның реформалануы – XXI ғасыр шақыруына тҧрарлық жауап 

жасау‖ жҽне т.б. 

Бірақ бҧл акциялар абайлықпен жасалуы керек жҽне тексерілуі тиіс ҽрі 

халықаралық қҧқықтық жетекші субъектілерімен ҥйлескен болуы керек. 

Мҧндай маңызды мҽселелерде тегіс қамти алатын консенсусқа жету керек. 

Ҽйтпесе, бҥкіл халықаралық қатынас жҥйесінің теңсіздігі қауіпі бар.    

 

“Халықаралық жария  құқығы”  пәнінің барлық  тақырыптары 

бойынша  оқып  үйренуге  ұсынылатын  негізгі  әдебиеттер. 

 

1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права – М. 

1990ж. 

2. Курс международного права. Жеті томнан қҧралған.  Москва  

1989ж. 

3. Левин Д.Б. Международное право, внешняя  политика и 

дипломатия.  Москва1981ж. 

4. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального 

права.  М-1982ж. 

5. Международное право в современном мире// Под ред. Колосова 

Ю.М. М.1991ж. 

6. Тункин Г.И. Теория международного права.    М-1970ж. 

7. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М-1983ж. 

8. Во имя мира. Международно-правовые проблемы европейскрй 

безопасности. – М.1977ж. 

9. Кузнгецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о 

мире к Декларации мира.-М 1972ж. 

10. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных 

отношениях.-М.1976ж. 

11. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств.-

М.1971ж. 

12. Клименко Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ – условие 

международного мира.-М.1975ж. 

13. Устав ООН 1945 года. 

14. Лукашук И.И. Нормы международного права.-М, 1997ж. 

15. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. 

Казанский университет,1990ж. 
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16. Миронов Н.В. Междугнародное право: нормы и их юридическая 

сила.-М,1980ж. 

17. Тункин Г.И. Теория мждународного права.- М-,1970ж. 

18. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного 

международного права.- М,1981ж. 

19. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств.-М 

1983. 

20. Международная правосубъектность- М, 1991ж. 

21. Черниченко С. Международное право: современные 

теоритические проблемы.-М.1993ж. 

22. Токаев К.К. Под тяготом независимости.Очерки о внешней 

политике Казахстана.-Алматы,1997ж. 

23. Сборник документов по международному праву.// Под общ. Ред. 

К.К. Токаева. Алматы,1998. – 1-том. 

24. Устав СНГ 1993ж. 

25. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право-.М.1999ж. 
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050301 ―Заңтану‖  мамандығының  студенттері  ҥшін 
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10. Семинар сабақтары. 



 108 

 

№ Сабақтың  тақырыбы,  мазмҧны 

 

Сағат саны Ҽдебиеттер 

1 Халықаралық  қҧқық ҧғымы, оның халықаралық 

қарым –қатынастағы, саясаттағы жҽне 

дипломатиядағы мҽні мен рҿлі 

Халықаралық жҥйе, ҧғымы оның қҧрамдас 

бҿліктері. Халықаралық жҥйенің субъектілері  

Қазіргі кездегі хлықаралыққҧқықтық жҽне 

халықаралық қатынастардың негізгі белгілері 

Халықаралық қҧқық –қҧқықтың ерекше жҥйесі 

ретінде. Пҽннің ҿзіндік ерекшелігі 

Халықаралық жария жҽне халықаралық жеке 

қҧқық ҧғымы, қатынасы, даму ҥрдісі 

1 №1-10 

1-17 

2 Қазіргі таңдағы халықаралық қҧқықтың қайнар 

кҿздері, жҥйесі жҽне ғылымы. 

Халықаралық қҧқық жҥйесінің ҧғымы. 

Халықаралық қҧқықтық негізгі қағидаттары, 

салалары, иниституттары. 

Халықаралық шарт –халықаралық қҧқықтық 

ьнегізгі қайнар кҿзі ретінде. Халықаралық ҽдет 

ғҧрыптың рҿлі. 

Халықаралық қҧқықты жҥйелеу, бҧл бағыттағы 

халықаралық ҧйымдардың рҿлі  

Халықаралық қҧқық ғылымының даму 

1  

3 Мемлекеттілік жҽне халықарлық қҧқықтың ара 

қатынасы 

Мемлекеттілік жҽне халықарлық қҧқықтық ҿзара 

ҽрекеттесуі. Интернационализация мен интеграция 

процестерінің дамуы 

Мемлекеттілік жҽне халықарлық қҧқықтардың 

қатынасы туралы теориялар (дуалистік, монистік, 

дуалетикалық дуализм т.б  теориялар) 

Халықаралық қҧқық нормалары жҽне 

мемлекетішілік қҧқық нормалары 

Халықаралық міндеттемелерді адал орындау 

қағидаты. 

1  

4 Қазіргі кездегі халықаралық қҧқық субъектілері 

Халықаралық қҧқық субъектілері ҧғымы жҽне 

оның тҥрлері. 

Мемлекет –халықаралық қҧқықтық негізгі 

субъектісі. Мемлекеттік егемендік ҧғымы. 

Ҿздерінің тҽуелсіздігі ҥшін кҥресуші ҧлттар мен 

халықтар, олардың халықаралық қҧқық 

субъектілігінің ерекшеліктері 

Қазіргі кездегі халықаралық ҥкіметаралық 

ҧйымдардың қҧқық субъектілігі 

Мемлекетті тану: de jure6 de facto6 ad hoc. 

1  
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Мемлекеттің қҧқық мирасқорлығы. 

 
5 Халықаралық шарттар қҧқығы 

Шарттар қҧқығының қайнар кҿздері жҽне оларды 

жҥйелеу. 

Шарттардағы тараптар. Халықаралы шаттар 

тҥрлері.  

Шарттарды жасау, оның сатылары. Консенсус.  

Шарттарды ревизиялау, ҧзарту. Шарттыңс кҥшіне 

енуі. Шарттың нысандары жҽне қҧрылымы. 

Шарттың кҥшін тоқтату жҽне оның салдары. 

Халықаралық шарттың ҥстемдігі. Шарт жҽне 

ҥшінші мемлекеттер. Шарттарды талқылау. 

Шарттың кҥшін тоқтату жҽне оның салдары. 

1  

6 Халықаралық ҧйымдар ҧғымы, оларды топтастыру 

жҽне олардың қазіргі ҽлемдегі рҿлі. 

Халықаралық ҧйымдар тарихы. Ҧлттар Лигасы, 

оның қҧрылымы, кемшіліктері. 

Біріккен Ҧлттар ҧйымы, оның тарихы, Жарғысы, 

мақсаттары мен қағидаттары, бас органдары. 

Аймақтық халықаралық ҧйымдар. ТМД. 

1  

7 Халықаралық  қҧқықтағы жауапкершілік  

Халықаралық  қҧқықтағы жауапкершілік ҧғымы. 

Халықаралық қҧқық бҧзушылық, оның тҥрлері. 

Мемлекеттің саяси жауапкершілігі. Санкциялар. 

Мемлекеттің материалдық жауапкершілігі 

(реперация, реституция, субституция). Реторсия , 

репрессация, сатисфакция, ресторация. 

Мемлекеттің жауапкершілігін жоққа шығаратын 

жағдайлар. Халықаралық ҧйымдардың 

жауапкершілігі. 

Жеке тҧлғалардың халықаралық қылмастық 

жауапкершілігі. ҽскери қылмыстар мен адамзатқа 

қарсы қылмыстарға ескеру мерзімін қолданбау 

туралы 1968 жылы Конвекция. Геноцид. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Адам қҧқықтары жҽне халықаралық қҧқық 

Азаматтық иниституты. Бипатризм жҽне апатризм. 

Шетелдіктердің қҧқықтық жағдайы. Паналау 

қҧқығы. 

Адам қҧқықтарын халықаралық қорғау. 1948 

жылы адам қҧқықтарының жалпыға ортақ 

Декларациясы.  

 

1 

 

 

 

9 1966 жылы адам қҧқықтары туралы пакттер. 

Ҽйелдер мен балалар қҧқықтарын ерекше қорғау. 

Адам қҧқықтарын халықаралық ҧйымдар 

органдары тарапынан қорғау. 

 

1 
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10 Халақаралық экономикалық қҧқық  

Халақаралық экономикалық қҧқықтҥсінігі мен 

қайнар кҿздері. 

Халақаралық экономикалық қҧқықтың мақсаттары 

мен қағидаттары. Экономикалық режимдер. 

Халақаралық экономикалық ынымақтастықтағы 

ҧйымдар. 

Халақаралық экономикалық шарттар ҧғымы, оның 

тҥрлері жҽне жҥйесі. 

1  

11 Халықаралық теңіз қҧқығы 

Халықаралық теңіз қҧқығы тҥсінігі, оның 

қағидаттары жҽне қайнар кҿздері 

Ішкі теңіз сулары, аумақтық сулар, архипелаг 

сулары. 

Халықаралық бҧғаздар, іргелес зона, 

континенталдық шельф. Ашық теңіз 

Халықаралық теңіз ҧйымдары. 

1 №11-15 

2-16 

12 Халықаралық ҽуе қҧқығы 

Халықаралық ҽуе қҧқығының қалыптасуы  мен 

дамуы 

Халықаралық ҽуе қҧқығы мҽселелері жҿніндегі 

негігі халықаралық келісімдер. 

Халықаралық ҧшу жҽне ҽуе кеңестігінің режимі. 

Азаматтық авияцияның халықаралық ҧйымы. 

1  

13 Халықаралық ғарыш қҧқығы 

Халықаралық ғарыш қҧқығының тҥсінігі жҽне 

қайнар кҿздері. 

Ғарыш қызметін халықаралық –қҧқықтық реттеу 

Ғарыш кеңестігімен аспан денелерінің қҧқықтық 

режимі 

Ғарыш объектілері келтірілген зиян ҥшін 

жауапкершілік. ―Байқоңырдың‖ қҧқықтық 

мҽртебесі. 

1  

14 Халықаралық дауларды шешудің халықаралық 

қҧқықтық қҧралдары 

Мемлекеттер арасындағы қарама-қайшылықтарды 

жҽне дауларды тек жолмен шешу. 

Қарама –қайшлықтарды шешудегі негізгі 

қҧралдар: тікелей келіссҿздер  мен кеңес жҥргізу. 

Дауларды халықаралық ҧйымдарда шешу. 

Халықаралық татуластыру рҽсімі 

Халықаралық тҿрелік (арбитраж) соты. 

Халықаралық сот рҽсімі. 

1  

15 Қазақстан ҽлеуметтік қауымдастық мҥшесі 

ҚР –БҦҦ-ның мҥшесі. 

Қазақстанның сыртқы саясат жҽне ҧлттық 

қаупсіздік аясындағы стратегиялық курсы 

Қазақстанның қауіпсіздік жҥйесі. 

1  
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Қазақстанның сыртқы экономикалық қызметінің 

стратегиясы. 
 Барлығы : 15  

 
“Халықаралық жария  құқығы”  пәнінің барлық  тақырыптары бойынша  

оқып  үйренуге  ұсынылатын  негізгі  әдебиеттер. 

 

1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права – М. 1990ж. 

2.Курс международного права. Жеті томнан қҧралған.  Москва  1989ж. 

3. Левин Д.Б. Международное право, внешняя  политика и дипломатия.  

Москва1981ж. 

4. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права.  

М-1982ж. 

5. Международное право в современном мире// Под ред. Колосова Ю.М. 

М.1991ж. 

6. Тункин Г.И. Теория международного права.    М-1970ж. 

7. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М-1983ж. 

8. Во имя мира. Международно-правовые проблемы европейскрй 

безопасности. – М.1977ж. 

9. Кузнгецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к 

Декларации мира.-М 1972ж. 

10. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях.-

М.1976ж. 

11. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств.-М.1971ж. 

12. Клименко Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ – условие 

международного мира.-М.1975ж. 

13. Устав ООН 1945 года. 

14. Лукашук И.И. Нормы международного права.-М, 1997ж. 

15. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казанский 

университет,1990ж. 

16. Миронов Н.В. Междугнародное право: нормы и их юридическая сила.-

М,1980ж. 

17. Тункин Г.И. Теория мждународного права.- М-,1970ж. 

18. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного 

международного права.- М,1981ж. 

19. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств.-М 1983. 

20. Международная правосубъектность- М, 1991ж. 

21. Черниченко С. Международное право: современные теоритические 

проблемы.-М.1993ж. 

22. Токаев К.К. Под тяготом независимости.Очерки о внешней политике 

Казахстана.-Алматы,1997ж. 

23. Сборник документов по международному праву.// Под общ. Ред. К.К. 

Токаева. Алматы,1998. – 1-том. 

24. Устав СНГ 1993ж. 

25. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право-.М.1999ж. 
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Жетісай – 2007 ж. 

 

 
11. СӚЖ – ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

№ Тақырыбы мен мазмҧны Сағат саны Ҽдебиет 

1 Қазіргі кездегі халықаралық  қҧқық ҧғымы . 2 1-19 

2 Халықаралық қҧқықтың даму тарихы. 1 1-18 

3 Халықаралық қҧқық ғылымның даму тарихы. 1 6-13 
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4 Қазіргі таңдағы халықаралық қҧқықтың жҥйесі. 2 4-22 

5 Қазіргі таңдағы халықаралық қҧқықтың қайнар 

кҿздері. 

2 23-25 

6 Мемлекеттілік жҽне халықаралық қҧқықтың ара 

қатынасы. 

1 6-20 

7 Қазіргі кездегі халықаралық қҧқықтың негізгі 

қағидалары. 

2 8-25 

8 Қазіргі кездегі халықаралық қҧқық субъектілері 2 6-22 

9 Мемлекетті халықаралық тану жҽне 

мемлекеттер сабақтастығы. 

1 8-21 

10 Халықаралық шарттар қҧқығы. 2 2-19 

11 Халықаралық  шарттардың жасалуы 

жҽне ҽрекет етуі, жарамдылығы. 

2 19-25 

12 Халықаралық ҧйымдар қҧқығы 1 3-14 

13 БҦҦ-ның алғашқы бейнесі – Ҧлттар Лигасының 

қҧқықтық табиғаты. 

2 8-19 

14 Халықаралық  қҧқықтағы жауапкершілік. 2 6-17 

15 Мемлекеттердің халықаралық қҧықтық 

жауапкершілігінің негіздері. 

1 5-17 

16 Халықаралық жария қҧқықтағы адам қҧқығы. 2 5-17 

17 Адам қҧқықтары туралы Халықаралық Билль. 1 3-9 

18 Халықаралық гуманитарлық қҧқық. 1 5-17 

19 Дипломатиялық қҧқық. 1 1-15 

20 Консулдық қҧқық. 1 4-18 

21 Халықаралық қауіпсіздікті нығайтуда 

Қазақстанның атқаратын рҿлі. 

2 3-19 

22 Қылмыспен кҥресудегі халықаралық 

ынтымақтастық. 

1 1-15 

23 Халақаралық экономикалық қҧқық. 2 1-14 

24 Аумақ жҽне басқа кеңестіктер. 2 2-13 

25 Халықаралық теңіз қҧқығы. 1 15-23 

26 Халықаралық ҽуе қҧқығы. 1 2-19 

27 Халықаралық ғарыш қҧқығы. 2 7-19 

28 Халықаралық экологиялық қҧқық. 1 16-20 

29 Халықаралық дауларды шешудің  

халықаралық қҧқықтық қҧралдары. 

2 5-24 

30 Қазақстан ҽлеуметтік қауымдастық мҥшесі. 1 2-18 

 Барлығы 45  

 

 

 

“Халықаралық жария  құқығы”  пәнінің барлық  тақырыптары бойынша  

оқып  үйренуге  ұсынылатын  негізгі  әдебиеттер. 

 

1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права – М. 1990ж. 

2.Курс международного права. Жеті томнан қҧралған.  Москва  1989ж. 
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3. Левин Д.Б. Международное право, внешняя  политика и дипломатия.  

Москва1981ж. 

4. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права.  

М-1982ж. 

5. Международное право в современном мире// Под ред. Колосова Ю.М. 

М.1991ж. 

6. Тункин Г.И. Теория международного права.    М-1970ж. 

7. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М-1983ж. 

8. Во имя мира. Международно-правовые проблемы европейскрй 

безопасности. – М.1977ж. 

9. Кузнгецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к 

Декларации мира.-М 1972ж. 

10. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях.-
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―Халықаралық жария қҧқығы‖  пҽні  бойынша  

  050301 ―Заңтану‖  мамандығының  студенттері  ҥшін 

 

 

 

Оқытушының басшылығымен студенттердің  

ҿзіндік  жҧмыс  жоспары 

(ОБСҾЖ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жетісай – 2007 ж. 

12. ОБСӚЖ – оқытушының бақылауындағы студенттің ӛзіндік жұмысы 

№ Семинар тақырыбы, жоспар Сағат 

саны  

Бақылау тҥрі 

1 

 

Халықаралық  қҧқық ҧғымы, оның 

халықаралық қарым –қатынастағы, саясаттағы 

2 Ауызша талдау  
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1.1 

  1.2 

   

жҽне дипломатиядағы мҽні мен рҿлі 

Халықаралық жҥйе, ҧғымы оның қҧрамдас 

бҿліктері. Халықаралық жҥйенің субъектілері  

 

2 

 

2.1 

 

2.2 

 

Қазіргі кездегі хлықаралыққҧқықтық жҽне 

халықаралық қатынастардың негізгі белгілері 

Халықаралық қҧқық –қҧқықтың ерекше жҥйесі 

ретінде. Пҽннің ҿзіндік ерекшелігі 

Халықаралық жария жҽне халықаралық жеке 

қҧқық ҧғымы, қатынасы, даму ҥрдісі 

1 Жазбаша 

бақылау 

жҧмысына 

арналған 

сҧрақтар 

3 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

Халықаралық қҧқық пен халықаралық қҧқық 

тарихы 

Халықаралық қҧқықтық қатынасуы жҽне оның 

тарихи кезеңдері 

Ежелгі дҥниедегі жҽне Орта ғасырдағы 

халықаралық қҧқық 

Классикалық халықаралық қҧқық. 

Вестораль(1648) жҽне Вена (1815) конгрестері, 

Гаагадағы ҽлем конференциялары (1899 жҽне 

1907) 

Версальдық жҥйе жҽне Ҧлттар Лигасы 

БҦҦ –ның қҧрылуы. БҦҦ-ның Жарғысы –

қазіргі кезеңдегі халықаралық қҧқықтық негізі 

1 Сҧрақ-жауап 

тҥрінде 

4 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

4.4 

Қазіргі таңдағы халықаралық қҧқықтың қайнар 

кҿздері, жҥйесі жҽне ғылымы. 

Халықаралық қҧқық жҥйесінің ҧғымы. 

Халықаралық қҧқықтық негізгі қағидаттары, 

салалары, иниституттары. 

Халықаралық шарт –халықаралық қҧқықтық 

ьнегізгі қайнар кҿзі ретінде. Халықаралық ҽдет 

ғҧрыптың рҿлі. 

Халықаралық қҧқықты жҥйелеу, бҧл бағыттағы 

халықаралық ҧйымдардың рҿлі  

Халықаралық қҧқық ғылымының дамуы 

2 Тестілік 

сауалнама 

5 

 

   5.1 

 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

5.4 

 

Мемлекеттілік жҽне халықарлық қҧқықтың ара 

қатынасы 

Мемлекеттілік жҽне халықарлық қҧқықтық 

ҿзара ҽрекеттесуі. Интернационализация мен 

интеграция процестерінің дамуы 

Мемлекеттілік жҽне халықарлық қҧқықтардың 

қатынасы туралы теориялар (дуалистік, 

монистік, дуалетикалық дуализм т.б  теориялар) 

Халықаралық қҧқық нормалары жҽне 

мемлекетішілік қҧқық нормалары 

Халықаралық міндеттемелерді адал орындау 

қағидаты. 

2 Реферет  

6 

 

Қазіргі кездегі халықаралық қҧқықтың негізгі 

қағидалары 

1 Реферет  
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  6.1 

 

6.2 

 

 

6.3 

Халықаралық қҧықтың негізгі қағидаттарын 

топтастыру 

Мемлекеттердің егемендігінің теңдігі, кҥш 

қолданбау жҽне кҥшке қорқытпау, халықаралық 

дауларды бейбіт жолмен шешу қағидаттары. 

Басқа мемлекеттердің ішкі істеріне араласпау, 

мемлекеттердің аумақтық тҧтастығы, халықтар 

мен ҧлттардың ҿзіне -ҿзі билеуін анықтау жҽне 

мемлекеттердің ынтымақтастығы қағидаттары. 

 

7 

 

 

7.1 

7.2 

Адам қҧқықтары мен бостандықтарын 

қҧрметтеу жҽне халықаралық міндеттемелерді 

адал орындау қағидаттары.  

Қазіргі кездегі халықаралық қҧқық субъектілері 

Халықаралық қҧқық субъектілері ҧғымы жҽне 

оның тҥрлері. 

 

2 Реферет  

8 

8.1 

8.2 

Мемлекет –халықаралық қҧқықтық негізгі 

субъектісі. Мемлекеттік егемендік ҧғымы. 

Ҿздерінің тҽуелсіздігі ҥшін кҥресуші ҧлттар 

мен халықтар, олардың халықаралық қҧқық 

субъектілігінің ерекшеліктері 

 

2 Ауызша талдау  

9 

 

9.1 

9.2 

Қазіргі кездегі халықаралық ҥкіметаралық 

ҧйымдардың қҧқық субъектілігі 

Мемлекетті тану: de jure6 de facto6 ad hoc. 

Мемлекеттің қҧқық мирасқорлығы. 

 

1 Жазбаша 

бақылау 

жҧмысына 

арналған 

сҧрақтар 

10 

10.1 

 

10.2 

Халықаралық шарттар қҧқығы 

Шарттар қҧқығының қайнар кҿздері жҽне 

оларды жҥйелеу. 

Шарттардағы тараптар. Халықаралы шаттар 

тҥрлері.  

 

2 Сҧрақ-жауап 

тҥрінде 

11 

11.1 

 

11.2 

11.3 

 

 

Шарттарды жасау, оның сатылары. Консенсус.  

Шарттарды ревизиялау, ҧзарту. Шарттыңс 

кҥшіне енуі. Шарттың нысандары жҽне 

қҧрылымы. Шарттың кҥшін тоқтату жҽне оның 

салдары. 

Халықаралық шарттың ҥстемдігі. Шарт жҽне 

ҥшінші мемлекеттер. Шарттарды талқылау. 

Шарттың кҥшін тоқтату жҽне оның салдары. 

2 Тестілік 

сауалнама 

12 

12.1 

 

12.2 

 

12.3 

Халықаралық ҧйымдар қҧқығы  

Халықаралық ҧйымдар ҧғымы, оларды 

топтастыру жҽне олардың қазіргі ҽлемдегі рҿлі. 

Халықаралық ҧйымдар тарихы. Ҧлттар Лигасы, 

оның қҧрылымы, кемшіліктері. 

Біріккен Ҧлттар ҧйымы, оның тарихы, 

2 Реферет  
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12.4 

Жарғысы, мақсаттары мен қағидаттары, бас 

органдары. 

Аймақтық халықаралық ҧйымдар. ТМД. 

13 

13.1 

13.2 

Халықаралық  қҧқықтағы жауапкершілік  

Халықаралық  қҧқықтағы жауапкершілік 

ҧғымы. Халықаралық қҧқық бҧзушылық, оның 

тҥрлері. 

 

1 Реферет  

14 

14.1 

 

 

14.2 

 

 

14.3 

Мемлекеттің саяси жауапкершілігі. 

Санкциялар. Мемлекеттің материалдық 

жауапкершілігі (реперация, реституция, 

субституция). Реторсия , репрессация, 

сатисфакция, ресторация. 

Мемлекеттің жауапкершілігін жоққа 

шығаратын жағдайлар. Халықаралық 

ҧйымдардың жауапкершілігі. 

Жеке тҧлғалардың халықаралық қылмастық 

жауапкершілігі. ҽскери қылмыстар мен 

адамзатқа қарсы қылмыстарға ескеру мерзімін 

қолданбау туралы 1968 жылы Конвенция. 

Геноцид. 

2 Ауызша талдау  

15 

15.1 

15.2 

 

Адам қҧқықтары жҽне халықаралық қҧқық 

Азаматтық иниституты. Бипатризм жҽне 

апатризм. 

Шетелдіктердің қҧқықтық жағдайы. Паналау 

қҧқығы. 

1 Жазбаша 

бақылау 

жҧмысына 

арналған 

сҧрақтар 

16 

 

16.1 

16.2 

16.3 

Адам қҧқықтарын халықаралық қорғау. 1948 

жылы адам қҧқықтарының жалпыға ортақ 

Декларациясы. 1966 жылы адам қҧқықтары 

туралы пакттер. 

Ҽйелдер мен балалар қҧқықтарын ерекше 

қорғау. 

Адам қҧқықтарын халықаралық ҧйымдар 

органдары тарапынан қорғау. 

2 Сҧрақ-жауап 

тҥрінде 

17 

17.1 

 

17.2 

 

17.3 

Халықаралық гуманитарлық қҧқық 

Ҽскери қақтығыстардың қҧқықтық салдары. 

Ҽскери қақтығыстарды жҥргізу қҧралдары мен 

ҽдістері. 

Соғыс қҧрбандарын қорғау. Ҽскери 

тҧтқындарды, жарияларды, ауруларды қоғау. 

Интернирование .  

Ҽскери басып алу тҽртібі.  

1 Ауызша талдау  

18 

18.1 

18.2 

18.3 

Басып алу ҧғымы.  

Басып алған аймақты басқару. 

Бейтараптық ҧғымы жҽне оның тҥрлері  

Халықаралық гуманитарлық қҧқық жҽне БҦҦ –

ның бейбітшілік сақтау кҥштері. 

1 Жазбаша 

бақылау 

жҧмысына 

арналған 

сҧрақтар 
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19 

19.1 

19.2 

Дипломатиялық жҽне консулдық қҧқық  

Сыртқы саясат жҽне дипломатия. 

Дипломатиялық жҽне консулдық қҧқық тҥсінігі. 

 

1 Сҧрақ-жауап 

тҥрінде 

20 

20.1 

20.2 

Мемлекеттің сыртқы қатынастар органдары. 

Дипломатиялық ҿкілдіктер. Агреман  

Арнайы миссиялар. Консульдық ҿкілдіктер. 

 

1 Тестілік 

сауалнама 

21 

21.1 

 

 

21.2 

 

21.3 

21.4 

Халықаралық қауіпсіздік қҧқық 

Кҥш қолданбау қағидаты. Халықаралық 

қауіпсіздік тҥсінігі 

Қараусыздану мҽселесі. Ядролық қорғау тыйым 

салу жҽне оны жою мҽселелері. Жанталаса 

қарулануды тежеу жҿніндегі шарттар. 

Қосылмау қозғалысы. 

Халықаралық қҧқықтағы демилитаризация. 

2 Реферет  

22 

22.1 

 

22.2 

 

22.3 

22.4 

22.5 

Қылмыспен кҥресудегі халықаралық 

ынтымақтастық 

Халықаралық қылмыстық қҧқық ҧғымы жҽне 

оның мазмҧны. 

Қылмыспен кҥресу туралы халықаралық 

шарттар бойынша мемлекеттердің негізгі 

міндеттері 

Экстрадитция. Ҧстап беру тҽртібі. 

Қылмыспен кҥресу жҽне халықаралық 

ҧйымдар. Інтерпол жҽне Еуропол. 

1 Реферет  

23 

23.1 

 

23.2 

 

23.3 

 

23.4 

Халақаралық экономикалық қҧқық  

Халақаралық экономикалық қҧқықтҥсінігі мен 

қайнар кҿздері. 

Халақаралық экономикалық қҧқықтың 

мақсаттары мен қағидаттары. Экономикалық 

режимдер. 

Халақаралық экономикалық ынымақтастықтағы 

ҧйымдар. 

Халақаралық экономикалық шарттар ҧғымы, 

оның тҥрлері жҽне жҥйесі. 

2 Курстық жҧмыс  

24 

24.1 

24.2 

 

24.3 

24.4 

Аумақ жҽне басқа кеңестіктер 

Аумақ тҥсінігі жҽне маңызы. Аумақ тҥрлері. 

Мемлекеттік шекаралар. Делимитация жҽне 

демакрация. 

Халықаралық ҿзеңдер.  

Антарктика жҽне Арктиканың халықаралық 

режимі 

2 Ауызша талдау  

25 

25.1 

 

25.2 

 

Халықаралық теңіз қҧқығы 

Халықаралық теңіз қҧқығы тҥсінігі, оның 

қағидаттары жҽне қайнар кҿздері 

Ішкі теңіз сулары, аумақтық сулар, архипелаг 

сулары. 

1 Жазбаша 

бақылау 

жҧмысына 

арналған 

сҧрақтар 
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25.3 

 

25.4 

25.5 

Халықаралық бҧғаздар, іргелес зона, 

континенталдық шельф.  

Ашық теңіз 

Халықаралық теңіз ҧйымдары. 

26 

26.1 

 

26.2 

 

26.3 

26.4 

Халықаралық ҽуе қҧқығы 

Халықаралық ҽуе қҧқығының қалыптасуы  мен 

дамуы 

Халықаралық ҽуе қҧқығы мҽселелері жҿніндегі 

негігі халықаралық келісімдер. 

Халықаралық ҧшу жҽне ҽуе кеңестігінің 

режимі. 

Азаматтық авияцияның халықаралық ҧйымы. 

1 Сҧрақ-жауап 

тҥрінде 

27 

27.1 

 

27.2 

27.3 

 

27.4 

Халықаралық ғарыш қҧқығы 

Халықаралық ғарыш қҧқығының тҥсінігі жҽне 

қайнар кҿздері. 

Ғарыш қызметін халықаралық –қҧқықтық 

реттеу 

Ғарыш кеңестігімен аспан денелерінің 

қҧқықтық режимі 

Ғарыш объектілері келтірілген зиян ҥшін 

жауапкершілік. ―Байқоңырдың‖ қҧқықтық 

мҽртебесі. 

2 Тестілік 

сауалнама 

28 

28.1 

28.2 

28.3 

 

28.4 

Халықаралық экологиялық қҧқық 

Халықаралық экологиялық қҧқық тҥсінігі. 

Халықаралық экологиялық қауіпсіздік. 

Экологиялық қҧқықтың арнайы қағидаттары 

жҽне қайнар кҿздері 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

халықаралық ҧйымдар. 

1 Реферет  

29 

 

29.1 

 

29.2 

 

29.3 

29.4 

29.5 

Халықаралық дауларды шешудің халықаралық 

қҧқықтық қҧралдары 

Мемлекеттер арасындағы қарама-

қайшылықтарды жҽне дауларды тек жолмен 

шешу. 

Қарама –қайшлықтарды шешудегі негізгі 

қҧралдар: тікелей келіссҿздер  мен кеңес 

жҥргізу. 

Дауларды халықаралық ҧйымдарда шешу. 

Халықаралық татуластыру рҽсімі 

Халықаралық тҿрелік (арбитраж) соты. 

Халықаралық сот рҽсімі. 

2 Реферет  

30 

30.1 

30.2 

 

30.3 

30.4 

 

Қазақстан ҽлеуметтік қауымдастық мҥшесі 

ҚР –БҦҦ-ның мҥшесі. 

Қазақстанның сыртқы саясат жҽне ҧлттық 

қаупсіздік аясындағы стратегиялық курсы 

Қазақстанның қауіпсіздік жҥйесі. 

Қазақстанның сыртқы экономикалық 

қызметінің стратегиясы. 

1 Ауызша талдау  
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 Барлығы 45  

 

“Халықаралық жария  құқығы”  пәнінің барлық  тақырыптары бойынша  

оқып  үйренуге  ұсынылатын  негізгі  әдебиеттер. 

1. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. История международного права – М. 1990ж. 

2.Курс международного права. Жеті томнан қҧралған.  Москва  1989ж. 

3. Левин Д.Б. Международное право, внешняя  политика и дипломатия.  

Москва1981ж. 

4. Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального права.  М-

1982ж. 

5. Международное право в современном мире// Под ред. Колосова Ю.М. 

М.1991ж. 

6. Тункин Г.И. Теория международного права.    М-1970ж. 

7. Тункин Г.И. Право и сила в международной системе. М-1983ж. 

8. Во имя мира. Международно-правовые проблемы европейскрй 

безопасности. – М.1977ж. 

9. Кузнгецов В.И., Тузмухамедов Р.А., Ушаков Н.А. От Декрета о мире к 

Декларации мира.-М 1972ж. 

10. Менжинский В.И. Неприменение силы в международных отношениях.-

М.1976ж. 

11. Ушаков Н.А. Невмешательство во внутренние дела государств.-М.1971ж. 

12. Клименко Б.М., Ушаков Н.А. Нерушимость границ – условие 

международного мира.-М.1975ж. 

13. Устав ООН 1945 года. 

14. Лукашук И.И. Нормы международного права.-М, 1997ж. 

15. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казанский 

университет,1990ж. 

16. Миронов Н.В. Междугнародное право: нормы и их юридическая сила.-

М,1980ж. 

17. Тункин Г.И. Теория мждународного права.- М-,1970ж. 

18. Шестаков Л.Н. Императивные нормы в системе современного 

международного права.- М,1981ж. 

19. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся государств.-М 1983. 

20. Международная правосубъектность- М, 1991ж. 

21. Черниченко С. Международное право: современные теоритические 

проблемы.-М.1993ж. 

22. Токаев К.К. Под тяготом независимости.Очерки о внешней политике 

Казахстана.-Алматы,1997ж. 

23. Сборник документов по международному праву.// Под общ. Ред. К.К. 

Токаева. Алматы,1998. – 1-том. 

24. Устав СНГ 1993ж. 

25. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право-.М.1999ж. 

Қазақстан Республикасының Білім жҽне ғылым министірлігі 

 

 

 

―Сырдария‖  университеті 
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―Экономика жҽне қҧқық‖  факультеті 

 

 

―Қҧқық‖  кафедрасы 

 

 

 

―Халықаралық жария қҧқығы‖  пҽні  бойынша   

050301 ―Заңтану‖  мамандығының  студенттері  ҥшін 

 

 

Студенттердің білімін бақылау тҥрлері: 

 

а)  Тестілік сауалнамалар 

б)   Жазбаша  бақылау  жҧмыстары. 

в)   Коллоквиумдар 

г)   Сҿзжҧмбақтар 

д)   Глоссарий 

е)   Эссе 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Жетісай – 2007 ж. 

13.Тестілік сауалнама 

1. Халықаралық қҧқық дегеніміз: 

а) мемлекеттер арасындағы халықаралық қатынастарды   реттейтін 

жҥйе; 

б) халықаралық қҧқық субъектілерінің арасындағы қатынастарды 

реттейтін қҧқықтық нормалардың жиынтығы; 
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б) халықаралық қатынастар жҽне дипломатияның жиынтығы; 

в) мелекеттердің сыртқы саясатын жҥзеге асыратын қҧралдың бірі; 

 2.Халықаралық қҧқықтың қайнар кҿздері: 

а) халықаралық қҧқық нормалары бар қҧжаттар  

ҽ) императивтік нормалардан тҧратын халықаралық қҧқық 

қағидаларының жҥйесі; 

б) жалпыға танылған қазіргі кезеңдегі халықаралық қҧқық 

нормаларының негізіне сҥйенген ҽртҥрлі нормаларды келтіру; 

в)  халықаралық қҧқық субъектілері басшылыққа алатын негізгі идеялар; 

3. АГРЕМАН бҧл: 

а) мелекетпен дипломатиялық ҿкілдіктің басшысына берілетін қҧжат; 

ҽ) бір меле кет ҥкіметінің екінші мемлекеттің тҧрақты елшілігінің ҿкілін 

қабылдау ҥшін берген келісімі;  

б) тҧлғаның шет елге баған кездегі қызмет жағдайын, азаматтығын, жеке 

басон куҽландыратын қҧжат; 

в) консулдық мекеме ҿз қызметін атқару ҥшін келуге мемлекеттің 

рҧқсаты;     

4. Халықаралық  қатынастардағы қҧқыққа қайшы куш қолдану: 

а) агреман; 

ҽ) агрессия; 

б) апатрид; 

в) геноцид; 

5. Белгілі бір ҧлттардың, халықтардың аумағын мемлекеттің 

зорлығымен қосып: 

а) монархия;  

ҽ)  халықаралық шарттың бҧзылуы; 

б) аннексия; 

в) халықаралық актілер мен ҧлттардың қҧқығының бҧзылуы; 

6. Тараптардың жасалған жҽне келісілген халықаралық шарттың мҽтіні: 

а) аутентикалық мҽтін; 

ҽ) Сыртқы Істер Министрлігі шетел дипломатиялық ҿкілдіктерімен хат 

алмасуы; 

б) мемлекеттің позициясын негіздейтін қҧжат; 

в) халықаралық мҽселелері жазылған дипломатиялық қҧжат; 

7. Халықаралық қҧқық принциптер саны қанша? 

А) 15 

ҽ) 8 

б) 5 

    в) 10 

8. ҚР қазіргі кезде қанша мемлекетпен дипломатиялық қарым қатынас 

орнатып отыр? 

а) 117 

ҽ) 105 

б) 98 

в) 110 
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9. Қазақстан қанша халықаралық ҧйымға мҥше? 

а) 62 

ҽ) 35 

б) 26 

в) 51 

10.Қазақстан Республикасын қазіргі кезде қанша мемлекет мойындап 

отыр? 

а) 150; 

ҽ) 117; 

б) 105; 

в) 106; 

 11.Халықаралық қҧқықтың субъектісі дегеніміз : 

а)халықаралық қҧқықтар мен міндеттерге ие жҽне осы қҧқықтар мен 

міндеттер бойынша халықаралық қҧқықтық жауапкершілігі бар 

халықаралық қатынастарға қатысушылар; 

ҽ) мемлекет ҥстінен оған бҧйрық беретін жоғарғы билігінің лауазымды 

тҧлғалары; 

б) мемлекет аралық шарттарға қатысушылар; 

в) Халықаралық ҧйымдар; 

12.  Халықаралық қҧқықтың  негізгі субъектілері дегеніміз: 

а) мелекеттер, халықаралық ҧйымдар; 

ҽ) халықтар мен ҧлттар; 

б) мемлекеттер,тҽуелсіздігі ҥшін кҥресіп жатқан халықтар мен ҧлттар, 

азаматтар; 

в) азаматтар, ҧйымдар; 

13.  Халықаралық қҧқықтың  туынды субъектісі дегеніміз: 

а) мемлекетке ҧқсас қҧрылымдар еркін қалалар, халықаралық ҧйымдар; 

ҽ) жартылай тҽуелді мемлекеттер; 

б) біртҧтас мемлекеттер; 

в) федерация; 

14. Халықаралық ҧйымдар бҧл : 

 а) халықаралық қҧқықтың негізгі тҥрдегі субъектісі; 

ҽ) халықаралық қҧқықтың ерекше тҥрдегі субъектісі; 

б) халықаралық қҧқықтың туынды тҥрдегі субъектісі; 

в) халықаралық қҧқықтың маңызды субъектісі; 

15. Де-юре дегеніміз: 

а)  іс жҥзінде тану; 

ҽ) жай тану; 

б) танымау; 

в) заңды тану;  

16. Де-факто дегеніміз: 

а) жай тану; 

ҽ) іс жҥзінде  тану; 

б) заңды тану; 

в) танымау; 
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17. Ад-хос (Ad hos) дегеніміз: 

а) уақытша белгілі бір мҽселеге байланысты тану; 

ҽ) жоғарғы мемлекеттік органдарын тану; 

б) белгілі бір ҧлттарды ғана тану; 

в) тануды қайтарып алу;  

18. Халықаралық қҧқықтағы  сабақтастық ҧғымы бҧл: 

а) мемлекеттердің бірігуі; 

ҽ) кҿтерілске шыққан жҽне соғысып жатқан жақтарды тану; 

б) бір мемлекеттің басқамен ауысуы, яғни міндеттері мен қҧқықтары 

жаңа пайда болған мемлекетке ауысуы; 

в) мемлекеттің ыдырауы; 

19. Мемлекеттің  меншік сабақтастығы дегеніміз: 

а) халықаралық шарттарға қатысты сабақтастық; 

ҽ) мемлекеттердің келісімге келуі; 

б) ыдыраған мемлекеттің тиісті қҧқықтарын, мҥліктерін жҽне мҥдделерін 

жаңа пайда болған мемлекетке тапсыру; 

в) ыдыраған мемелекеттің аумағын бҿліске салу; 

20. Халықаралық қҧқықтану дегеніміз:  

а) танылып жатқан мемлекетпен заңды қатынастарға тҥсу ҥшін қажетті 

акт; 

ҽ) индивидтің халықаралық қҧқық субъектісі ретінде танылуы туралы 

қҧжат; 

б) жеке тҧлғаларға тікелей ҽсер ететін кҿптеген халықаралық қҧқықтық 

нормалар; 

в) халықаралық қҧқық туынды субъектілерін тану туралы акт; 

21. Халықаралық қҧқықтық мҽртебеге ие мемлекетке ҧқсас қҧрылым: 

а) Мазамбик 

ҽ) Гвинея 

в) Ватикан, Мальта ордені 

  б) Словения 

22. Халықаралық қҧқықтағы тану туралы теориялар: 

а) альтернативтік , салыстырмалы; 

ҽ) деклоративтік, констутивтік; 

в) заңдық, норматив тік; 

б) демократиялық, субъективтік; 

23. Халықаралық шарттар қҧқығы дегеніміз: 

а) халықаралық ҧйымдарға мише болу қҧқығы; 

ҽ) мемлекеттер бірігіп жаңа мемлекет қҧруы; 

б) халықаралық жалпы қҧқықтың саласы; 

в) мҥдделі мемлекеттердің келісімі; 

24. Ежелгі  Римде шарт жасаған ерекше Діни тҧлғалар: 

а) сенаторлар  

ҽ) фециолдар 

б) спарталар 

в) плебейлер 
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25. Ашық халықаралық шарт дегеніміз:  

а) мҥше болу ҥшін қатысушылардың арнайы рҧқсатын қажет етпейтін 

шарт, 

ҽ)  мҥше болу ҥшін қатысушылардың арнайы рҧқсатын қажет ететін 

шарт, 

б) мҥше болу ҥшін белгілі ҽрекеттерден бас тартады; 

в) субъектілердің материалдық емес игіліктері туралы қҧжат; 

26. Тек халықаралық шарт мҽтінінің тҥпнҧсқасын бекіту: 

а) Ад референдум  

ҽ) парафиндеу 

б) альтернат 

в) серванда 

27. Халықаралық шарттың міндеттілігіне келісім беру: 

а) ратификация 

ҽ) паста санд серванда  

б) ребус сил стантибус 

в) жай келісім беру 

28. Пролонгация деп:   

а) Шартты мерзімінен бҧрын тоқтату 

б) шартты аяқталмай тҧрып азарту 

в) шарт міндеттерін орындамау 

г) табиғи апат салдары 

29. Шешімдерді талқылау мен қабылдау рҽсімі 

а) депозитарий 

б) консенсус 

в) нота  

г) пакт  

30. БҦҦ-ның жарғысы кҥшіне қай уақытта енді? 

а) 1943ж. 30 қазан 

б) 1942ж. 1 қаңтар 

в) 1945ж. 24 қазан 

г) 1945ж. 25 маусым 

31. 1945 жылы 21 тамызда Думбартон-Оксте қай елдер ҿкілдерінің 

конференциясы шақырылды? 

а) АҚШ, Англия 

б) Англия, КСРО 

в) Қытай, АҚШ 

г) КСРО, АҚШ 

32. БҦҦ бас пҽтері қай жерде орналасқан? 

а) Нью-Иоркте 

б) Сан-Францискода 

в) Вашингтонда 

г) Жене вада 

33.  БҦҦ-ның негізгі органдары нешеу? 

а) 15 
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б) 6 

в) 8 

г) 10 

34. БҦҦ-ның Бас хатшысы қалай тағайындалады? 

а)  Бас Ассамблеямен 

б) Қауіпсіздік кеңесінің ҧсынысы бойынша Бас Ассамблеямен 

в) Секретариат ҧсынысы бойынша Қауіпсіздік кеңеспен 

г) Қауіпсіздік кеңеспен 

35. Қазақстан қай жылы БҦҦ-ның мҥшесі болып кірді? 

а) 1992ж. 2наурыз 

б) 1992ж. 5 мамыр 

в) 1993ж. 18 ақпан 

г) 1993ж. 17 сҽуір 

36. 1996 жылы 31 қыркҥйекте БҦҦ-ның Бас пҽтерінде ЯСЖТШ-на ҚР-

ның атынан кім қол қойды? 

а) ҚР президенті Н.Назарбаев 

б) ҚР Премьер-министрі А.Қажыгельдин 

в) ҚР Сыртқы Істер Министрі Қ.Тоқаев 

г) Жоғарғы Кеңес Тҿрағасы 

37. ЮНЕСКО – білім, ғылым жҽне мҽдениет мҽселелері бойынша БҦҦ-

ның ҧйымы ҿз Офисін Қазақстанда қай жылы ашты? 

а) 1994ж. 

б) 1993ж. 

в) 1992ж. 

г) 1995ж. 

38. Бҥкіл ҽлемдік денсаулық сақтау ҧйымы (ВОЗ) ҿз офисін Қазақстанда 

қай жылы қалады? 

а) 1992ж. 

б) 1993ж. 

в) 1995ж. 

г) 1996ж. 

39. БҦҦ Ҿзі тіленгендер (ДООН) Агенттігі Қазақстанда қай жылдары 

жҧмыс істей бастады? 

     а) 1993ж. 

      б) 1995ж. 

      в) 1996ж. 

      г) 1994ж. 

 

40. Еуропалық Одақты қанша Батыс Еуропа мемлекеттері қҧрайды? 

а) 17 

б) 16 

в) 15 

г) 14 

41. Халықаралық валюталық қор қай жылы қҧрылды? 

а)   1943ж. 
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б) 1945ж. 

в)  1947ж. 

г)  1948ж. 

42. Халықаралық қайта қҧру жҽне даму банкі қай жылы қҧрылды? 

а) 1945ж. 27 желтоқсанда 

б) 1945ж. 6 наурызда 

в) 1945ж. 5 мамырда 

г) 1945ж. 7 шілдеде 

43. Қазақстан қай жылы ХҚДБ жҽне ХВҚ  мҥшесіне кірді? 

а) 1993ж. 

б) 1994ж. 

в) 1996ж. 

г) 1992ж. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ  АКАДЕМИЯЛЫҚ  БІЛІМІН  РЕЙТИНГТІК  

БАҒАЛАУ  ЖҤЙЕСІ. 

 
Білім    беру  ісіндегі  басты  приоритет  студенттердің  жеке  

шығармашылық  мҥмкіндіктерін  дамыту,  оларды  дара  тҧлға  етіп  
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ҽзірлеу.  Оқу  ҥрдісінде  басымдылық  рол  оқытушыға  емес,  студентке  

берілуі  тиіс,  студент  белсенділік  кҿрсетуі   тиіс,  оны  оқытпай,  ол 

ҿздігінен  оқуы  керек. Оқытудың  негізгі  мақсаты - ҿз  бетінше  дами  

алатын  жеке  адамды  қалыптастыру  болғандықтан,  оқытудың  негізгі  

формасы  студенттермен  жҧмыс  істеу,  дифференциялау. 

Ҽрбір  студент  басқа  студент пен  салыстырылмайды,  керісінше  

ҿзімен - ҿзі  салыстырылады.  Студенттер  ҿз  нҽтижелерін  бағалай  ҥйренуі  

аса   маңызды. 

Студенттердің  білімін  бағалау  оның  жіберген  қатесіне  жазалау  

емес,  жетістігін  мадақтау,  кҿтермелеу  қҧралына  айналуы  тиіс. 

Студенттердің  білімін  бағалау  жҥйесі  Sillabys  / қыту  

бағдарламасына /  міндетті  элемент  болып  кіреді. 

Ҽр  деңгейдің  ҧпай  саны  студенттердің  білімін  бақылаудың  

ҥлгілері  мен  кіріспе,  ағымдағы  жҽне  аралық  бақылаулармен  жиналады.  

Тҿменде  студенттердің  баллмен  есептегенде  білім  градациясының  

кестесін  беріп  отырмыз: 

 
Бағалаудың  ҽріптік  

жҥйесі 

Баллдары Бағалаудың %-тік  

мазмҧны 

 

Бағалаудың  

дҽстҥрлі  жҥйесі. 

А 4.0 100 Ҿте жақсы 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 Жақсы 

В 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

С 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

Ғ 0 0-49 Қанағаттанғысыз 

 

 Пҽннен  Ғ – деген  баға  алған  студент  деканат    белгілеген  

мерзімде  оны  қайта  тапсыру  керек. 

 

Бҧл  градация  GPA-ді / студенттің  жалпы  академиялық  

білімін  орташа  бағалау/  айқындауы  қажет. 
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