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1 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ҰҒЫМЫ.  
ОСЫ ЗАМАНҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ 

НЕГІЗГІ БЕЛГІЛЕРІ 
 
Халықаралық құқық нормалары мен мемлекеттердің 

тəуелсіздік құқықтарын құрметтеу мемлекеттер арасындағы 
сапалы өзара қатынастардың негізгі алғышарты болып табылады. 
Халықаралық құқық нормалары халықаралық қатынастардың пайда 
болуынан туындайды. Халықаралық қатынастарды халықаралық құқық 
реттеп отырады, сонымен бірге оның нормаларына өз əсерін тигізеді. 
Халықаралық құқық кез келген қоғам өмірінде маңызды орынға ие 
болатын жан-жақты жəне дамыған халықаралық қатынастарды 
реттейді. Халықаралық қатынастар халықаралық құқық 
нормаларынын мазмұнын айқындайды. 

Жеке зерттеулерді қажет ететін іргелі проблемаларға ең 
бірінші халықаралық жүйедегі халықаралық құқық пен 
халықаралық қатынастардың орны туралы проблеманы жатқызуға 
болады. Мəселен, халықаралық қатынастарды зерттеушілер 
халықаралық қатынастарды маңызды жəне анықтаушы деп есептейді, 
оларды жүйе ретінде қарастырады (Арбатов Г.А., Лебедев Н.И., 
Санакоев Ш.Г., Томашевский Д.Г., т.б). 

Халықаралық құқық тар мағынасында алғанда мыналарды: 
біріншіден, мемлекеттер мен мемлекет тəріздес құрылымдарды; 
екіншіден, өз тəуелсіздіктері үшін күресуші халықтар мен ұлттардың, 
мемлекеттік құрылымдардын орнығу процесін; үшіншіден, 
халықаралық ұйымдарды; төртіншіден, мемлекеттер тобын; 
бесіншіден, осы белгілердің арасындағы байланысты білдіреді. 

Жоғарыда аталғандардан басқа, халықаралық жүйенің 
құрамына сондай-ақ халықаралық қатынастарда əрекет ететін 
халықаралық-құқықтық жəне өзге де əлеуметтік нормалар кіреді. 
Халықаралық жүйеге айқын тұтастық, басқа компоненттерден 
салыстырмалы оқшаулық сипаты тəн. Халықаралық жүйенің 
ерекшелігі – оның негізгі белгісі, мемлекеттің біріншіден, 
халықаралық жүйенің бір бөлігі болып табылатындығы, екіншіден, 
одан тыс та өмір сүре алатындығы. 

Сонымен, халықаралық құқықтың даму жəне қызмет ету 
проблемаларын айқындағанда, осы замаңғы халықаралық 
қатынастардың ерекшелігін, халықаралық жүйе ұғымы мен 
компоненттерін анықтауға тура келеді. 
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Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, халықаралық 
қатынастар ұғымы мен олардың құқықтық табиғаты туралы жалпы 
қорытынды жасауға болады. 

Халықаралық қатынастар – бұл мемлекеттердің арасын-
дағы саяси, экономикалық, құқықтық, дипломатиялық, əскери, 
мəдени, ғылыми, идеологиялық жəне өзге де байланыстар жүйесі. 

Халықаралық қатынастарға мемлекеттер арасындағы өзара 
ынтымақтастықты нығайту жəне кеңейту, халықаралық ұйымдар 
рөлінің артуы, бейбітшілік пен халықаралық қауіпсіздіктің жаңа 
проблемаларының туындауы, ядролық соғыстың алдын алу, 
халықаралық құқық рөлінің өсуі сияқты сипаттар тəн. 

 
Халықаралық құқық – құқықтың ерекше жүйесі 

 
Халықаралық құқық – мемлекеттер арасындағы əр түрлі 

саяси, экономикалық жəне өзге де қатынастарды, сондай-ақ халы-
қаралық қатынастарға қатысушы басқа да құрылымдарды реттей-
тін құқықтың бір бөлімі. Ол құқықтың ерекше жүйесі ғана емес, 
ішкі мемлекеттік құқықтың барлық өзге салаларынан едəуір айыр-
машылығы бар. Халықаралық құқық халықаралық қатынастарды 
реттейтін шарттық жəне нормалар мен қағидалар жүйесін жəне 
мемлекеттің салыстырмалы келісілген еркін көрсетеді. 

Халықаралық құқықты ұстану халықаралық құқықтың 
шеңбері мен нысандарында мемлекеттің жеке, сондай-ақ ұжымдық 
шаралар арқылы қамтамасыз етіледі. 

Құқыққа берілетін анықтама халықаралық құқықты да қам-
тиды, тек анықтаманың əрбір белгілерінің халықаралық құқықта 
өзіндік ерекшеліктері болуы керек. Мəселен, халықаралық 
құқыққа əдеттегі құқықтың белгілері тəн болып келеді: 
мемлекеттік-еріктік сипаттағы құбылыс; белгілі бір қоғамдық 
қатынастарды заң нормалары реттейді; мəжбүрлеу арқылы; 
халықаралық құқықтық нормаларды ұстануды қамтамасыз етеді. 
Сөйте тұра, халықаралық құқықтың өзіне тəн ерекшеліктері бар. 

Реттеу пəні. Халықаралық құқық өзінің генетикалық жəне 
мəні жағынан мемлекетпен байланысты болғанына қарамастан, 
жеке бір мемлекеттің құқығы болып есептелмейді, сондай-ақ 
мемлекеттегі жоғары құқық болып та табылмайды. Ол мемлекет-
тердің өзара қатынасын бекітуші жəне қамтамасыз етуші мемлекет 
аралық құқық болып табылады. 
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Мұндай қатынас белгілі болғанындай, мемлекеттер 
арасындағы саяси, экономикалық жəне өзге де қатынастарды 
жанап өтеді, олар өздерінің таптық табиғатына, саяси сипатына, 
ішкі құрылымдарына, аумағынын құрамына, халқының санына 
қарай əр түрлі болады. 

Халықааралық құқықтың пəнің халықаралық құқықтық 
қатынастардан айыра білу қажет. Халықаралық-құқықтық 
қатынастардың объектісі – бұл халықаралық қатынастың жалпыға 
белгілі қағидалары мен нормаларының негізінде құқық 
субъектілерінің өзара құқықтық қатынастарға түсуі. Объектілердің 
3 түрі бар: аумақ, əрекет жəне əрекет етуден тартыну. Мəселен, 
аумақ объект ретінде өте көп қолданылады, əсіресе əскери 
сипаттағы мəселелерде. Ал əрекет мемлекеттердің арасындағы əр 
түрлі құқықтық қатынастардың объектісі ретінде көрінеді: 
бейтараптық мəселелері, соғыс жүргізу заңы мен салттары соңғы 
объектінің түрлеріне жатады. Халықаралық құқықтың объектісі 
халықаралық құқықтың қағидалары мен нормаларына қайшы 
келмеуі тиіс. 

Халықаралық ынтымақтастық аясы кеңейген сайын 
объектілер аумағы да кеңейе береді. Мысалы, осы заманғы 
спутниктік байланыс құқығы атом энергиясын бейбіт мақсаттарда 
пайдалану, құрлық ішіндегі мемлекеттердің мəртебесі жаңа 
объектілер жүйесін қалыптастырады. 

Халықаралық құқық ішкі мемлекеттік құқықтан құқықтық 
нормаларды қамтамасыз ету əдістеріне қарай ерекшеленеді. Құқық 
субъектілерінің еріктерін келістіру мен халықаралық құқықтық 
мəжбүрлеуді де қолданады. Ол ұжымдық сипатта да, жеке сипатта 
да болуы мүмкін. 

Халықаралық құқық нормасы мемлекеттер арасындағы 
келісім процесінде орнай бастайды. Басқаша айтқанда, 
халықаралық құқық құқықтың барлық басқа салалары мен 
жүйелерінен "келісімді сипатының" болуы арқылы ерекшеленеді. 
Осындай қысқаша сипаттамамен халықаралық құқықтын негізгі 
ерекшелігін аз да болса нақтырақ көрсетіп беруге болады. 

Егер ішкі мемлекеттік құқықтың барлық салаларында 
субъектілер ретінде, яғни құқықтар мен міндеттемелерді 
иемденушілер жеке жəне заңды тұлғалар болса, халықаралық 
құқықта субъектілер екі топқа бөлінеді: 1-топ - негізгі субъектілер: 
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а) тəуелсіз мемлекеттер; ə) өз тəуелсіздіктері үшін күресуші ұлттар 
мен халықтар; 2-топ – қосымша субъектілер: а) халықаралық 
ұйымдар; ə) мемлекетке ұқсас құрылымдар. 

Халықаралық құқықтың соңғы жылдардағы дамуынан 
индивидтің халықаралық құқықтың субъективтілік теориясы 
көпшілік алдында таныла бастады. 

Халықаралық құқық нормасының құрылу тəсілі оның 
елеулі ерекшелігі болып табылады. Ішкі мемлекеттік құқықты 
мемлекеттің арнайы органымен құрады жəне ол ұлттық құқықтың 
тікелей субъектілерінен басым тұрады. Ал халықаралық құқықта 
норманың пайда болу процесі өзгешелеу. Халықаралық құқықтын 
нормаларын жасау тəсілі мемлекеттердің еріктерінің сəйкесу тео-
риясы – бұл процестің арқауы болады. Осы теория, халықаралық 
құқықтың көрнекті тұлғасы Г.И.Тункиннің еңбектерінде терең 
зерттелген жəне теория мен тəжірибенің негізі болып есептеледі. 

Осы теорияға сəйкес, шарттық жəне жай халықаралық 
норма мемлекеттердің өзара келісуінің негізінде жасалады жəне 
олардың мүдделерінің келісілуі нəтижесінде пайда болады. 
Халықаралық құқықтық норма екі жəне бірнеше немесе көптеген 
мемлекеттердің еркінің сəйкесу жолымен пайда болады. Мұндай 
келісім нені көрсетуі мүмкін? Ішкі мемлекеттік құқық 
нормасының нақты күшінің негізінен еріктің ерекшелігі – 
индивидтерден жоғары тұратын мемлекеттің еркі болуында; 
халықаралық құқық нормасының нақты күшінің негізі болып 
табылатын келісім, екі жəне бірнеше немесе көптеген 
мемлекеттердің ерекшеліктері сəйкестенуінің нəтижесі. Бұл 
заңдық аспект болып табылады. Халықаралық қарым-қатынас 
қатысушыларының маңызды жəне жалпы ережелері болғандықтан, 
халықаралық құқыққа негізгі қағидалардың ерекше жүйесі тəн. 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары халықаралық 
қатынастардың жəне халықаралық құқықтың осы заманғы 
жүйесінің маңызды заңдылықтарын көрсетеді. Қағидалар жүйесіне 
мынадай сипаттар тəн: 1) əмбебаптық; 2) көпшілік 
мойындағандық; 3) жалпыға міндеттілік; 4) тұрақтылық. 

Бұл жағдай олардың халықаралық құқық жүйесіндегі орны 
мен құрылымының ерекшеліктерін айқын көрсетеді. Егер "жалпы 
халықаралық құкықтың императивтік нормасы норма болып 
есептелсе, мемлекеттердің халықаралық бірлестігі оны толық 
қабылдайды жəне мойындайды. Сөйтіп негізгі қағидалар құқық-
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тық нысан ретінде ресімделеді" БҰҰ жарғысының 2-бабында 
негізгі қағидалар мен оларды қамтамасыз ету шаралары айқындал-
ған. Мұнан басқа, негізгі қағидалар мазмұны 1970 ж. халықаралық 
құқықтардың қағидалары туралы Декларацияда ашып қөрсетілген 
Ал 1975 ж. Хельсинкидегі кеңес негізгі қағидалар мəні Еуропа 
Одағымен ынтымақтастық жəне қауіпсіздік жөніндегі кеңестің 
қорытынды актісінде əрі қарай дамытылған. Негізгі қағиданың 
нақтылығы мемлекеттің шарттық тəжірибесінде бар. Мəселен, 
1994 ж. 15 сəуірдегі ТМД қатысушы мемлекеттердің тəуелсіздікті 
сақтау, аумақтың тұтастығы жəне шекараларға қол сұқпау туралы 
Декларациясын, ҚР мен АҚШ арасындағы 1994 ж. 14 ақпандағы 
декларациялық əріптестік туралы Хартия; 1994 ж. 23 наурыздағы 
ҚР мен Испания корольдігі арасындағы өзара қатынастардың негізі 
туралы Декларацияны айтуға болады. 

Қағидалар жүйесінде бейбіт қатар өмір сүру қағидасы 
біздің көзқарасымыз бойынша жалпылама сипатқа ие. Бейбітшілік 
пен халықаралық қауіпсіздікті қолдау негіздерін сипаттайтын 
қағидаларға мыналар жатады: аумақтық тұрақтылық қағидасы; күш 
қолдану жəне күш қолданамын деп қоқан-лоққы жасауға тыйым сала 
отырып, пайда болған халықаралық дауларды бейбіт түрде шешу 
қағидасы; шекаралардың мызғымастығы қағидасы. Халықаралық 
ынтымақтастық қағидасы, біріншіден, мемлекеттердің тəуелсіз 
теңдіктерімен; екіншіден, ішкі істерге қол сұқпаушылық; үшіншіден, 
мемлекеттердің түрлі салаларда ынтымақтасуымен; төртіншіден, 
мемлекеттік тəуелсіздікті құрметтеуімен; бесіншіден, өздеріне 
жүктелген міндеттерді адал орындауымен сипатталады. 

Адам құқықтарын қорғау тетігін анықтау үшін адам 
құқықтары мен негізгі бостандықтарын құрметтеу қағидасының, 
халықтар Мен ұлттардың өзін-өзі билеу қағидасы сияқты 
қағиданың маңызы зор. 

Халықаралық жалпы құқықтың арнаулы белгілерін анықтай 
отырып, оның қайнар көздерінің жүйесіне, халықаралық жария 
құқықтың субъектілік құрамына, жауапкершілік институтының 
ерекшелігіне арнайы тоқталып өту қажет. 

Бұл мəселелер дəрістер курсының жеке тарауларында 
қарастырылатын болады. Сөйтіп, халықаралық құқыққа құқықтың барлық 
негізгі белгілері тəн, олар: 
1. құқық – бұл мемлекеттің еркіне тəн құбылыс; 
2. қоғамдық қатынастарды реттейтін заң нормаларынын жүйесі; 
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3. тəртіп стандартын ұстану үшін мемлекеттік мəжбүрлеуді 
қолдану. 

Дегенмен, халықаралық құқықтың өзіндік белгілері де бар, 
сол арқылы халықаралық құқықты құқықтың ерекше жүйесіне жат-
қызуға мүмкіндік туады. Мұндай ерекшеліктерге мыналар жатады: 
1) реттеу пəні; 
2) ерекше субъективтік құрам, атап айтқанда, тəуелсіз мемлекеттің 

болуы; 
3) қайнар көздерінің ерекше жүйесі халықаралық құқықтағы 

норма құру процесінін нəтижесі болып табылады; 
4) заң шығару, атқарушы жəне сот органдары жүйесінің болмауы; 
5) жауапкершілік институты. 

Халықаралық жария құқық – бұл құқық субъектілерінің 
еріктерін үйлестіру жолымен жасалатын, əрі заңдық тұрғыдан 
міндетті деп танылатын жəне қажетті жағдайларда мəжбүрлеу 
жолымен қамтамасыз етілетін заң нормаларының жүйесі. 

 
Қазіргі болмыстағы халықаралық қатынастардың қызмет  

ету жағдайы 
 

Халықаралық құқықтың қызмет етуі – бұл халықаралық 
құқық жүйесі мен құқықтық ортаның, яғни халықаралық құқық 
жүйесі компоненттерінің əрекеттесуі болып табылады. Мəселеге 
бұл тұрғыдан қарау халықаралық құқықтың рөлін, оның дамуын 
бағдарлауға, оның əрекеттілігінің бейбітшілікті жəне халықаралық 
ынтымақты арттыру құралы ретінде одан əрі танылуына септігін 
тигізеді. Сонымен бірге, қызмет ету дегеніміз халықаралық 
құқықтың мақсат-міндеттерін жүзеге асыру процесі болады. 

Халықаралық құқық адамзат қоғамы дамуының əр түрлі 
сатыларында түрлі рөл атқарған. Белгілі халықаралық 
заңгерлердің бірі Лист Ф. халықаралық құқықтың көбіне аяқ асты 
болып келгенін атап көрсеткен. Алайда мемлекеттер жəне 
халықаралық қатынастың басқа субъектілері халықаралық жария 
құқық нормаларының міндетті күшін жоққа шығара алмайды. 

Халықаралық құқықтың басты қызметі – оның мемлекет 
аралық қатынасының негізгі қатысушылары мен арақатынасынан 
көрінеді. 

Мұнда құқықтық қатынас субъектілері түрлі құралдарды 
қолдануы мүмкін. 
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Халықаралық құқықтың қызмет етуі үшін, бір жағынан, 
халықаралық құқықтың жəне сыртқы саясаттың, екінші жағынан, 
халықаралық құқық пен дипломатияның арақатынасы мəселелері 
өзекті мəселе болып табылады. Халықаралық жария құқық туралы 
монографиялық еңбектерде осы мəселе кеңінен талқыланған. Осы 
қаралатын проблема құқық пен саясаттың арақатынасы туралы 
жалпы мəселенің бір бөлшегі. Ішкі саясатпен салыстырғанда, 
сыртқы саясаттын өзіндік ерекшелігі бар. Сонымен бірге, ішкі 
жəне сыртқы саясатты мемлекеттің бір жоғары органы бағыттап, 
бақылап отырады. Дипломатия жөнінде "Дипломатиялық сөздікте" 
берілген анықтама мынадай: "Мемлекеттің сыртқы саясатының 
мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруға, сондай-ақ мемлекеттің 
шетелдердегі құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі мемлекет 
басшыларының, үкіметінің жəне арнайы органдарының сыртқы 
қатынастағы ресми қызметтері" делінген. Дипломатия – сыртқы 
саясат құралы, сондай-ақ экономикалық, мəдени, əскери жəне өзге де 
сыртқы байланыс құралдарының дипломатиясымен іргелес 
тұратындығы сөзсіз. 

Халықаралық жария құқықтың қызмет етуі үшін мынадай 
мəселелер өзекті болып табылады: біріншіден, халықаралық құқық 
мемлекеттің көпшілік таныған нормалары мен қағидаларын сақтауын 
міндеттей келе, олардың сыртқы саясаты мен дипломатиясын 
шектеп отырады. 

Екіншіден, халықаралық құқық сонымен бірге сыртқы 
саясат пен дипломатияның дамуы үшін негіз бола алады; үшіншіден, 
халықаралық құқық сыртқы саясат пен дипломатиялық қатынастарға 
қатысушы органдардың қызметін реттейді. Мəселен, халықаралық 
жария құқық өзінің жүйесінде дипломатиялық жəне елшілік құқық 
салаларын зерттейді. Оған халықаралық болсын, сондай-ақ ішкі 
мемлекеттік сипатта болсын, жетерліктей нормативтік база бар, 
мəселен, 1961 ж. дипломатиялық қатынас туралы Вена конвен-
циясы, 1963 ж. елшілік қатынас туралы Вена конвенциясы, 2002 ж. 
"Дипломатиялық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 
Заңы. 

Бұл саланың мазмұнын сыртқы қатынас органдарының 
ерекшелігің, құқықтық мəселелер жəне агреман салдарын, сенім 
жəне кері шақыру грамоталарын тапсыру, дипломатиялық өкілдіктің 
құқықтық мəртебесін жəне т.б. зерттеу құрайды. Қауіпсіздік 
құқығын зерттеген кезде, халықаралық құқық мемлекеттің сыртқы 
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саясатының негізгі элементтеріне сүйенеді, мысалы, ұжымдық, 
аймақтық қауіпсіздікті анықтаған кезде; халықаралық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін халықаралық құқық құралдары. 

Бүгінгі жағдайда, мемлекеттердің өзара тиімді 
ынтымақтастықты дамытуға бірлесе күш салуы артып келеді. 
Көпшілік мақұлдаған халықаралық құқық қағидалары мен 
нормаларын қолдану əмбебаптық құбылысқа айналуда. БҰҰ Бас 
Ассамблеясы халықаралық қатынастардағы құқық басымдылығы 
мəселелеріне халықаралық бірлестіктердің қөңілін аудару 
мақсатында 1990-1999 жж. аралығын БҰҰ Бас Ассамблеясының 
1989 ж. 17 қарашадағы 44/23 жəне 1990 ж. 28 қарашадағы 45/40 
қарарларына сəйкес, халықаралық құқықтың он жылдығы деп 
жариялады. Оның негізгі мақсаттары мынадай: 
а. халықаралық құқық қағидаларын қабылдауға жəне құрметтеуге 

көмектесу; 
б. халықаралық Сотқа жүгіну мен оны құрметтеуді қоса алғанда, 

мемлекеттер арасындағы дауларды бейбіт жолмен шешу құралдары 
мен əдістеріне көмектесу; 

в. Халықаралық құқықтың үдемелі дамуы мен оның жүйеленуін 
ынталандыру; 

г. халықаралық құқықты оқыту, зерттеу, тарату жəне оның 
кеңінен танылуын ынталандыру. 
Халықаралық құқықтың он жылдығы шаралары ретінде 

мынадай ұсыныстар ұсынылды: 
1) халықаралық құқық оқытылатын жəне зерттелетін академиялық 

жəне кəсіби мекемелерге көмек көрсету; 
2) студенттерге халықаралық құқық дəрістерін оқытуды оқу 

бағдарламасына енгізетін оқу орындарын ынталандыру; бастауыш 
жəне орта мектептердің оқу жоспарларына халықаралық құқық 
тақырыптарын енгізу мүмкіндігі; 

3) үлгі оқу жоспарларын жасау, халықаралық құқық курсы бойынша 
материалдар дайындау, оқулықтарды құрастыру; 

4) дамушы елдер арасындағы, сондай-ақ дамыған жəне дамып келе 
жатқан елдер арасындағы ынтымақтастықты қолдау. 

Бұл қарарлардың мəні олардың əлемдік тəжірибеде 
халықаралық құқыққа тұтастай арналған уақытша кезеңнің алғаш 
рет орын алғандығына байланысты емес. Аталған он жылдықта 
жалпыға бірдей адам құқықтарының қабылдануына 50 жыл 
толуына орай, БҰҰ Жарғысына қол қойылғанына 50 жыл (1945), 
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Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары туралы Декларацияның 
қабылдануына 25 жыл толуы (1974), Гуманитарлық құқықтың 
Женева Конвенциясына 50 жыл (1949) толуына орай, оларды атап өту 
сияқты маңызды күндерге де көңіл бөлінді. 

Халықаралық жария құқықтың қызмет етуінің оңды 
жақтарымен қатар, халықаралық ынтымақтастықтың халықаралық 
бірлестік субъектілерінің уақыт өткізбей назарын аударатын 
шараларды да айта кету керек. Ол, біріншіден, қарусыздану мəселе-
лері, оның ішінде, ядролық қарусыздану; экоцид проблемалары – 
қоршаған ортаны қорғау; халықаралық қылмыстық құқық 
мəселелері; жауапкершілік институтының жүйеленуі; есірткі 
саудасымен күрес проблемалары; адам құқықтарын қорғаудың 
халықаралық-құқықтық мəселелері. Халықаралық құқық дамуының 
аталған бағыттары мұнымен шектелмейді. 

2002 ж. 8 қыркүйегінде БҰҰ Бас Ассамблеясының 55/2 
қарарымен бекітілген Мың жылдық декларациясы қабылданды. 
Онда өркениетті адамзаттың басшылыққа алатын құндылықтары 
мен қағидалары көрсетілген, оның ішінде, халықаралық бірлестік, 
халықаралық құқықтың негізгі қағидаларын орындаудағы өзінің 
міндеттемелерін нақтылайды. Мұнан басқа, əмбебап халықаралық 
ұйымның мүшелері XXI ғ. іргелі құндылықтарына бостандық, 
теңдік, ынтымақтастык, төзімділік, табиғатты аялау, ғаламдық 
экономикалық жəне əлеуметтік дамуды басқарудағы міндеттерді 
жатқызады. Халықаралық бірлестік қазіргі заманның басты мақсаты – 
жаһандасудың əлемнің барлық халқына орнықты фактор болуын 
қамтамасыз ету деп есептейді. Мың жылдық декларациясы нақты 
əрекеттерді көрсетті, мақсатқа жетер жолды айқындады жəне оған 
ерекше мəн беруде. Оларға мыналар жатады: бейбітшілік, 
қауіпсіздік пен қарусыздану; кедейшілікпен күресу мəселелері, 
қоршаған ортаны қорғау; адам құқықтары, демократия мен игілікті 
басқару; əлсіздерді қорғау мəселелері; Африканың ерекше 
сұранысын қанағаттандыру. Халықаралық бірлестік БҰҰ-ның бүкіл 
кезек күттірмес мəселелерді тиімді шешу құралына айналуына 
барлық күш-жігерін жұмылдыруда. 

 
Халықаралық қатынастардың жүйеленуі (кодификация)  

жəне үдемелі дамуы 
 

Шетел сөздерінің осы заманғы сөздіктерінде жүйелеуді 
былайша түсіндіреді. 
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Жүйелеу – құқықтың жеке салалары бойынша мемлекет 
заңдарынын жүйеленуі, əдетте ол, əрекеттегі заңдарды қайта қарап, 
ескірген заңдардың күшін жою арқылы жасалады. Аталған 
анықтамаға сүйене отырып, біз жүйелеудің негізгі бағыттарын 
айқындай аламыз: 
1) əрекет етуші нормаларды, институттарды, қағидаларды, 

халықаралық құқық салаларының тура жəне нақты мазмұнын 
белгілеу; 

2) ескірген нормаларды өзгерту немесе қайта қарау; 
3) халықаралық құқықтың үдемелі дамуын ескере отырып, жаңа 

нормаларды, институттарды, қағидаларды, салаларды анықтау; 
4) халықаралық құқық нормаларын, институттарын, қағидаларын 

салаларын нормативтік бекіту. 
Халықаралық құқықты жүйелеу жөніндегі алғашқы 

конференция 1927 ж. Ұлттар Лигасының басшылығымен өткізілді. 
XX ғасырдың 20-жылдарында халықаралық құқық доктринасы 
жүйелеуді шектеулі етіп анықтады, яғни халықаралық құқықтың 
өмір сүретін нормаларын тіркеу арқылы ғана. Мұнан басқа, жүйелеу 
ұғымы əрекеттегі нормаларды атап шығумен жəне жаңартумен ғана 
шектелді; XX ғасырдың 30-жылдары жүйелеудің халықаралық 
құқықтың дамуында белсенді рөл атқаратынын мойындаумен 
сипатталды. БҰҰ-ның құрылу тарихы жүйелеу аумағында алға 
жылжудың бар екенін сипаттайды, себебі БҰҰ жарғысында БҰҰ Бас 
Ассамблеясы халықаралық құқықтың жəне оның жүйеленуін 
үдемелі дамытуды қолдау мақсатында зерттеулер ұйымдастыру 
мен ұсыныстар жасауы туралы ережесі бар (БҰҰ жарғысының 13-
бабы). Сөйтіп, Сан-Францискодағы Конференция жүйелеуді 
халықаралық құқықтық нормалардың үдемелі даму элементі 
ретінде қарастыруды ұсынады. 1946 ж. Бас Ассамблея үдемелі 
даму мен оның жүйеленуі жөніндегі Комитетті құрды. БҰҰ 
Жарғысының аталған бабын орындау үшін бұл Комитет БҰҰ-ның 
халықаралық құқық комитеті болып қайта құрылды. Халықаралық 
құқық теориясы жүйелеу процесінің 2 түрін зерттейді: 
1. асі һос – халықаралық ұйымның (үкіметаралық) қатысуынсыз; 
2. халықаралық ұйымның аясында өткізілетін жүйелеу. 

Мəселен, асі һос 1815 ж. Вена конгресінде, 1898 жəне 1907 
ж. Гаага конференцияларында соғыс жүргізу дəстүрі мен заңдары 
мəселелері бойынша қолданылды. Бүгінгі таңда, жүйелеу 
халықаралық құқықтың үдемелі дамуы халықаралық ұйымдар 
аясында өткізіледі. Мысалы, халықаралық теңіз құқығы мəселелері 
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халықаралық теңіз ұйымының (ИНО) қатысуымен жасалды жəне 
қабылданды, теңіздегі адам өмірін қорғау жөніндегі 1974 ж. 
Конвенция, теңіздерде кемелердің соқтығысып қалуының алдын 
алудың 1972 ж. халықаралық ережелері, теңіздерді кемелердің 
ластауынан сақтау жөніндегі 1973 ж. Халықаралық конвенциясы, 
азаматтық авиацияның халықаралық Тйымы (ИКАО) халықаралық 
əуе қатынастарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мəселелері 
Конвенцияның бастаушысы болды, атом энергиясының 
халықаралық агенттігі (МАГАТЭ) ядролық қаруды таратпау 
туралы 1968 ж. Шарт жасауға жəне ережелерін қолдануға жауапты 
болды. "Латын Америкасында ядролық қаруға тыйым салу туралы 
шарт" – 1967 ж. ТЛАТЕЛОЛКО шарты, Тынық мұхиттың Оңтүстік 
бөлігіндегі ядросыз аймақ туралы Шарт - 1985 ж. РАР ОТОНГА 
Шарты, халықаралық еңбек ұйымы – МОТ – еңбек, білім беру, 
еңбекпен қамту саласындағы кемсітушілікке тыйым салу, 
жалақыны қорғау, мəжбүрлі еңбекке тыйым салу туралы 
конвенцияны қабылдады. 

Осы заманғы халықаралық құқыққа əмбебап ұйым БҰҰ-
ның жүйелеу процестеріне қатысу сипаты тəн. БҰҰ аумағында 
халықаралық құқықтың жүйеленуі бойынша едəуір жұмыстар 
істелді. Осы заманғы халықаралық құқықтың жүйеленуі үдемелі 
өзгерістерді белгілеу мен бекітудің маңызды құралы болып 
табылады. Жүйелеу нəтижесінде халықаралық құқық 
субъектілерінің міндеттемелері айқындалған жəне бекітілген 
Жүйелеу халықаралық қатынастағы мемлекеттердің құқыққа сай 
іс-əрекетін айқындайды. 

Бұл аталғандар ресми жүйелеуді сипаттайды. Ал бейресми 
жүйелеу едəуір икемділеу, ол жеке ғалымдардың, халықаралық 
ғылыми мекемелердің жəне қоғамдық ұйымдардың тиісті 
жобаларында көрсетіледі. Бейресми жүйелеуге халықаралық 
құқықтың көрнекті өкілдері В.Э.Грабарь, Е.А.Коровин, 
В.Н.Дурденевский, С.Б.Крылов, В.М.Корецкий, Ф.И.Кожевников, 
Г.И.Тункин, Н.А.Ушаков, Р.А.Тузмухамедов сынды ғалымдардың 
сіңірген еңбегі зор. 

Халықаралық құқықты жүйелеумен айналысатын 
халықаралық ұйымдардың ішінен Халықаралық құқық Институты 
Штаб-пəтері – Брюссель мен халықаралық құқық Ассоциациясы – 
штаб пəтері – Лондон айрықша орын алады, олар 1873 ж. құрылған 
болатын. 
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2 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРИЯ ЖƏНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
ЖЕКЕ КҰҚЫҚ 

 
Осы заманғы халықаралық құқық халықаралық жария жəне 

халықаралық жеке құқық болып екіге бөлінеді. Бұл оқу құралында 
халықаралық жеке құқыққа қатысты мəселелер қамтылмаған, 
сондықтан олардың арақатынасы туралы мəселелерді айтып 
өткеніміз жөн болар. 

Аталған мəселе көпке дейін халықаралық құқықтың 
теориясы мен тəжірибесінде талас тудырып келді, бұл проблема-
ның генезисі былайша сипатталады. Бұл мəселеге байланысты 
мынадай үш түрлі негізгі көзқарастар өмір сүріп келді: 
1) халықаралық жеке құқық ұлттық құқықтың бір бөлігі жəне 

құқық ретінде өз бетінше өмір сүре алмайды. Ол азаматтық 
құқық жүйесіне жатады. Мұндай пікір алғаш 1926 ж. 
И.С.Перетерскийдің еңбектерінде айтылды; 

2) интернационалдық позиция, Халықаралық жеке құқық –
халықаралық құқықтың бір бөлігі, яғни Халықаралық жеке 
құқық, Халықаралық жария құқық-халықаралық құқық. 

3) халықаралық жеке құқық кейде азаматтық құқықтың арнайы 
салаларының бірін құрайды, бірақ негізінен Халықаралық 
жария құқықпен тығыз байланысты. 

Халықаралық жеке құқық пен Халықаралық жария 
құқықтың ішкі байланысын белгілейтін соңғы позиция істің мəн-
жайына жақын келетін сияқты. Сызба арқылы көрсетсек, ол 
мынадай болмақ. 

Халықаралық жария құқық негізінен мемлекетаралық 
қатынастарды реттейді. Ал халықаралық жеке құқық шетелдік 
элементтермен байланысты азаматтық-құқықтық қатынастарды 
реттейді. Жеке құқықтың, əрине, халықаралық жария құқықпен 
өзара байланысты екені сөзсіз, сондай-ақ мемлекеттің ұлттық 
кұқығының бір бөлігі азаматтық құқықпен де байланысты. 
Халықаралық жеке құқық ішкі мемлекеттік құқықтың бір бөлімі, 
бірақ дербес орынды иеленеді, сөйтіп арнаулы пəні мен реттеу 
əдісінің ерекшелігіне байланысты оның дербес саласы болып 
табылады. 
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Халықаралық жария құқықпен халықаралық жеке құқық 
арасындағы өзара əрекеттестікті мына кестеден анық көруге 
болады1 (21-беттегі Қосымшаны қараңыз). 

Халықаралық жария құқық пен халықаралық жеке кұқық 
арасындағы толық байланыс халықаралық жеке құқықтың 
мемлекетаралық қатынастарды емес, халықаралық өмірді 
сипаттайтындығына байланысты болады. Осыдан келіп, 
халықаралық жария құқықтың кейбір бастама негіздері 
халықаралық жеке құқық үшін де белгілі бір мəнге ие болады. 

Мемлекет шетел элементтері бар азаматтық-құқықтық 
қатынастарға қатысы бар мəселелерді өзінің ішкі заңдарымен 
немесе халықаралық келісімдермен шешкенде халықаралық 
ынтымақтастық мəселелеріне өз көзқарасын белгілейді, 
халықаралық жеке құқықтың осы ынтымақтастықты 
ұйымдастыруға қатысатынынан, мемлекеттердің халықаралық 
жеке құқык көлеміндегі актілері оның сыртқы саясатын білдіреді. 
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3 дəріс. ОСЫ ЗАМАНҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ 
НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
Халықаралық құқықтың дамуындағы маңызды белгілердің бірі, 

оның негізгі қағидалары рөлінің үдемелі дамуында, басқаша 
айтқанда, ол белгілі бір қатынастардағы халықаралық құқық 
субьектілерінің тəртіптеріне негізделген заңи оқшауланған нормалары 
болып шығады. Халықаралық құқықтың белгілі бір обьектісіне қатысты 
нақты құқықтық қатынастарды реттеуге арналған нормаларға 
қарағанда, қағидалар өз əрекетін құқықтық қатынастардың тұтас 
аумағына таратады. Құқықтық нормамен салыстырғанда, қағида ұзақ 
мерзімді, əрі өзгеріп тұратын мəн-жайлардың əсеріне көп 
ұшырамайды. Сонымен бірге, нормаларға қарағанда қағидалар ұзақ 
мерзім ішінде қалыптасады. 

Қағидалар дегеніміз – қандай да бір жүйенің негізін 
қалайтын идеялар, нақты жүйенің барлық нормалары бағынатық 
əрекеті көлемді нормалар болып табылады. 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары – халықаралық 
құқықтың өзінің пайда болуы кезеңімен сəйкес келмейтін санатқа 
жатады. Мұндай сипаттағы қағидалар осы құқық дамуының белгілі бір 
сатысында пайда болады. Халықаралық құқықтың негізгі 
қағидалары – бұл халықаралық-құқықтық салада болып жатқан 
түбегейлі өзгерістерді айқын бейнелейтін негізгі бастаулар. 
Халықаралық құқықтың қағидалары оның басты ережелері болып 
табылады, оның халықаралық-құқықтық толық нормалары мен 
арақатынасын заңдағы нормалардың конституциялық қағидаларының 
арақатысымен салыстыруға болады. 

Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары – өзіндік 
сипаттамасы бар дербес құқықтық санатқа жатады. Біріншіден 
қағидалар барлық құқықтық жүйеге таралады. Екіншіден, олар 
міндетті (императивті) сипатта. Үшіншіден, қағидаларға жүйе 
құраушы рөл сипаты тəн. Төртіншіден қағидаларға заңдылық 
өлшемі тəн болады. 

Халықаралық құқықта қағидалардың екі түрлі санаты бар: 
жалпы, негізгі қағидалар жəне тар мағынадағы тəртіп ережелерін 
бекітетін арнаулы қағидалар. 

Осы заманғы халықаралық құқықтың негізгі қағидалары, 
біріншіден БҰҰ Жарғысында бекітілген. Бірақ, БҰҰ Жарғысы 
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халықаралық құқық қағидаларын тұжырымдау жөнінде арнайы 
мақсатты көздемегендік тек олардың кейбіреулері өте қысқа 
мазмұндалған. Сондықтан бірқатар мемлекеттердің бастамасы теқ 
бірнеше негізгі қағидалардың мазмұнын айқындау үшін БҰҰ-да бір 
сыпыра жұмыстар атқарылды. Бұл жұмыс 1970 ж. БҰҰ Бас 
Ассамблеясының БҰҰ Жарғысына сай (мұнан былай, 
халықаралық құқықтың негізгі қағидалары туралы Декларация) 
мемлекеттер арасындағы достық қатынастар мен ынтымақтастыққа 
қатысты халықаралық құқықтың қағидалары туралы 
Декларацияны қабылдаумен аяқталды. 

1970 ж. Декларацияда халықаралық құқықтың 7 қағидасы 
мазмұндалған: 
• күш қолданбау немесе күш қолданамын деп қоқан-лоққы 

жасамау қағидасы; 
• ішкі істерге араласпау қағидасы; 
• халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы; 
• мемлекеттердің өзара міндетті ынтымақтасу қағидасы; 
• халықтардың теңдік жəне өзін-өзі басқару қағидасы; 
• мемлекеттердің дербес теңдік қағидасы; 
• міндеттемелерді адал орындау қағидасы. 

Дегенмен, бұдан халықаралық құқықта тек осы 7 қағида 
бар екен деген ой тұмауы керек. 1975 ж. Хельсинки кеңесінің 
қорытынды актісінде 10 қағида бар. 1970 ж. Декларациядағы 
тізімге мыналар қосымша енгізілді: шекаралардың мызғымастық 
қағидасы; аумақтық тұтастық қағидасы; адамның құқықтары мен 
негізгі міндеттерін құрметтеу қағидасы. Айтып өтетін бір жайт, 
халықаралық құқық халықаралық құқық субьектілерінің 
басшылыққа алатын қағидаларының барлығын белгілеуді өзіне 
мақсат тұтпайды. Əрбір жеке тарихи кезеңде қолданыстағы 
қағидалар жаңаланып, эволюция жүріп түрады. Мысалы, 
халықаралық экологиялық құқықта қоршаған ортаға залал тигізбеу 
сияқты; қоршаған орта мен оның компоненттерін еркін зерттеу 
жəне пайдалану қағидасы; қоршаған ортаны тиімді пайдалану 
қағидасы жəне т.б. бар. Халықаралық əуе құқығында халықаралық 
əуе қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидасы; əуе 
кемелерін заңсыз қол сұғу актісінен қорғау жəне т.б. қағидалар 
негізгі қағидалар болып табылады. 
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Халықаралық құқық доктринасы халықаралық жария 
құқықтың негізгі қағидаларын былайша жіктейді. 

Мемлекеттердің экономикалық, əлеуметтік жəне саяси 
жүйелерінен тəуелсіз, бейбіт қатар өмір сүру қағидасы басты орын 
алады. 

Келесі топқа халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
тікелей қолдайтын қағидалар кіреді. Мұндай қағидаларға күш 
қолданбау немесе күш қолданамын деп қоқан-лоққы жасамау 
қағидасы; халықаралық дауларды бейбіт жолдармен шешу 
қағидасы; мемлекеттердің аумақтық тұтастық қағидасы; 
шекаралардың мызғымастық қағидасы жатады. 

Халықаралық ынтымақтастықты айқындайтын қағидалар 
тобына мыналар жатады: мемлекеттердің дербес теңдік қағидасы; 
қол сұқпау қағидасы; халықтардың тең құқылық жəне өзін-өзі 
басқару қағидасы; мемлекеттердің ынтымақтасу қағидасы; 
халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасы. 

Мемлекеттердің экономикалық, əлеуметтік жəне саяси 
жүйелерінен тəуелсіз бейбіт қатар өмір сүру қағидасы. Осы қағидаға 
сəйкес, мемлекеттер халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдауға, 
сондай-ақ өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға міндетті. Бұл 
қағиданың сипаттамалық белгісі – ол халықаралық құқықтың 
көптеген негізгі қағидаларының мəн-маңыздарының үйлесуі. 
Сондықтан осы заманғы халықаралық құқықтың негізгі 
қағидаларының барлық жүйесі бейбіт қатар өмір сүру қағидаларының 
жүйесі деп атала алады. БҰҰ Жарғысында "бейбіт қатар өмір 
сүру" нақты терминмен негізделмегеніне қарамастан, оның 
мазмұны Кіріспені ТОЛЫҚТАЙ қамтиды жəне өзге де жарғылық 
ережелерде мəні ашылады. Бейбіт қатар өмір сүру қағидасы 
бейбітшілікті сүйетін кез келген мемлекеттің сыртқы саясаттағы 
конституциялық қағидаларының негізін қалайды. 

Күш қолданбау немесе күш қолданамын деп қоқан-
лоққы жасамау қағидасы. Алғаш рет бейбітшілік туралы 
Декретте жарияланған басқыншылық соғысқа тыйым салу 
қағидасы, 1935-1939 жж. жасалған шабуыл жасамау жəне бейтараптық 
туралы шарттарда заңи бекітілген болатын. Осы қағида 1933 ж. 
агрессияны айқындау жөніндегі Лондон Конвенциясында; 
басқыншылық соғысқа тыйым салу қағидасын халықаралық 
құқықтың жалпыға міндетті нормасына айналдырған 1928 ж. 
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Париж шартында онан əрі бекітіле түсті. БҰҰ Жарғысының 
қабылдануы күш қолданбау қағидасын бекітудің келесі маңызды 
сатысы болды. БҰҰ Жарғысында бекітілген күш қолданбау немесе 
күш қолданамын деп қоқан-лоққы жасамау қағидасының Екінші 
дүниежүзілік соғысқа дейін қалыптасқан басқыншылық соғысқа 
тыйым салу қағидасына қарағанда екі елеулі ерекшелігі бар. 
Біріншіден, тек қарулы күштерді ғана емес, сондай-ақ, түрлі əскери 
емес мəжбүрлеу нысанындағы, яғни саяси, экономикалық 
мəжбүрлеуге де тыйым салынады. Екіншіден, күш қолдану ғана 
емес, кез келген күшпен қорқытуға да тыйым салынады. БҰҰ Бас 
Ассамблеясының "басқыншылықты айқындау туралы" 1974 ж. 14 
желтоқсанындағы 3314 қарары күш қолданбау қағидасыньщ 
бекітілген жəне жүйеленген маңызды халықаралық нормативтік 
актісі болып табылады. Аталмыш қарардың 1-бабына сəйкес, 
басқыншылық – бұл бір мемлекеттің келесі мемлекеттің тəуелсіздігіне, 
аумақтық мызғымастығына, саяси дербестігіне қарсы қарулы күш 
қолдануы. Қарулы күшті бірінші, себепсіз қолдану – басқыншылық 
актісіне тəн. 3-бапта мемлекеттің соғыс жариялауына қарамастан, 
басқыншылық актісі ретінде саналуы мүмкін əрекеттердің тізімі 
берілген. Оларға мыналар жатады: 
• аумаққа қарулы күштердің күшпен кіруі жəне шабуыл жасауы, 

кез келген əскери басқыншылық; 
• басқа мемлекеттің аумағын бомбалау немесе кез келген қаруды 

қолдану; 
• мемлекеттің порттарын немесе жағалауларын басқа мемлекеттің 

қарулы күштерінің қоршауға алуы; 
• мемлекеттің қарулы күштерінің басқа мемлекеттің теңіз, əуе, 

құрлық немесе əуе флоттарына шабуыл жасауы; 
• келісімнің талаптарын бұзғаны үшін басқа мемлекеттің аумағында 

тұрған қарулы күштерді қолдану немесе келісімнің бітуіне 
қарамастан, осы аумақтағы əскери күштердің кетуін талап етуді 
жалғастыру; 

• үшінші мемлекетке қатысты басқыншылық актісін жүзеге 
асыру үшін өз аумақтарын пайдалануға беретін 
мемлекеттердің əрекеттері; 

• мемлекеттің атынан қаруланған бандыларды, жалдамалыларды, 
реттеу күштерін жіберу. 
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Əрекеттердің жоғарыда аталған тізбесі толық емес. 
Басқыншылық актісін саяси, экономикалық сипаттағы ешқандай 
ақталулар ақтай алмайды. Басқыншылық актісі – бұл халықаралық 
қылмыс, ол үшін халықаралық жауапкершілік жүктеледі. 
Тəуелсіздік үшін күрес басқыншылық актісі болып есептелмейді. 

Көпшілік мойындаған қағида – консенсус негізінде 
жасақталған басқыншылық анықтамасын мақұлдай отырып, БҰҰ Бас 
Ассамблеясы барлық мемлекеттерді түрлі басқыншылық 
актілерінен жəне БҰҰ Жарғысының ережелері мен халықаралық 
құқықтың негізгі қағидалары туралы 1970 ж. Декларацияға қайшы 
келетін күш қолданудың басқа да түрлерінен тартынуға шақырды. 

Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу 
қағидасы. Г.И. Тункин шабуыл жасамау жəне халықаралық 
дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасының арақатынасын қозғай 
отырып, бұл екі қағида бір медальдың екі жағы іспеттес деп атап өтті. 
Егер мемлекет өзінің басқа бір мемлекеттермен қатынасында күш 
қолдануға тыйым салатын болса, тиісінше мұндай мемлекеттермен 
туындаған дауларды да бейбіт жолмен ғана шешуі тиіс. Сонда 
дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы, осы дауларды реттеу 
үшін күш қолданбау керек дегенді білдіреді. 

Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу, халықаралық 
құқық қағидасы ретінде алғаш рет соғыстан бас тарту туралы 1928 ж. 
Париж шартында бекітілген еді. 1928 ж. Париж шартынан кейін 
туындаған дауларды бейбіт жолмен шешу басқа да бірқатар 
мемлекетаралық келісімдерде, сондай-ақ Ұлттар Лигасының 
қарарларында да халықаралық құқықтың қағидасы ретінде танылды. 
Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін осы қағида БҰҰ 
Жарғысында, атап айтқанда, 2-баптың 3-тармағында бекітілді: 
"БҰҰ-ның барлық мүшелері халықаралық бейбітшілік пен 
қауіпсіздікке жəне ақиқатқа қауіп төндірмеу үшін өз дауларын 
бейбіт құралдар арқылы шешеді". 

Дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасын дұрыс түсіну 
үшін "халықаралық дау" түсінігін айқындаудың маңызы зор. 
Халықаралық дау деп қандай да бір мемлекеттердің 
арақатынастарында реттелмеген мəселелердің, алауыздықтың 
болуы, халықаралық өмірдегі түрлі проблемалар бойынша келісе 
алмаушылық, сондай-ақ халықаралық шарттар, келісімдер жəне 
өзге де актілерді талдау негізіндегі қайшылықтардың болуын 
айтамыз. 
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БҰҰ Жарғысында даулар халықаралық бейбітшілік пен 
қауіпсіздікке қауіп төндіретін даулар жəне қауіп төндірмейтін 
даулар деп екіге бөлінген. 

Дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы дауды бейбіт 
жолмен шешудің белгілі бір рəсімін алдын ала бекітпейді. Дауларды 
бейбіт жолмен реттеу құралдарының көлемді тізімі БҰҰ 
Жарғысының 6-тарауында мазмұндалған. БҰҰ Жарғысының 33-
бабының 1-тармағына сəйкес: "Кез келген дауға қатысушы тараптар, 
егер дау халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қатер төндіретін 
болса, онда дауды ең біріншіден келіссөздер, зерттеулер жүргізу 
арқылы, жарастырушылық, татуласу, төрелік, сот талқылауы, аймақтық 
органдарға жəне келісімдерге жүгіну арқылы немесе өз таңдаулары 
бойынша басқа да бейбіт құралдар арқылы шешуге тырысулары 
қажет". Мұнан басқа БҰҰ Жарғысында даулы мəселелерді Бас 
Ассамблея мен Қауіпсіздік Кеңесінің шешу мүмкіндігі көзделген. 

Мемлекеттердің аумақтық тұтастығы қағидасы. 1970 ж. 
Декларацияда осы қағида күш қолданбау немесе күш қолданамын 
деп қоқан-лоққы жасамау қағидасының бір бөлігі ретінде 
баяндалған. Мемлекеттердің аумақтық тұтастығына қарсы бағытталған 
əрекеттердің ішінде күш немесе қауіп-қатер күшін қолдану ерекше 
орын алады. Қарастырып отырған қағиданың тұжырымдамасында 
мемлекеттердің кез келген мемлекеттін саяси тəуелсіздігі мен бірлігіне 
қарсы бағытталуы мүмкін кез келген əрекеттерден тартынуы 
жөнінде сөз бар. Сөйтіп, кез келген мемлекеттің саяси тəуелсіздігі 
мен бірлігі оның аумақтық тұтастығымен тығыз байланысты. 

Басқаның аумағын жаулап алудан бас тарту алғаш рет 
француз революциясында жарияланған болатын. Мемлекеттік 
аумақтың мызғымастығы мен тұтастық қағидасының қалыптасу 
тарихында халықаралық дауларды шешу құралы ретінде соғысқа 
халықаралық-құқықтық тыйым салу маңызды оқиғаның бірі болды. 
1975 ж. Хельсинкидегі Қорытынды Актіге қол қойған барлық 
мемлекеттер үшін мемлекеттердің аумақтық тұтастық қағидасы 
міндетті болып табылады, мұндай міндеттілік екі себеппен 
түсіндіріледі. 
1. 1970 ж. Декларацияның тиісті ережелері өздерінің 

негіздеулерінде барлық мемлекеттер үшін міндетті болып 
табылатын жалпы халықаралық құқық қағидасын бейнелейді. 
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2. Мемлекеттер "осы қағидаларды өзара арақатынас пен 
ынтымықтастықтың барлық аспектілерінде қолдануға, əрбір 
қатысушы – мемлекетке осы қағидаларды барлығының құрметтеуі 
мен қолдануынан келіп шығатын артықшылықтарды қамтамасыз 
ету үшін толықтай құрметтеуге" өздерінің дайын екендіктерін 
білдірді. 

Шекаралардыц мызғымастығы қағидасы. Шекаралар-
дың мызғымыстығы қағидасының мəні бұл кағиданың соғыс пен 
бейбітшілік мəселелерін шешудегі ұзақ мерзімді тəжірибемен 
қамтамасыз етілгенімен айқындалады. Бұл қағиданы қолдану 
əлемдік тəжірибеде қалыптасқан саяси жəне аумақтық болмыс шарт-
жағдайларындағы барлық мемлекеттер үшін ақиқатты қауіпсіздікті 
бекіту сұранысының жинақталған көрінісі болып табылады. 

Бұрындары шекаралардың мызғымастығы қағидасы 
халықаралық құқықтың жаңа қағидасы деп аталып келді. Біріккен 
Ұлттар Ұйымының жарғылық ережелері кез келген мемлекеттің 
аумақтық мызғымастығына немесе саяси тəуелсіздігіне күшпен қол 
сүғуға тыйым салады. Осылайша мемлекеттердің аумақтық 
мызғымастығын қорғай отырып жəне оны бұзу үшін күш 
қолдануға тыйым сала отырып, БҰҰ Жарғысы шекаралардың 
мызғымастығы қағидасын басшылыққа алады. 

Мемлекеттердің дербес теңдігі қағидасы. 1975 ж. 
Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық жөніндегі Кеңесте 
Еуропаның даму жолдары туралы пікірталасына белгілі бір 
қорытынды жасалды. Хельсинки Кеңесі мемлекеттердің қарым-
қатынасы дербес теңдік, дербестікке тəн құқықтарды қорғау 
қағидаларына негізделулері қажет екендіктерін растап берді. 

Дербес теңдік қағидасы қарама-қайшы қоғамдық жүйелері 
бар мемлекеттердің тең құқықтарын мойындауды білдіреді. 1975ж. 
Қорытынды Актіде дербестікке тəн құқықтардың толық тізімі берілмеген. 
Құжатта əлемдік бірлестіктің қауіпсіздігі үшін аса маңызы бар бірнешеуі 
ғана көрсетілген. 

Ең алдымен, дербес тендік элементтерінің бірі – əрбір 
мемлекеттің заңи теңдік құқығы аталған. Дербес теңдікті мойындау, 
мемлекеттердің тəуелсіздігін құрметтеу – мемлекеттердің əлемдік 
аренада бейбіт қатар өмір сүру саясатының басты элементі болып 
табылады. Осы қағиданы халықаралық құқықтың негізгі қағидалар 
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жүйесіне енгізу бейбітшілікті сүйетін күштердің халықаралық 
қауіпсіздік үшін күресінің үлкен жетістігі болып есептеледі. Қазіргі 
заманнын басты мақсаты – осы қағидалардың халықаралық 
проблемаларды шешу барысында сақталуын қамтамасыз ету.  

Ішкі істерге қол сұқпаушылық қағидасы. Мемлекеттер-
дің бір-бірінің ішкі істеріне араласпауы туралы мəселе феодализм 
дəуірінде пайда болған еді. Бұл кезеңде қол сұқпаушылықты 
құқықтық норма ретінде шарттық ресімдеу – өте сирек кездесетін 
құбылыс болатын. Ол халықаралық құқықтың жалпы қағидасы 
ретінде буржуазиялық революция кезеңінде қалыптасты. Бұл 
қағида кез келген мемлекеттің құзыретіне қол сұғатын барлық 
əрекеттерден тартыну міндетін білдіреді. Қағиданың заңдық 
мазмұны 1970 ж. халықаралық құқықтың негізгі қағидалары 
туралы Декларацияда баяндалған. "Бірде-бір мемлекет өзінің 
дербес құқықтарын жүзеге асыру барысында жəне одан қандай да 
бір артықшылықтарға ие болу үшін басқа мемлекетті өзіне 
бағындыру мақсатында экономикалық, саяси шараларды немесе 
кез келген басқа сипаттағы шараларды қолдана да, көтермелей де 
алмайды. 

Бірде-бір мемлекет басқа мемлекеттің құрылымын зорлық-
зомбылық жолымен өзгертуге бағытталған қарулы, зиянкес немесе 
террорлық əрекеттерді ұйымдастырмауы, көмектеспеуі, 
шағыстырмауы, қолдамауы тиіс". Бұл нысанның маңызды 
құндылығы – оның сипатының қатаңдығы мен үзілді-кесілді 
екендігінде. Кез келген тікелей немесе жанама қол сұғушылыққа 
тыйым салынады. Қол сұғушылық ешқандай себептермен ақтала 
алмайды. Халықаралық құқықтық жəне саяси əдебиеттерде 
мемлекеттердің пайдаланатын қол сұғу шараларына байланысты əскери, 
экономикалық, саяси, дипломатиялық жəне қол сұғушылықтың 
өзге де нысандары қарастырылған, дегенмен олар іс жүзінде бір-
бірімен байланысты болып келеді. 

Халықтардың теңқұқылық жəне өзін-өзі билеу 
қағидасы. Бұл қағида орталықтандырылған абсолютті 
монархияның орнаған кезеңінде, ХV-ХVІ ғасырда пайда болды. 
Хельсинки құжаты осы қағиданы бейбітшілік, қауіпсіздік жəне 
ынтымақтастықтың маңызды шарт-жағдайы деп таниды. Бұл 
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байланыс алғаш рет бейбітшілік туралы тарихи Декретте жəне 
Қазан социалистік революциясының өзге де маңызды актілерінде 
көрініс тапқан болатын. Халықтардың тең құқылық жəне өзін-өзі 
билеу қағидасының тұжырымдамасында халықтардың өздерінің 
саяси мəртебесін айқындауы туралы былай делінген: 
• басқару нысанын еркін таңдау; 
• өздерінің мемлекеттік құрылымын айқындау; 
• өзінің саяси, əлеуметтік жəне мəдени дамуын өз қалауынша 

жүзеге асыру; 
• мемлекеттің аумақтық тұтастығын қорғау. 

Осындай құқықтардың жүзеге асуы халықаралық құқық-
тың қорғауында болады. Халықтардың өздерінің ішкі саяси мəрте-
бесі еркін айқындауларына кедергі келтіру мақсатында мемлекет-
тердің ішкі істеріне қол сұғу басқыншы мемлекеттерге тəн сипат. 

Мемлекеттердің ынтымақтасуы қағидасы. Осы 
қағидаға сəйкес, мемлекеттер өздерінің ынтымақтастықтарын 
барлық салалар бойынша дамытуға міндеттенеді, 1975 ж. 
Қорытынды Актімен 1970 ж. Декларациядағы осы қағиданың 
тұжырымдамасын салыстыра қарағанда, мемлекеттердің бұл 
қағиданы материалдық мазмұн жағынан толықтыруға тырысқанын 
байқауға болады. 1970 ж. Декларацияда ынтымақтасудың бір 
мақсаты ретінде "халықтардың жалпы əл-ауқатын" жақсарту үшін 
жəрдемдесу көзделсе, Қорытынды Актіде бұл ереже нақтылана 
түседі: мемлекеттер өздерінің ынтымақтасуын дамыта отырып, 
халықтардың тұрмысын көтеруге, оның ішінде экономикалық, 
ғылыми, техникалық, əлеуметтік, мəдени жəне гуманитарлық 
салаларда таралып келе жатқан өзара таныстықтардан келіп 
шығатын пайданы қолдануға тырысады. 

Адам құқықтарын құрметтеу қағидасы. Осы қағиданың 
мазмұнына сəйкес, мемлекеттер азаматтық жəне саяси ғана емес, 
сонымен бірге əлеуметтік-экономикалық құқықтарды да сақтауды 
өздеріне міндет етіп жүктейді. Сөйтіп, тəуелсіздікке тəн дербес 
теңдік жəне құқықтарды құрметтеу қағидаларын орындай отырып, 
мемлекеттер бір-бірінің өздерінің саяси əлеуметтік, экономикалық 
жəне мəдени жүйелерін еркін таңдау жəне дамыту құқықтарын 
құрметтеуге міндеттенеді. 
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Осы заманғы халықаралық қатынастарда, баяғы қалпынша 
адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын апартеид, 
геноцид, нəсілшілдік сипаттарында дөрекі жəне жаппай бұзу əлі де 
орын алып келеді. 

Халықаралық міндеттемелерді адал орындау қағидасы. 
Халықаралық құқықта ертеден-ақ, шарттар орындалуы тиіс - расіа 
зипі зегуапёа – деген қағида бар. Ол кейін БҰҰ Жарғысының 
Кіріспесінде көрініс тапты. Онда БҰҰ мүшелерінің "халықаралық 
құқықтың шарттарынан жəне басқа да қайнар көздерінен 
туындайтын міндеттемелердің əділдігі мен құрметтелуінің 
сақталуына шарт-жағдайлар қалыптастыруға" бел байлағандары 
атап көрсетілген. БҰҰ Жарғысынын 2-бабынын 2-тармағына 
сəйкес, барлық мүше мемлекеттер Жарғы бойынша қабылданған 
халықаралық міндеттемелерді адал орындауға міндетті. 
Мемлекеттер өздерінің ішкі құқықтарына қарамастан, шарттың 
мақсаты, мазмұны, мерзімі жəне орындалу орны бойынша 
өздерінің міндеттемелерін адал орындаулары тиіс. 

Кейінгі жылдарда мемлекеттер арасында жасалып жатқан 
шарттар мен келісімдер адамзатты жаңа дүниежүзілік соғыс 
қаупінен арашалауға бағытталған. Олар мемлекеттер арасындағы 
түрлі ынтымақтастық жүйесін қалыптастыруды мақсат тұтады. 
Сондықтан шарттық ережелердің орындалуы халықаралық 
бірлестіктегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында жаңа халықаралық келісімдерге қол қойылуының 
кепілі бола алады. 
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4 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРИЯ ҚҰҚЫҚТЫҢ  
ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ НОРМАЛАР ҰҒЫМЫ  
ЖƏНЕ ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ 

 
Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерін сараламай 

тұрып, ең алдымен норма жасау проблемаларымен танысып шығу 
қажет. Норма жасау процесі кезінде құқық субъектілері өздерінің 
қызметтерінің басым бағыттарын айқындайды, яғни халықаралық 
құқықтың мəнін тұтастай алғанда. 

Латын тілінен аударғанда норма сөзі (латын. поппа) – 
міндетті деп танылған заңдастырылған заң, тəртіп, құрылым деген 
мағынаны білдіреді. 

Кейбір құқықтық нормалардың мазмұны мен əрекет ету 
тетігі құқықтық емес нормалармен ұқсас болады, мысалы, 
халықаралық сыпайгершілік (өнеге) нормасьша ұқсайды. Аталған 
соңғы норма заң тұрғысынан міндетті емес, оларсыз халықаралық 
теңіз жəне дипломатиялық құқық өмір сүре алмайды. Мəселен, 
ашық теңіздегі кемелердің өзара салют беруі, дипломатиялық 
салтанат рəсімі. 

Халықаралық сыпайгершілік – мейман достық, тату 
көршілік актілерін, мемлекеттердің ез еріктерімен ерекше көңіл 
аударып, құрметтесуін көрсетеді. 

Алайда халықаралық сыпайгершілік ережелері 
халыкаралық-құқықтық қатынастың қатысушылары үшін заңдық 
тұрғыда міндетті болуы да мүмкін. Мұндай жағдай халықаралық 
шартта да (құқықтың шарттық нормасы), сондай-ақ халықаралық 
құқықтық дəстүрде де (құқықтың əдеттегі нормасы) бекітілуі 
мүмкін. 

Халықаралық құқықтық нормалар ұлттық-құқықтық норма-
лармен тығыз байланысты, бұл тезистің дəлелі ретінде өзара əрекеттесу 
процесін айтуға болады (нақтырақ 1-тараудың 1.6-тармақтарында). 

Халықаралық құқықтық нормалар – бұл халықаралық жария 
құқық субъектілері тəртіптерінің белгілі бір ережелері. 

Ондай нормаларға мынадай сипат тəн: 
- біріншіден, халықаралық құқық субъектілерінің арасындағы 

қатынастарды реттеуі; 
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- екшшіден, міндетті сипаты, яғни құқықтық нормалардың заңдық 
Күші, себебі құқықтық емес нормалардың өзіндік міндетті 
күші болады; 

- үшіншіден, жалпы сипаты, яғни норманың əрекет етуі 
көптеген жағдайларды ескере қарастырылған. 

Осы заманғы халықаралық-құқық ғылымының маңызды 
мақсаттарының бірі халықаралық құқық нормаларының тиімділігі 
проблемалары болып отыр. Бұл проблеманың қолданбалы сипатта 
екені сөзсіз. Ол тиімділік объектілермен жəне реттеу əдістерімен 
қамтамасыз етіледі. Себебі, сараптау объектісі ретінде халықаралық 
субъектілердің əрекеттері, олардың құқыққа сай немесе құқыққа 
қайшы тəртіптерін анықтау болса, зерттеудің негізгі əдістері болып 
əлеуметтік əдістер табылады. Халықаралық құқықтық реттеудің 
соңғы нəтижесі тек субъектінің тəртібімен емес, сонымен қатар 
халықаралық қатынастардың белгілі бір түрлерінің қалыптасуынан 
да көрінеді. Сол себепті, халықаралық жария құқықтың тиімділігін 
арттырудың маңызды шартының бірі норма құру процесін жетілдіру 
болып табылады. Бұған, халықаралық құқықтық нормаларда 
халықаралық қатынастардың дамуының объективті заңдылықтары 
көрінгенде, нормативтік ережелердің айқындығы мен нақтылығы 
болғанда, құқықтағы олқылықтарды зерттегенде ғана қол жеткізуге 
болады. Халықаралық құқық нормаларының тиімділігін 
анықтағанда осы жүйенің ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Г.И. Тункин "маңызды ерекшеліктердің бірі деп норманы" бұл 
құқық жүйесі субъектілерінің өзара жасайтындығын əділ атап өткен. 
Осындай ерекшелігіне байланысты халықаралық құқықтағы норма құру 
процесін жеке мемлекеттердің ұлттық құқықтарындағы норма құру 
процесімен салыстырғанда əлдеқайда күрделі болып шыға келеді. 

 
Халықаралық құқықтық нормалардың жіктелуі 

 
Халықаралық құқықтық нормалар санының артуы оларды 

жіктеу қажеттілігіне əкеледі. Оның ішінде көп таралғаны бұл 
нормалардың шарттық жəне əдеттегі болып бөлінуі. Дегенмен, оның 
күрделілігіне жəне көп қырлылығына байланысты басқа да маңызды 
белгілерді ескеру қажеттілігі туындайды: 

а) əрекет ету өрісі бойынша – əмбебаптық, аумақтық, 
партикулярлы (бытыраңқы). 
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Əмбебаптық нормалардың болуы халықаралық əмбебап 
актілермен қамтамасыз етіледі, олар халықаралық құқықтың көпшілік 
мақұлдаған нормалары деген атқа ие. Əмбебап нормалар БҰҰ 
Жарғысында, 1970 ж. халықаралық құқық қағидаларының 
Декларациясында бар, БҰҰ Бас Ассамблеясының көптеген 
қарарлары көпшілік мемлекеттердің, оның заңдық күшін 
қабылдағанынан кейін халықаралық құқықтың көпшілік таныған 
нормасына айналады. Əмбебап нормалардың негізгі айыр-
машылық белгісі олардың əрекет етуінің əмбебаптығы жалпыға 
бірдей міндетті күші болып табылады. Əмбебап норма ғана 
императивті бола алады жəне ерекше əмбебап міндеттемелерді 
жасай алады. 

Əмбебап жəне аумақтық құқықтық нормалар өзара 
байланысты жəне олардың тиімділігінің маңызды мəні болып 
табылады. БҰҰ Жарғысында "Аймақтық келісімдер" деген арнайы 
VIII тарау бар. Халықаралық құқықтың аймақтық нормаларының 
көбеюіне отарлау нəтижесінде тəуелсіз мемлекеттердің құрылуы 
себеп болды. Аймақтықтың себебі əлеуметтік жəне саяси 
факторларға ғана емес, сонымен қатар жаңа факторларға да 
байланысты. Жаңа құқықтық нормалар аймақтық деңгейде 
жеңілірек жасалады. Осы деңгейде, сондай-ақ əмбебап 
нормаларды жүзеге асыру да анағұрлым тиімді. 

Доктринада жəне тəжірибеде партикулярлық (бытыраңқы) 
құқықтық нормалар белгілі. Партикулярлық термині (латынша 
рагіісиіагіге -ішінара, жеке) оқшауланған жергілікті деген 
мағынаны береді, яғни жалпы мемлекеттікке қарама-қарсы деген 
сөз. Қарастырылып жатқан контексте бұл əмбебап нормаларға 
қарағанда шектелген сипатта əрекет ететін нормаларды білдіреді. 
Құқықтық нормалардың мұндай түрлері белгілі бір географиялық 
орынмен, шекарамен, арналармен байланысты нақтылықты қажет 
еткен жағдайларда қолданылады. Ұлттар Лигасының халықаралық 
əділ сотының Тұрақты Палатасының тəжірибесі, кейінірек БҰҰ 
Халықаралық Сотының тəжірибелері партикулярлық əдеттегі 
нормалардың бар екенін растап берді. Партикулярлық нормаларда 
жалпылық сипаты жоқ, дегенмен құқықпен тығыз байланысты 
болады. Партикулярлық нормалар жалпы халықаралық құқықтан 
пайда болған жəне халықаралық құқық негізінде қызмет етеді. 

б) заңи күші бойынша – императивтік жəне диспозитивтік. 
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Халықаралық құқық доктринасы "императивтік норма" 
терминдерін тең дəрежеде қолданады. Императивтік нормалардың 
пайда болуының алғышарттарын БҰҰ Жарғысы жасады, мəселен, 
2-баптың 6-тармағы, 106-бап. Онан əрі бұл тұжырымдаманы 
халықаралық шарттардың құқықтары туралы Вена Конвенциясы 
дамытты. Халықаралық құқық комиссиясы императивтік 
нормалардың құқықтық табиғатын егжей-тегжейлі талқылады. 
Жалпы, халықаралық құқықтың императивтік нормаларына 
халықаралық құқықтың негізгі қағидаларын; əлемдік 
бірлестіктердің халықаралық құқықтың қол жеткізген 
адамгершілік стандарттарын – əділдік, адал ниет қағидаларын 
тарихи түрде бекітетін құқықтар мен нормалар; қол жеткізген гумандық 
деңгейді бекітетін – адамзат құқығы, халықтар, аз ұлттар құқығы 
жөніндегі, соғыс құрбандарын қоғау жөніндегі қағидалар; атмосфераны 
жалпылай ластауға, жер бетін, теңіздерді былғауға тыйым салатын 
қағидалар мен нормалар; халықаралық кеңістіктердің, ашық теңіздердің, 
ғарыштың, Антарктиканың режимін айқындайтын қағидалар мен 
нормаларды жатқызуға болады. 

Диспозитивтік нормалар халықаралық құқық 
субъектілерінің арасындағы келісім нəтижесінде тəртіп ережелерінен 
ауытқуға мүмкіндік береді. Диспозитивтік нормалар мынадай болып 
көрінуі мүмкін: "тараптар келісімімен өзгеше көзделмесе, 
тараптардың мүмкіндігі бар" – дегендей. Нормалардың 
диспозитивтігі шектелген міндетті күшімен емес, субъектілердің 
өздерінің арақатынасын жалпы нормада бекітілгеннен басқаша реттеу 
құқығын көрсетеді. Мəселен, халықаралық экономикалық қатынастар 
аумағында 1980 ж. халықаралық сатып алу-сату шарттары туралы 
Конвенциянын 6-бабында диспозитивтік норма бар: тараптар 
Конвенцияны қолданбауы да мүмкін немесе 12-баптың талаптарын 
сақтағанда, оның кез келген ережелерінен бас тартуға немесе оның 
əрекет етуін өзгертуге құқылы – делінген. 

в) халықаралық құқықтық реттеу тетігі қызметі бойынша -
материалдық жəне іс жүргізушілік. 

Халықаралық құқықтағы іс жүргізу нормаларының мəні 
ұлттық жүйеден өзгешелеу. Ондай нормаларды арнайы заң шығарушы 
жəне құқықты қолданушы мекемелер шығарады жəне іске асырады. 

Ал халықаралық құқықтың іс жүргізу нормаларын негізінен 
алғанда, құқық субъектілерінің өздері шығарады жəне іске асырады, 
яғни материалдык жəне іс жүргізу нормаларының елеулі ерекшеліктері 
жоқ. 
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Халықаралық құқық Комиссиясы құқық қолдану процесін 
қажет ететін қандай да бір Конвенцияны дайындау барысында іс 
жүргізу нормаларының проблемалары туындайды. Сонымен қатар 
материалдық нормаларды қолдану мəселелері де бір мезгілде 
шешіле береді. 

Бұлай бөлуге заңи тəртіптің деңгейі негіз болады. Мысал 
ретінде, халықаралық қатынастардың қатысушылары бекіткен, 
оларға қосылған немесе қабылдаған халықаралык шарттарды 
айтуға болады. 

Сілтемелік (бланкеттік) халықаралык-кұқықтық нормалар 
басқа нормаларда көзделген ережелерді басшылыққа алуға 
міндеттейді. Мұнан басқа, құқықтық емес нормаларға да 
сілтемелер жасалуы мүмкін. Мысалы, Халықаралық Сот 
Статутының 38-бабында, тараптар келіскен жағдайда дауларды 
əділдік бастамасымен қарау қарастырылған. 

 
Халықаралық жария құқықтың қайнар көздері ұғымы  

жəне түрлері 
 
"Құқықтың қайнар көздері" деген термин материалдық 

жəне ресми (зандық) екі аспектіде қолданылады. 
Халықаралық құқықтың материалдық қайнар көздері 

ретінде халықаралық еңбек бөлінісі нəтижесінде дамитын жəне 
халықаралық құқық нормаларын түзетін бүкілəлемдік 
экономикалық қатынастарды айтамыз. Осы заманғы халықаралық 
құқықтың мағынасындағы қайнар көздері – бұл оның нормалары 
мен қағидаларының көрінуі мен бекітілуінің ерекше, арнаулы 
нысаны. Осы заманғы халықаралық құқықтың заңдық қайнар 
көздері халықаралық кұқық шығармашылықта ерекше орынға ие, 
атап айтқанда халықаралық құқықтың нормалары мен 
қағидаларының қалыптасу жəне пайда болу процесін 
қорытындылайды. 

Сөйтіп, халықаралық құқықтың қайнар көздерінің – заңи 
мағынасы – бұл, оның субъектілерінің келісілген еркін білдіретін 
халықаралық құқық нормаларына айналған нысандар. 

Қайнар көздердің жүйесі негізгі жəне көмекші болып екіге 
бөлінеді. Негізгіге мыналар жатады: 
• халықаралық шарт; 
• халықаралық дəстүр. 
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Халықаралық құқықтың көмекші қайнар көздеріне 
мыналар жатады: 
- халықаралық ұйымдардың шешімдері, қарарлары; 
- халықаралық Соттың жəне Төрелік соттың шешімдері; 
- мемлекет ішілік заңдар, ұлттық соттардың шешімдері; 
- Халықаралық құқықтағы ғалымдар доктринасы; 
- "өркениетті ұлттар таныған құқықтын жалпы қағидалары". 

Халықаралық құқықтың өзіндік қайнар көздері болып 
табылмағанымен, бұл қайнар көздер, біріншіден, халықаралық-
құқықтық нормалардың жасалу процесінде белгілі бір 
сатылары болып табылады; екіншіден, заң шығару процесі 
барысына əсерін тигізеді; 

- үшіншіден, халықаралық құқық нормаларының бар болуын 
немесе мазмұнын бекітеді. 

Халықаралық шарт шарттасушы тараптар үшін құқықтар 
мен міндеттер түзеді, бұлар оның заң нормаларында бекітіледі. Осы 
қайнар көз халықаралық құқықтың негізгі қағидаларына сəйкес 
келетін заң нормаларын жасайды. Халықаралық құқық нормаларын 
жасайтын мемлекеттердің келісілетін еріктері аяқталған нысанда 
болғанда шарт жасалады. Соңғы жағдайда біз мемлекеттер 
арасында жасалатын келісімдерді де айта аламыз. Ол үшін ереже 
бойынша жазбаша бекітілген немесе ауызша айтылатын белгілі бір 
мəтін болу керек. Халықаралық құқық доктринасы халықаралық 
шарттардың құқыққа сай болуының басты белгісі ретінде оларды 
жасау барысындағы еріктілікті айтады. Сондай-ақ, шарт тиісті 
мемлекеттердің тең құқылы ерік білдіруі болып табылған жағдайда 
құқықтың қайнар көзі болып саналуы мүмкін. Халықаралық шартта 
көп мəрте қолдануға есептелген жалпы нормалар немесе бір ғана 
жағдайда қолданылатын жеке нормалар да болуы мүмкін. 
Халықаралық шарттың құқықтық табиғатына, жасалу сатыларына 
"Халықаралық шарттар құқығы" деген тарауда кеңінен тоқталатын 
боламыз. 

Халықаралық дəстүр шарттан кейін екінші орынға ие, 
бұрындары ол басым дəрежеге ие болатын. Əдеттегі нормалар ұзақ 
мерзімді тəжірибенің нəтижесінде, құқық субъектілерінің ондай 
норманың заңи міндетті сипатын мойындағанынан кейін пайда 
болады. Шарттық жəне əдеттегі нормалар халықаралық құқықтың 
жалпы жүйесін құрайды, олар бір-біріне қайшы келмейді, керісінше, 
халықаралық құқық нормаларын тиімді қолдануды қамтамасыз 
етеді. 
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Халықаралық дəстүр дегеніміз халықаралық тəжірибеде 
қалыптасқан тəртіп ережесі, халықаралық құқық субъектілері оның 
заңи міндетті сипатын мойындайды. Дəстүрдің шарттық нормадан 
айырмашылығы тиісті ережелерді нақты көрсететін заңдық құжат 
еместігінде. Дəстүр барлық немесе бірнеше мемлекеттердің 
халықаралық əрекеттерінің ұқсастықтарының күші бойынша 
жинақталады. Ол ұзақ мерзім бойында қолданылады жəне заңдық 
міндеттілігіне сенім сипатында болады. Сонымен, мемлекет 
тəжірибелерінің ұзақтығы салыстырмалы сипатта. Бүгінгі тандағы 
халықаралық қатынастарда əдеттегі нормалардың қысқа мерзімде 
жасалуы да кездеседі, мысалы, ғарыш құқығында, теңіз құқығында. 

Сөйтіп, халықаралық дəстүрге мыналар тəн: 
• қолданылу мерзімінің ұзақтығы; 
• мойындалуының жалпылығы; 
• заңдық міндеттілігінің сенімділігі. 

Халықаралық дəстүрдің пайда болуы үшін қайталанба 
тəжірибе керек. Халықаралық-құкықтық əдебиеттерде кез келген 
қайталанудың əдеттегі нормалары жасалмайтыны жөнінде аз 
айтылып жүрген жоқ. Қандай да бір əрекеттердің қайталануы 
тəртіп нормасын жасауға əкелмеуі де мүмкін, ол жай əдетке 
айналып кетеді. Халықаралық əдет деп мемлекеттердің заңдық 
міндеттілігі бар деп есептелінбейтін жалпы тəжірибелерін айтады. 

Халықаралық қатынастарда, əсіресе дипломатиялық 
қатынастар мен теңіз кеме қатынасында көп уақыттан бері əрекет 
етіп келе жатқан, дегенмен халықаралық құқық нормасы болып 
табылмайтын нормалар аз емес. Мəселен, дипломаттардың 
жүктерін кеден бақылауынан тексермей өткізуге, үшінші 
мемлекеттің аумағында дипломаттардың кейбір 
артықшылықтарының болуына, əдетте көптеген мемлекеттер 
рұқсат етеді. Алайда 1961 ж. дипломатиялық қатынас туралы Вена 
Конвенциясы өз күшіне енгенге дейін мұндай нормалар 
халықаралық құқықтық деп емес, халықаралық сыпайгершілік 
нормалары деп есептелетін. 

Халықаралық дəстүр мен халықаралық шарт құқықтың 
негізгі қайнар көздері жəне жалпы халықаралық құқық 
нормаларын жасаудың екі түрлі тəсілі болып табылады. Сөйтіп, 
халықаралық құқықтың əдеттегі нормаларын шарттық жолмен 
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өзгерту көп кездесетінін, əсіресе халықаралық құқықтың 
жүйеленуінде кездесетінін баса айтқан жөн. Ал шарттық 
нормаларды əдеттегі нормаларға ауыстыру жағдайлары сирек 
кездеседі, яғни шарттық тəжірибе əдетте оларды өзгерту ережелерін 
немесе күшін жоюды қарастырады. 

Халықаралық ұйымдардың шешімдері, қарарлары. 
Халыкаралық құқықтың аталмыш қайнар көзінің маңызы 
халықаралық құқық субъктісі ретіндегі халықаралық ұйымдардың 
рөлімен бірге арта түседі. Аталған қайнар көз өз бетінше 
халықаралық құқық нормаларын жасай алмайды. Халықаралық 
ұйымдардың каулылары, ең бірінші Бас Ассамблеямен қауіпсіздік 
Кеңесінің қарарлары норма жасау процесіне катысады. Мəселен, БҰҰ 
Жарғысының 11-бабында Бас Ассамблеянын "БҰҰ немесе 
Қауіпсіздік Кеңесіне мүше-мемлекеттерге ұсыныстар беру" 
құқығы ғана бар екендігі көрсетілген. БҰҰ-ның барлық 
органдарының ішінде Қауіпсіздік Кенесіне ғана бейбітшілікті 
қолдану мəселелері бойынша, барлық мүше мемлекеттерге 
міндетті шешімдер қабылдау мүмкіндігі берілген жəне ол БҰҰ 
Жарғысының 25-бабында бекітілген. 

Халықаралық Соттың жəне төрелік соттың сот 
шешімдері. Халықаралық Сот пен төрелік сот қолданыстағы 
құқықтарды қолданады, талдайды, алайда құқық нормаларын 
шығармайды. Халықаралық Сот Статутының 38-бабы, тармағында 
олардың шешімдерін "құқықтық нормаларды анықтау үшін 
көмекші құралдар" ретінде бейнелейді. Сот шешімдерінің 
маңызды рөлі мемлекеттердің соттағы тəжірибелерін көрсетуінен 
шығып отыр. Оның халықаралық құқықтың жүйеленуіне көмегін 
тигізері сөзсіз. 

Халықаралық құқық нормаларының қалыптасуына 
ұлттық заңдар зор əсерін тигізеді. Дегенмен, ұлттық заңдар 
халықаралық-құқықтық норма санатында танылған кезде ғана 
халықаралық құқықтың қайнар көзі болып есептеле алады 
(халықаралық шарт арқылы немесе халықаралық дəстүр арқылы). 

Халықаралық Сот Статутының 38-бабында Соттың істерді 
шешу барысында "құқықтық нормаларды анықтау үшін қосымша 
құралдар ретінде түрлі ұлттардың жария құқықтары бойынша 
ең білікті мамандарының доктриналарын" қолдану мүмкіндігі 
қарастырылған. 
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Мұндай доктриналардың маңызы қолданыстағы 
халықаралық құқықтың қандай да бір нақты қағидалары, 
нормалары мен институттарының мазмұнын айқындау үшін 
мамандардың ғылыми пікірлерінің қосымша материалдар ретінде 
қызмет етуінен көрінеді. Доктриналар халықаралық қатынастың 
жаңа ережелерін дайындай алады жəне қалыптастыра алады. Бірақ 
олар заңдық тұрғыда міндетті болуы үшін халықаралық түрғыда 
танылуы керек, яғни бұл ғылыми көзқарастар халықаралық 
қатынас қатысушыларының ерік білдірулерін келісімге келтіруге 
негіз болулары қажет. 

" Құқықтың жалпы қағидалары" проблемасын Ұлттар 
Лигасы қозғаған болатын, алғашында халықаралық əділ соттың 
Тұрақты Палатасы Статутының 38-бабында, кейін БҰҰ-ның 
Халықаралық Сот Статутында орын алды. "Құқықтың жалпы 
қағидалары" деген ұғым "құқықтың негізгі қағидалары" деген 
ұғымнан өзгешелеу. Мəселен, "құқықтың жалпы қағидаларына" 
ұлттық құқықтық жүйелерде, сондай-ақ халықаралық құқықта да 
қолданылатын құқықтық нормаларды түсіндіру жəне қолдану 
процесіндегі заңдық түсініктер, заң логикасының, техникасының 
ережелері жатады. 

Халықаралық жария құқықтың қайнар көздерінің жүйесіне 
сəйкес, əдебиеттерде "қатаң құқық" жəне "жұмсақ құқық " деген 
ұғымдар қолданылады. 

"Қатаң құқық" санатына халықаралық шарттарды жəне 
үкіметаралық ұйымдардың міндеттейтін шешімдерін жатқызса, 
"жұмсақ құқыққа" – ұсыныстық қарарларды жатқызады. 
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5 дəріс. ОСЫ ЗАМАНҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ 
СУБЪЕКТІЛЕРІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІ 

ҰҒЫМЫ ЖƏНЕ ТҮРЛЕРІ 
 
Халықаралық құқықтың кейбір ерекшеліктеріне 

қарамастан, теориядағы құқық субъектілеріне берілген түсінік 
оған да бірдей болып келеді. Субъективті заңдық құқықтары мен 
міндеттері бар халықаралық құқық қатынасы қатынасушылары 
халықаралық құқық субъектілері болып табылады. Олар 
халықаралық қатынастарға дербес күйде қатысуға; басқа 
субъектілермен зандық əрекеттестікке тікелей түсуге қабілетті 
жəне тəуелсіз болады. Халықаралық құқық субъектілері екі топқа 
бөлінеді: алғашқы жəне туынды. Алғашқы топқа тəуелсіздігі бар 
мемлекеттер: өз тəуелсіздіктері үшін күресуші халықтар мен 
ұлттар кіреді. Соңғылары өзінің мемлекеттік құрылысын өзі шешу 
құқығын жүзеге асырады. Субъектінің бұл екі тобы алғашқы топқа 
жалпы белгілері – тəуелсіздігі арқылы біріккен. Мемлекетте ол 
белгі -мемлекеттік болса, өз тəуелсіздігі үшін күресуші ұлттар мен 
халықтарда – ұлттық белгі болады. Екінші топқа халықаралық 
ұйымдар мен мемлекет тəріздес құрылымдар кіреді. Жеке тұлғалар 
халықаралық құқық субъектілерінің ерекше тобын құрайды. 

Мемлекеттер – халықаралық құқықтың негізгі 
субъектілері. Қазақстан Республикасы – халықаралық құқық 
субъектісі. Халықаралық құқық субъектісі ретіндегі мемлекеттер 
үшін ерекше саяси-заңдық сипат, өз аумағындағы үстемдігі жəне 
халықаралық қатынастардағы тəуелсіздігі тəн. Мемлекет өз 
тəуелсіздігінің күші бойынша құқық субъектілікке ірзо-пісіо-ға ие, 
яғни өзінің өмір сүру фактісінің нəтижесінде ие болады. 
Мемлекеттердің əрекет қабілеттігі оның халықаралық шарттық 
тəжірибелерге қатысуынан, дипломатиялық жəне елшілік 
қатынастарды орнату нəтижесінен, халықаралық ұйымдарға мүше 
болу мəселелерінен көрінеді. Мемлекеттің халықаралық құқық 
субъектісі ретінде болуы халықаралық жүйенің өзгешелігін 
құрайды. Мемлекет, бір жағынан алғанда, халықаралық жүйенің 
бір бөлігі болса, екінші жағынан, одан тыс та дами береді. 
Мысалы, XX ғ. 60-жылдарының басында Албания халықаралық 
ұйымдардың құрамынан шығып, басқа мемлекеттермен 
дипломатиялық жəне елшілік қатынастардың бəрін тоқтатып, 
дербес дамуға бел байлады. Дегенмен, халықаралық құқықтың 
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даму тарихында мемлекеттердің өз ішкі мүмкіндіктерін түгелдей 
тауысқан кездері сияқты мысалдар да аз емес. Халықаралық 
ынтымақтастықты қажет ететін объективті сұраныс туындайды. 
Осындай тарихи кезеңнен Албания да өтті, ол бүгінгі таңда 
халықаралық құқықтың тең құқылы субъектісінің бірі. 

Құқық субъектілік мəселелері халықаралық құқық 
ғылымында əрқашан іргелі орын алып келеді. Олай болуы табиғи 
да, себебі халықаралық құқық субъектілер арасындағы 
қатынастарды реттейді, ал субъектілер шеңбері халықаралық 
өмірдің маңызды құбылыстарына байланысты өзгеріске ұшырап 
отыратыны белгілі. 

Кеңес Одағының соңғы кезеңінде одақтас 
республикаларда, оның ішінде Қазақ КСР-інде нақты тəуелсіздік 
үрдісі мен халықаралық құқық субъектілікке ұмтылу байқалды. Ол 
одақ пен одақтас республикалардың құзыретін шектейтін бірқатар 
нормативтік актілер мен заңдарды қабылдаудан көрінеді. Дəл осы 
кезеңде Одақтас республикалардың "КСРО құрамынан шығуына 
байланысты мəселелерді шешу тəртібі туралы" 1990 ж. 3 сəуірінде 
Заң қабылданған болатын. Біздің республикамызда бұл түрде 
мелекеттің сыртқы экономикалық қызметін реттейтін бірқатар заң 
актілерін қабылдаудан, нақтырақ айтқанда, 1990 ж. 15 желтоқса-
нындағы "Қазақ КСР-інің сыртқы экономикалық қызметінің негізгі 
қағидалары туралы", 1990 ж. 30 қарашасындағы "Қазақ КСР-індегі 
еркін экономикалық аймақтар туралы", 1991 ж. 14 маусымындағы 
"Қазақ КСР-індегі валюталық реттеу туралы" қабылданған 
заңдардан, Қазақ КСР Президенті шығарған Жарлықтар мен 
Министрлер Кабинетінің кейбір ережелерінен көрінеді. 

Жоғарыда аталған заңдар мемлекеттің сыртқы 
экономикалық дербестігін қуаттайды. Бірақ, республикамыздың 
Жоғарғы Кеңесінің 1990 ж. 25 қарашасында Қазақ КСР-інің 
мемлекеттік тəуелсіздігі туралы Декларациясын қабылдағаннан 
кейін Қазақстанның дербес жəне тəуелсіз мемлекетке айналғысы 
келетінін, халықаралық қатынастың тең құқықты субъектісі 
болатындығын растап берді. Одақ федерациясының барлық 
субъектілері осыған ұқсас актілер қабылдаған болатын, яғни 
одақтық басшылықтың дағдарысқа ұшырағаны айқын көрінеді. 
1991 ж. І6 желтоқсанында "Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тəуелсіздігі туралы" конституциялық заң қабылданды, 
сөйтіп Қазақстан тəуелсіз, дербес мемлекет болғанын жария етті. 
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Қазақстан Республикасы əлемдік қауымдастыққа кірген 
соң, өзінің халықаралық құқық субъектілігін дамытып жəне жүзеге 
асыра отырып, оның нақты мүшесінің бірі болуы қажет еді. 
Халықаралық құқықта субъектінің объективті қасиеті мыналардан 
көрінеді: біріншіден, халықаралық құқықтың негізгі субъектілері-
не тəн тəуелсіздік; екіншіден, дербес шарттық тəжірибесі; 
үшіншіден, дипломатиялық жəне елшілік өкілдіктерімен шетелдік 
мемлекеттермен алмасу; төртіншіден, халықаралық ұйымдардың 
қызметіне тəуелсіз мемлекеттің қатысуы. 

Мұндай қасиеттер Қазак КСР-інде де болғанын, алайда 
оның жанама халықаралық құқық субъектіліктен ғана көрінгенін 
айтып өткен жөн. Тəуелсіз Қазақстан тек 1991 ж. бастап тікелей 
құқық субъектілікке ие болды. Соның нəтижесінде Қазақстан 
Республикасы дербес халықаралық-құқықтық мəртебе алуға, 
халықаралық құқықтың негізінде құқықтар мен міндеттерді 
иеленуге, халықаралық құқық шығармашылықтың қатысушысы 
болуға мүмкіндік алды. 

Қазақстан Республикасы халықаралык құқық субъектілік 
үшін өзінің мемлекеттік құрылысын өзі шешу құқығы нысанын-
дағы тəуелсіздікке ие болуы қажет еді. Егемендік – мемлекеттің 
сыртқы жəне ішкі қатынастарда тəуелсіз саяси ұйым болуына 
мүмкіндік береді. Халықаралық құқық позициясынан мемлекет 
жағдайын белгілегенде, біз оның таптық мəнін ғана емес, сонымен 
қатар халықаралық құқықтық негізін жəне билік, аумақ, халық 
сияқты элементтерін де айқындаймыз. Қ.Р. Конституциясының 2-
бабының, 2-тармағында "Республиканың егемендігі, оның бүкіл 
аумағын қамтиды. Мемлекет өз аумағаның тұтастығын, қол 
сұғылмауын жəне бөлінбеуін қамтамасыз етеді" деп бекітілген. 
Аталған конституциялық нормаларды қабылданған бірқатар 
заңдар растайды, 1993 ж. 13 қаңтарындағы "Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік шекарасы туралы" Заң, 
мемлекеттердің, олардың сыртқы шекараларындағы тұрақты 
жағдайды қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы ТМД 
шеңберіндегі 1992 ж. 9 қарашасындағы Келісімге қол қою, 1994 ж. 
15 сəуіріндегі тəуелсіздікті, аумақтық тұтастықты сақтау жəне 
шекаралардың қол сұғылмастығы туралы Декларациялар, 
Қазақстан – Қытай мемлекеттік шекаралары туралы 1994 ж. 26 
сəуіріндегі шарттық ереже, Ресей Федерациясымен ынты-
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мақтастық жəне сыртқы шекараларды қорғау туралы 1994 ж. 21 
қарашадағы шарттық ереже. Бүгінгі таңда Қазақстан – Қытай 
шекарасын делимитациялау жəне демаркациялау туралы мəселе 
оңды шешімін табуда. Қазақстан Республикасы өзінің шекарасын 
қайта қарау мəселесінде сенімді қауіпсіздіктің орнауына мүдделі 
болып отыр. Бейбітшілікті жақтайтын кез келген мемлекетте 
атқарушы, заң шығарушы жəне сот органдарының дербес жүйесі 
бар. Бұл Конституцияның 3-бабы, 4-тармағымен; ҚР 
Президентінің "Қазақстан Республикасы Парламенті жəне оның 
депутаттарының мəртебесі туралы", "Қазақстан Республикасының 
Президенті туралы", "Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі туралы", "Қазакстан Республикасындағы 
соттар мен судьялардың мəртебесі туралы" Конституциялық заң 
күші бар жарлықтарымен айқындалады. Сөйтіп, ҚаЗЭҚСТанда 
тепе-теңдік жəне тежеу жүйесін қолдану арқылы биліктің барлық 
тармақтарының өзара əрекеттестігі жəне бөлінісінің маңызды 
кағидасы бекітілген. Жас, тəуелсіз мемлекет шетелдік мемлекеттік 
құрылымдардың тəжірибесін кеңінен пайдаланды. Мəселен, Олар 
мемлекет басшысының қызметін, Парламенттің екі палаталық 
кұрылымын, Конституциялық Кеңестің мəртебесін, сот əділдігінің 
құқықтық негізін айқындағанда қолданылды. Əрине, əр түрлі 
мемлекеттердің конституциясында атқарушы, заң шығарушы жəне 
сот биліктерінің өкілеттерінің көлемі де əр түрлі. 

Бейбітшілікті жақтайтын кез келген мемлекеттің адам 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуі – оның сөзсіз 
басымдығы. Халықаралық құқықта мемлекет халқын өз 
азаматтары, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар 
құрайды. Халықтың осы тобының заңнамалық бекітілуіне жəне 
адам құқықтарын қорғаудағы ұлттық стандарттардың халық-
аралық стандарттармен сəйкес келуіне байланысты халықаралық 
құқық субьектіліктің нақтылығын айтуға мүмкіндік туады. 

Ұлттық заңнамадағы жеке тұлғаның мəртебесі жөніндегі 
мəселелер конституциялық ережелермен, ойын ішінде Қазақстан 
Республикасы Конституциясының II бөлімімен; Азаматтық туралы 
1991 ж. 20 желтоқсандағы Заңмен, Президенттің 1995 ж. 19 
маусымындағы "Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы 
туралы" заң күші бар Жарлығымен; шетел мемлекеттерімен екі 
жақты жəне көп тарапты шарттар жүйесімен қамтамасыз етіледі. 
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Мүнда айта кететін бір мəселе, ұлттық стандарттың халықаралық 
нормалармен сəйкес келуі мəселелерінде тəуелсіз, жас мемлекеттің 
революция жəне эволюция жасауы керек. Мұны айтып отырған 
себебіміз, біздін мемлекетіміз, өкінішке орай жеке тұлғаның 
құқықтарын қорғау жөніндегі маңызды халықаралық-кұқықтық 
актілерді бекітпеді жəне көбіне қосылмады. 

Қазақстанда мемлекеттіліктің алғашқы сатыларында 
бипатризм институты көп талас тудырды. Біздің қоғамда екі 
азаматтықтың болуы мемлекеттік-құқықтық институтқа 
сəйкеспейді. Конституциялық нормаларда басқа мемлекеттің 
азаматтығын мойындау көзделмеген. 1995 ж. жоғарыда аталған 
Азаматтық туралы заңға өзгерістер енгізілген кезде, 1995 ж. 20 
қаңтарындағы "Ресей Федерациясына тұрақты тұруға келген 
Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық алуы жəне 
Қазақстан Республикасына тұрақты тұруға келген Ресей 
Федерациясы азаматтарының азаматтық алуын жеңілдету тəртібі 
туралы" Келісімге Ресей Федерациясымен бірге қол қойылды. 
Одан бір жыл өткен сон, Қазақстан Республикасы Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттер 
азаматтарының азаматтық алуының жеңілдетілген тəртібі туралы 
Конвенцияны бекітті. 

Қазақстан Республикасының халықаралық құқық 
субъектілігінің мұндай объективті қасиеті оның дербес шарттық 
тəжірибесінің болуы. Қазақстан тəуелсіздік алған жылдардан бері 
көлемді шарттық-құқықтық базасын қалыптастырды, сол арқылы 
мемлекеттің барлық елдермен шаруашылық байланыстарының 
интеграциялық процесі жеделдетіліп, сыртқы саяси қызметінің 
басым бағыттарында белсенді қатысуы қамтамасыз етілуде. 
Бүгінгі таңда Қазақстан қол жеткізген екі тарапты жəне 
көптарапты халықаралық шарттарды іс жүзінде жүзеге асыруда. 
Халықаралық келісімдер халықаралық құқықтың нормалары мен 
қағидаларына негізделген даму міндеттерін ескере отырып, 
ынтымақтастықтың түрлі салаларын нығайтуға арналған. 
Қазақстанның шарттық тəжірибесі мемлекеттермен 
арақатынастарды реттеуде сенімді құрал ретінде пайдаланылуда, 
оның ішінде даулы мəселелерді реттеу, туындауы мүмкін 
жанжалдардың алдын алу құралы ретінде. Шарттық-құқықтық 
базаны нығайту, дамыту жəне жаңарту мəселелеріне ұдайы көңіл 
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бөлініп келеді. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министр-
лігінің шарттық-құқықтық басқармасы жалпы даму мақсаттарын, 
басым бағыттарды айқындайды, олар ұзақ мерзімді, сенімді 
құқықтық базаға негізделуі тиіс. Бұл, біздің пікірімізше, Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттың құқықтары туралы 
1969ж. Вена Конвенциясына қосылуымен; Қ.Р. Президентінің 
1995ж. 12 желтоқсанында қабылдаған "Халықаралық құқықтарлы 
жасау, орындау жəне күшін жою тəртібі туралы" заң күші бар 
жарлығымен қамтамасыз етілуде. Қазақстанның шетел 
мемлекеттерімен шарттық ережелерін сараптау құқықтық 
реттеудің объектілерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл, 
біріншіден қауіпсіздікті біртіндеп нығайту, мемлекеттің тұрақ-
тылығы, оның саяси жəне экономикалық дербестігі мен 
тəуелсіздігі, шетел инвестицияларын тартуға жағдай жасау, 
салықтық жəне кедендік бақылау мəселелері. 

Қазақстан қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ТМД 
шеңберінде жəне əлемдік деңгейде ұжымдық қауіпсіздік туралы 
шарттарға қол қойды. Мəселен, ТМД қатысушы-елдер 1991 ж. 
ядролық қаруға қатысты бірлескен шаралар туралы келісімге, 
1992ж. қарусыздану мəселелері бойынша Бірлескен 
Консультациялық комиссия құру туралы келісімге қол койды. 
Қазақстан Республикасы 1994 ж. Будапештте ядролық қаруды 
таратпау туралы шартқа қосылуына байланысты қауіпсіздік 
кепілдемесі туралы Меморандумға қол койды. Сондай-ақ, 1994 ж. 
ядролық қаруды таратпау туралы шартқа байланысты кепілдемені 
қолдану жөнінде МАГАТЭ-мен келісімге қол койды. Сөйтіп, 
қауіпсіздік мəселелері ұзақ мерзімге шарттық түрғыдан 
қамтамасыз етілді. Ресей, Қытай, ТМД елдерімен қатынасты одан 
əрі нығайтудың маңызды стратегиялық мəні бар. Шарттық 
қатынастар тату көршілік, тең құқылық, тəуелсіздікті құрметтеу, 
өзара сенім негіздеріне сүйеніп жасалады. Шарттық саясатта 
басым бағыт АҚШ-пен өзара-қатынастарды, демократиялық 
əріптестікті нығайтуды алып жатыр. Қазіргі таңда жəне жақын 
болашақта Америка жағымен қол жеткізілген келісімдерді жүзеге 
асыру жəне қазіргі қатынастардың деңгейіне жауап беретін жаңа 
ережелер жасау қажет. 

Қазақстан Республикасы экономикалық ынтымақтастық 
мəселелерінде инвестицияларды қолдау жəне өзара қорғау 
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жөніндегі келісімдерді бірінші орынға қояды. Соңғы кезде 
Қазақстан еселенген салық салудан бас тарту үшін Конвенцияға 
косылмақшы. Мұның нəтижесінде, сауда-экономикалық 
қатынастардың сапасын арттыруға, шаруашылық субъектілерінің 
жолындағы заңнамалық "кедергілерді" алып тастауды қамтамасыз 
етуге қол жеткізеді. Бүкіл əлемдік жəне Еуропалық даму жəне 
қайта құру банкілерінен несиелер мен гранттар алу, каржылық 
көмек көрсету туралы келісімдерді жасау тəжірибесін жалғастыру 
мақсатқа сай келеді. Шетел мемлекеттерімен, халықаралық 
ұйымдармен шарттық-құқықтық базаны қалыптастыру мəселелері 
өзара тиімді ынтымақтастық үшін оң жағдай туғызуға себеп 
болады. Дегенмен, қол жеткізген келісімдерді жүзеге асырғанда 
ғана жақсы нəтижелердің болатыны сөзсіз. Ондай нəтижеге 
шарттық ережелерді жəне келісімдерді жүзеге асыру мəселелері 
бойынша барлық министрліктер мен ведомстволардың, 
шетелдердегі дипломатиялық жəне елшілік өкілдіктердің барынша 
күш салғанында жəне тараптардың өз міндеттемелерін орындау 
барысында мониторингті қамтамасыз еткенде қол жетеді. 

Қазакстан Республикасы тəуелсіздігін жариялап, 
дербестікке ие болғаннан кейін шетел мемлекеттерімен саяси, 
экономикалық, ғылыми-техникалық, мəдени жəне басқа 
қатынастары дами бастады. Сөйтіп, халықаралық қауымдастықпен 
қатынасудың нысандары мен əдістерін жаңалау қажеттігі 
туындады. Халықаралық қатынастардың ұлғаюы, шетелдердегі 
Қазақстандық өкілдіктердің жəне қазақстандық азаматтар санының 
артуы дипломатиялық жəне елшілік қызметтердің сапалық 
өзгеруіне əкеледі. 1993 ж. көктемінде Қазақстан сыртқы саясатты 
жүргізуде халықаралық стандарттарға қосылды. 1961 ж. 
дипломатиялық байланыс туралы Вена Конвенциясына, 1963 ж. 
елшілік байланыс туралы Вена Конвенциясына сəйкес, Қазақстан 
Республикасы елшілік, миссия немесе елшілік аймақ денгейінде 
қатынастар орнатады. Ал дипломатиялық қатынастарда біз түрлі 
нысандарды қолдандық. Мəселен, дипломатиялық қатынастарды 
орнату нысаны ретінде мемлекет басшыларының (АҚШ, Жаңа 
Зеландия) Қазақстан Республикасы Президентіне жеке 
жолдаулары, дипломатиялық қатынастарды орнату туралы сыртқы 
істер министрлерінің біріккен мазмұндамалары (ҚХР, Испания, 
Австрия), дипломатиялық қатынастарды орнату туралы хаттама 
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(Моңғолия, Франция, Үндістан), ноталар алмасу (ОАР, Египет, 
Израйыл) болып келеді. Елшілік қатынастар үшін кең таралған 
нысан, елшілік конвенцияларға қол қою (Ресей Федерациясы, 
Венгр Республикасы), визаларды өзара мойындау туралы 
келісімдер (Грузия Республикасы, ТМД елдері), азаматтардың 
өзара барыс-келістері жəне виза беру жөніндегі өзара түсіністіктер 
туралы меморандумдар (Пəкстан Ислам Республикасы, Иран 
Ислам Республикасы), елшілік шарттар (Украйна, Түркменстан). 

Қазақстан, шетелдердің тəжірибелерін ескере отырып, 
дипломатиялық жəне елшілік қызметтерді ұйымдастыру туралы өз 
заңдарын қабылдады, сыртқы саяси ведомство – Сыртқы істер 
министрлігінің жұмысын жетілдіреді, елшілік заңдастыру туралы 
арнаулы нұсқаулық материалдар дайындайды; Қазақстан 
Республикасы азаматтарының құқықтары мен заңды мүдделеріне 
қатысты құжаттарды, шетелдік тұлғалардың жəне азаматтығы жоқ 
тұлғалардың құжаттарын Сыртқы істер министрлігінің мекемелері 
арқылы сұрату тəртіптері туралы; Қазақстандық азаматтарды 
шетелдерде есепке алу жəне тіркеу тəртібі туралы; Қазақстан 
азаматтарының шетелдерде тұрақты тұруына рұқсат беруді 
ресімдеу тəртібі жəне басқа да мəселелер жөнінде жұмыс істейді. 

Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық қызмет бұл 
мемлекеттік органдардағы азаматтардың кəсіби қызметі, олар 
ұлттық заңдар мен халықаралық шарттарға сəйкес сыртқы саяси 
қызметті жүзеге асырады. Біздегі дипломатиялық лауазымға 
тағайындау тəртібі халықаралық стандарттарға сай келеді. 
Мысалы, дипломатиялық қызметке жоғары білімі бар, шетел 
тілдерін білетін, жұмысқа қажетті арнайы білімдері бар Қазақстан 
азаматтары қабылданады. Біздің ойымызша, жақын болашақта 
арнайы жоғары білімі мен мемлекеттік тілді білуі керек деген 
шартты қоюға міндетті болармыз деп ойлаймыз. Мұндай 
өзгерістер уақыттың талап етуінен туындамақшы. Сыртқы істер 
министрін тағайындау тəртібі, дипломатиялық қызметтің өтуі мен 
тоқтатылуының ерекшеліктері, камтамасыз ету, кепілдік пен өтем 
ақылар, құқықтар мен міндеттер көлемі, дипломатиялық қызмет 
қызметкерлерінің жауапкершіліктері мемлекеттік қызметтің бұл 
түріне ерекше жағдайларды қамтамасыз етеді. 

Біздің мемлекетіміздің дипломатиялық жəне елшілік 
қатынастары шетелдік мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың 
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өкілдіктерін; БҰҰ қызметіне Қазақстанның қатысуын, мемлекеттің 
мүддесін түрлі сыртқы саясат мəселелерінде қамтамасыз етеді. 
Дипломатиялық құралдар мен əдістер арқылы мемлекеттің 
халықаралық бейбітшілікті, ұжымдық жəне аймақтық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудегі əрекеттері жүзеге асырылады. 

Қазақстан дипломатиялық жəне елшілік қатынастардың 
дамып отыруына байланысты тұрақты жəне уақытша халықаралық 
ұйымдардың жұмысына қатысып отырады. Құқық субьектіліктің 
мұндай қасиетін сыртқы мойындау мен мемлекеттің тəуелсіздігін 
қамтамасыз ету анық көрсетеді. Қазақстан Республикасы 1992 ж. 2 
наурызында Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке қабылданды. 
Оған Қазақстан Республикасын БҰҰ-ға мүшелікке алу жөніндегі 
Қауіпсіздік Кенесінің қарарын Бас Ассамблеяның дауыс бермей-ақ 
мақұлдағаны себеп болғанын айта кеткен жөн. БҰҰ-ға мүше 
болғаннан кейінгі алғашқы күндері-ақ Қазақстан бірқатар озық 
ойлы бастамалар көтерді. Мəселен, Қазақстан тайталасудан кейінгі 
кезең проблемаларын талқылау үшін Бас Ассамблеяның арнайы 
сессиясын өткізуді; БҰҰ-ның бейбітшілікті жақтау қорын құруды 
ұсынды. Қазақстан делегациясының Азиядағы əрекеттестік жəне 
сенім шаралары жөніндегі кеңесті сатылап өткізу туралы ұсынысы 
бүгінгі таңда орындалу үстінде. БҰҰ-ның құрылымдық өзгерістері 
туралы, оның ішінде Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелеріне 
байланысты мəселелер жөніндегі ұсыныстар əлі күнге өзекті 
күйінде қалуда. Қазақстан БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты 
мүшелерінің санын 5-тен 8-ге дейін көтеруді ұсынған болатын, 
нақтырақ айтқанда, Германия, Жапония жəне дамушы 
мемлекеттердің біреуін мүшелікке алу мəселесі қойылған болатын 
Қазақстанның ұсынған "1+1" формуласы мемлекеттердің жылдық 
əскери бюджеттерін 1 пайызға қысқартуға мүмкіндік береді жəне 
ол БҰҰ-ның бейбітшілікті орнықтыру, қолдау, нығайту қорының 
пайдасына қалыптасатын болады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстандағы қызметіне 1993 ж. 
кірісті, өзінің агенттіктерінің кеңселерін құрды, атап айтқанда: 
БҰҰДБ -БҰҰ-ның даму бағдарламасы, БҰҰ еріктілері – БҰҰ-ның 
еріктілері; Бүкілəлемдік Банк, БДҰ – Бүкілəлемдік Денсаулық 
Сақтау Ұйымы, ЮНЕСКО – БҰҰ білім, ғылым жəне мəдениет 
мəселелері бойынша БҰҰ бағдарламасы, ЮНИСЕФ – БҰҰ-ның 
балалар қоры, БЖКБ – БҰҰ-ның босқындар мəселесі бойынша 
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Жоғарғы Комиссар Басқармасы, ЮНДКП – есірткіні бақылау 
жөніндегі БҰҰ бағдарламасы, БҰҰ/ҚАД – Қоғамдық ақпарат 
Департаменті, ЮНИДО – БҰҰ – өндірістік даму бойынша, 
БҰҰ/СПИД, ХЕҰ – Халықаралық еңбек ұйымы жəне басқалары. 
БҰҰ-ның жоғарыда аталған бөлімшелерінің кызметі Қазақстанның 
əлеуметтік-экономикалық мығымдығы мен тұрақты дамуына 
көмектесуге бағытталған. Мəселен, қаржылық көмек көрсетудің 
үш бағдарламасы жұмыс істейді, оны жүзеге асыруға 460 млн. 
АҚШ доллары жұмсалды. Қазақстан Үкіметі Бүкілəлемдік Банк, 
халықаралық Валюта Қорының көмегінен 450 млн. АҚШ доллары 
тұратын үш жылдық бағдарламаны іске асыруда. Халықаралық 
Валюта қоры Вашингтон жəне Вена қалаларында арнайы курстар 
ұйымдастыруда. Бүгінгі таңда БҰҰ шеңберінде 1500 ауған 
босқындары-этникалық қазақтарды Оңтүстік Қазақстанда 
орналастыру сияқты, Қызыл Крест жəне Қызыл Жарты ай қоғамы 
арқылы босқындардың ең аз қорғалған топтарына материалдық 
көмек көрсету сияқты жобалары жүзеге асырылуда. Халықаралық 
ұйымдарға қатысты саясатта өзіміздің ұлттық тұжырымдамамыз-
ды жасау қажеттілігін айқындау дұрыс болар. Одан басқа, 
мақсаттылық пен тиімділігін ескере отырып, мемлекетке көп пайда 
келтіретін халықаралық ұйымдарға мүше болу үшін олардың 
қажетті жəне керектігін таңдауда мақсаттар, міндеттер жəне негізгі 
басымдықтарды белгілеп алуымыз қажет деп ойлаймыз. 

Халықаралық құқық субъектілік кез келген тəуелсіз 
мемлекетке тəн жəне өзінің шығу тегі мен сипатына қарай 
алғашқы жəне негізгі болып табылады. Ол мезгіл жағынан да, 
кеңістіктен де, құқық реттеудің пəнінен де шектелмейді. Құқық 
субъектілік халықаралық құқықтық қатынастарға қатысудың 
жалпы алғышарты болады, ал мемлекеттер құқықтық мəртебені 
өзара айқындайды, құқықтар мен міндеттерді нақтылайды. 
Қазақстан Республикасы ашық еуроазиялық мемлекет жəне басқа 
мемлекеттермен өзара тиімді негіздерде ынтымақтасуға дайын. 
Мұнда, мүдделерді өзара ескеру, өзара түсіністік, 
ынтымақтасудың мақсатқа сай болуы, əріптесінің ішкі істеріне қол 
сұқпау біздің сыртқы саясатымыздың мазмүны болады. 

Өз тəуелсіздіктері үшін күресуші халықтар мен ұлттардың 
халыкаралық құқық субъектілігі. Бұл бастапқы субьектінің болуы 
халықаралық құқықтың негізгі қағидалары – халықтардың теңдігі 
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мен өз тағдырын өзі шешу қағидаларының мазмұнына 
байланысты, мұндай қағиданың генезисі əлем халықтарының ұлт-
азаттық күресімен айқындалады. БҰҰ Жарғысы халықтардың өз 
тағдырларын өзі шешу құқығын халықаралық құқықтың көпшілік 
мойындаған нормасы деп таныды (1-баптың 2-тармағы, 55-бап). 
Кейінірек, өз тағдырын өзі шешу құқығы тəуелсіздікті беру туралы 
мəселелерде, бірқатар халықаралық-құқықтық құжаттарда 
нақтылана түсті, Мемлекеттер арасындағы достық қатынастар мен 
ынтымақтастыққа қатысты халықаралық құқықтың қағидалары 
туралы Декларацияда, БҰҰ-ның 1970 ж. 24 қарашадағы 
Жарғысына сəйкес, "Жарғыда бекітілген халықтардың тең 
қүқықтығы мен өз тағдырын өзі шешу қағидаларының күші 
бойынша барлық халықтардың өзінің саяси мəртебесін 
басқалардың қол сұғуынсыз айқындауына жəне экономикалық, 
əлеуметтік жəне мəдени дамуын жүзеге асыруға құқығы бар" деп 
жарияланған Халықтардың тең құқылық жəне өз тағдырын өзі 
шешу кағидалары оларға саяси тəуелсіздік беру жолымен іске 
асады. Оған күрестің барлық құралдарын, ұлт-азаттық күресті қоса 
алғанда қол жеткізілуі мүмкін. Азат етілген мемлекеттегі 
тəуелсіздік алған халықтың өзінің саяси мəртебесін өзгертуге 
құқығы бар. Қарастырып отырған қағида осы заманғы жағдайда, 
халықтарға басқаның қол сүғуынсыз, еркін, дербес күйде өзінің саяси, 
экономикалық, мəдени, əлеуметтік дамуын айқындауға мүмкіндік 
береді. 
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6 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ТАНУ 
ИНСТИТУТЫ 

 
Тану институтының даму тарихы құқық субъектілік 

мəселелерімен тығыз байланысты. Аталмыш институтта 
халықаралық қатынастардағы барлық өзгерістер тікелей 
бейнеленеді. 

Халықаралық құқық доктринасы тану деп халықаралық 
құқық субъектісінің біржақты актісін түсінеді, оның көмегімен 
белгілі бір заң фактісі белгіленеді, бір-бірлерімен түрлі қатынастар 
бекітуге келісімді көрсетеді. Халықаралық құқық сөздігінде 
мұндай актінің мақсаты айқындалған: «олармен ресми немесе 
бейресми, толық немесе жартылай толық, тұрақты немесе уақытша 
қатынастарды орнату мақсатында». 

Халықаралық құқық комиссиясы осы институтты жүйелеу 
туралы мəселені бірнеше мəрте қозғаған болатын. 1949 ж. 
мемлекеттер мен үкіметтерді тану мəселесі бірінші кезекте 
жүйелеу тізіміне енді. Халықаралық құқық субъектілерінің 
арасындағы қатынастар тəжірибесі танудың басым мəселелерің 
айқындап берді. Мысалы, танудың заңдық салдары, танудың түрлері 
мен нысандары, шартты тануға жол берілуі жəне басқалары. Осы 
институтты халықаралық-құқықтық реттеу халықаралық құқықтың 
əдеттегі нормаларымен, жеке көп жақты жəне екі жақты шарттармен, 
дипломатиялық жəне елшілік ынтымақтастықтың қалыптасқан 
тəжірибесінің бейнеленуімен сипатталады. 

Зерттеліп отырған институтты доктриналық талдау танылу 
теориясының екі негізгі теориясының болуымен сипатталады: негізгі 
жəне ресми. Бірінші теория XIX ғасырдың басында пайда болған. Оның 
кейбір қағидалары кейбір мемлекеттердің дипломатиялық жəне сот 
тəжірибелерінің негізін қалады. Бұл теорияның мəні тану актісіне 
шешуші рөл берілетіндігінде. Сөйтіп, қарастырып отырған жағдайға 
сəйкес, халықаралық құқықтың негізгі субъектісі – мемлекет – оны 
басқа мемлекеттер мойындаған кезден бастап сондай дəрежеге ие болады. 
Оның мəні – тану арқылы халықаралық құқықтың жаңа субъектісі-
нің пайда болу фактісін белгілеу ғана. Мұндай көзқарасты көптеген 
халықаралық-заңгерлер ұстанады. Қарастырып отырған теория жаңа 
субьектінің басқа тараптардың тануына тəуелді болуын жоққа шығарады, 
яғни халықаралық құқық субъектілері танылмай-ақ өмір сүре алады 
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дегенге саяды. Бұл жағдай əрекеттестік саласына, дипломатиялық 
жəне елшілік қатынастарды орнату тəжірибесіне, жасалатын саяси, 
экономикалық жəне басқа қатынастардың көлеміне өз əсерін 
тигізеді. 

Танудың бірнеше тəсілі бар. Оның ішінде көп таралғаны бір 
жақты декларация немесе мəлімдеме. Ол танылатын мемлекеттің 
үкіметіне немесе басшысына арнайы нота немесе жолдау арқылы 
бейнеленеді. 

Екінші, онша көп таралмаған бір түрі қол қойылған жəне 
жаңартылған ресми мазмұндама. Мұнан басқа, дипломатиялық 
қатынастар орнатуға, ноталар алмасуға т.б. байланысты біріккен 
өтініштер де болуы мүмкін. 

Танудың түрлері мен нысандары болады. Оның түрлеріне 
мыналар жатады: мемлекеттерді тану, жаңа үкіметтерді тану, 
қарсыласу органдарын тану, ұлт-азаттық қозғалысын оның органдары 
түрінде тану, соғысушы тараптың мəртебесін тану. 

Мемлекетті тану. Танудың бұл түрі негізгі жəне ресми 
теориялар өкілдерінің арасында даулы талас тудырып тұр. 
Мемлекеттің халықаралық құқық субъектілігі халықаралық 
бірлестіктің басқа қатысушыларына тəуелді емес. Оның жақсы 
нұсқасы мынадай үлгіде болуы тиіс: жаңа мемлекеттің пайда болуы – 
жаңа субьектінің пайда болуы. Мұндай қарапайым арифметикалық 
формуланың салдары тану актісі болуы тиіс, себебі бұл мемлекеттер 
арасындағы өзара қатынастар үшін заң базасын жасайды. Қазақстан 
Республикасының сыртқы саясатының құрылу жəне даму тарихы 
тəжірибеде тану институтының теориялық ережелерінің 
қолданылатынына куə. Мəселен, біздің мемлекеттілігіміздің 
қалыптасуының алғашқы жылдарында екі жақты жəне көп жақты 
негіздерде ынтымақтастықтың халықаралық-құқықтық базасы 
құрылды. Сыртқы саясаттың құқықтық негізін қалыптастырғаннан 
кейін Қазақстан Республикасы шетелдердегі ұлттық мүдделерін 
қамтамасыз ететін болды. Оған елшіліктер, өкілдіктер, 
дипломатиялық миссиялар құру арқылы қол жеткізіледі. Қазақстан 
1993 ж. аяғына таман халықаралық бірлестікте кеңінен таныла 
бастады. Оған ірі халықаралық ұйымдар қатарына мүше болу, 
əлем мемлекеттерімен дипломатиялық қатынастар орнату дəлел 
бола алады. 
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Жаңа үкіметтерді тану. Мемлекетті таныған кезде 
үкіметтің де танылатыны сөзсіз. Бірақ халықаралық құқықта 
үкіметті тану туралы мəселе үкіметтің билікке конституциялық 
емес жолмен келген жағдайларында жиі қойылады. Жаңа үкіметті 
тану өлшемі жаңа мемлекеттерді тану өлшемдерінен басқашалау. 
Ондай өлшемге үкіметтің тиімділігі жатқызылады, яғни ол 
үкіметтін мемлекеттің барлық немесе көпшілік аумағында билік 
жүргізе алуы жəне халықтың негізгі бөлігі үкіметтің саясатын 
қолдай ма деген мəселе. Бұрын халықаралық құқықта үкімет 
заңдылығы деген өлшем кең таралған болатын. Бірақ бұл өлшемді 
осы заманғы халықаралық құқық қол сұқпаушылық қағидасына 
қайшы келеді деп алып тастады. Біріккен Ұлттар Ұйымында 
үкіметті тану туралы мəселе, Чанкайши немесе Қытай үкіметіне 
қатысты; Пиночет немесе С.Альенде үкіметтерін мойындау; 
Ауғанстан үкіметін немесе тəлибтер үкіметін мойындауға қатысты 
шешілген болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде 
эмигранттық үкіметін тану немесе қудалаудағы үкіметтерді 
мойындау тəжірибесі кең таралған еді. 

Тану кезінде халықаралық конференцияға жаңа 
мемлекеттің немесе жаңа үкіметтің қатысуы міндетті емес. 
Халықаралық ұйымдарда өкілдік жəне үкіметті тану мəселелері 
халықаралық құқықтың екі дербес институттары. Оның 
айырмашылығы мынада: халықаралық ұйымға өкілдік туралы 
мəселеде ұйымның өзі шешім кабылдайды жəне ол оны тануға 
байланысты емес жəне оған негізделмейді. Ал жаңа үкіметтерді 
тану жеке мемлекеттердің ерекше құзыреттеріне жатады. Егер 
халықаралық ұйым жаңа үкіметтің өкілдігі туралы оң шешім 
қабылдаса, ол аталған үкіметті халықаралық ұйымның мүшелері 
міндетті түрде таниды деген сөз емес. 

Қарсыласу органдарын тану, ұлт-азаттық қозғалыстарын, 
олардың органдары түрінде тану, соғысушы жақтың мəртебесін 
тану. 

Қарсыласу органдарын тану мəселелері екінші 
дүниежүзілік соғыс тарихынан белгілі. Олар халықаралық 
құқықтың жалпыға танылған субъектісі деп есептелетін 
мемлекеттердің ішінде құрылды. Танудың мұндай түрінің 
тəжірибесі оларды үкіметтін де тануына жатқызбайды. Ол көбіне-
көп билікті тану түрінде қарастырылды. Югославияның ұлттық 
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азаттық комитеті (1941-1943 жж.), "Шайқасушы Франция" (осы 
жылдары) қарсыласу органдары ретінде танылған болатын. 
Аталған органдар құрылған соң эмиграцияда немесе басып 
алынған мемлекеттердің аумағында тікелей пайда болып жатты. 
Мысалы, Дат Бостандық Кеңесі немесе Польша ұлт-азаттық 
Комитеті. Танудың бұл түрінің заңдық салдары қарсыласу 
органдары қатысушыларының соғыс құрбандарын қорғау туралы 
1949 ж. Женева Конвенциясының қамқорлығын жəне 1977 ж. 
қосымша хаттамаларды пайдаланады, ал қарсыласу органдары 
соғысушы жақ болып танылады. 

Ұлт-азаттық қозғалыстарын тану ұлт-азаттық революция 
барысында пайда болды. Танудың мұндай түрінің болуы өз 
тəуелсіздіктері үшін күресуші ұлттар мен халықтардың құқық 
субъектілігін растайды. Танудың мұндай түрінің үлгі мысалы 
ретінде Палестинаны азат ету ұйымы – ПАҰ, Оңтүстік-Батыс 
Африканың Халықтық ұйымы – СВ АПО-ны айтуға болады. 

Бас көтерген жақты тану туралы мəселе елдің ішінде 
азаматтық соғыс немесе оның бір бөлігі үшін соғыс туындаған 
жағдайда шешіледі. Танудың мұндай түрін қолдану тəжірибесі өте 
сирек кездеседі жəне XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басында болған. 

Танудың – дəстүрлі түрлеріне иелену жатады. Танудың 
мұндай нысандары халықаралық құқық субъектілерін танығаннан 
кейін туындайтын заңдық салдарды айқындайды. Мысалы, толық 
түпкілікті тану дипломатиялық өкілдер алмасу, кең көлемдегі екі 
жақты шарттар жасау, танылатын мемлекеттің мүлікке жəне басқа 
құндылықтарға билік ету құқығын тану, танылатын мемлекеттің 
иммунитетін тану сияқты əрекеттерді жасауға міндеттейді. 
Халықаралық тануы көпжылдық қатынастар орнатуға; 
экономикалық жəне əкімшілік сипаттағы шарттар жасасуға 
міндеттейді. Халықаралық қатынастар тəжірибесінде танудың бұл 
нысаны субьектінің мұнан да ресми қатынастар орнату 
қажеттілігіне сенімсіз болған жағдайларда қолданылады.  

Мұндай жағдайда, субьектінің танылуы жоқ, алайда, 
мысалы, мемлекетке туындаған мəселелерді реттеу үшін белгілі 
бір қатынастарға түсу қажет. Мысалы, бір реттік қатынастар – 
спорт жарыстарына, ғылыми семинарларға, конференцияларға т. б. 
қатысу. Мұндай шаралар аяқталған соң қандай да бір 
қатынастардың пайда болғанына қара-мастан, субьектінің құқығын 
танымау жөнінде жариялануы мүмкін. 



 51

Сөйтіп, тану институтының дамуына халықаралық құқық 
субъектілерінің арасындағы қатынастарда болатын халықаралық өмірдегі 
өзгерістер үлкен əсерін тигізеді. Қазірге дейін тану институты 
жүйеленбеген. Халықаралық тəжірибеде тануды қолдану тиімділігі 
көптеген факторларға тəуелді. Мемлекеттер мен ұйымдардың 
халықаралық ынтымақтастығының тəжірибесі аталған институтты 
одан əрі қолдануды қамтамасыз етеді. 

Аталған институттың дамуына соңғы кезде халықаралық 
аренада болып жатқан тарихи оқиғалар үлкен əсерін тигізуде. 

Құқық мирасқорлық – бұл бір субъектінің құқықтары мен 
міндеттерінің белгілі бір оқиғалар мен жағдайлардың туындауы 
нəтижесінде екінші біреуге өтуі. Халықаралық құқықта қарастырылып 
отырған институт азаматтық құқықтағы құқық мирасқорлықтан 
өзгешерек екені сөзсіз. Мұндай айырмашылықтардың болуы 
халықаралық құқықтың ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы, 
субъектілік құрам, құқықтар мен міндеттер көлемі, құқық 
мирасқорлық мəселелерін құқықтық реттеу сияқты болып келеді. 

Халықаралық құқық тарихынан екі диаметралдық қарама-
қайшы теориялар белгілі. Əмбебап құқық мирасқорлық теориясы 
ХVІІ-ХІХ ғасырларда пайда болған. Бұл теорияның мəні субъект-
мирасқордың барлық құқықтар мен міндеттерді толық көлемде 
мұраға алуынан көрінеді. Бұл теорияны Г.Гроций енгізген болатын. 
Ал келеңсіз теория XX ғасырдың басында пайда болды. Оның өкілі 
А.Кейтс болды, ол халықаралық қүқықтың жаңа субъектісінің 
бұрынғы субъектісіне ешқандай қатысы жоқ деп есептейді. Осы 
теорияның бірқатар жүйесі де болды. Ол: ен  таза теориясы – "таза тап 
теориясы" мен "мінсіз бедел теориясы" еді. Құқық мирасқорлықтың 
қазіргі жағдайында қарастырылып отырған теориялардың бірде-бірі 
дəлел таппай отыр. 

Халықаралық бірлестік 1961 ж. осы институтты жүйелеу 
əрекетін жасап көрді. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1961 ж. 18 
желтоқсандағы 1686 (XVI) қарары құқық мирасқорлық туралы 
мəселені бірінші кезектегі тізімге енгізді. Құқық мирасқорлықтың 
негізгі мəселелері мынадай əмбебаптық жəне аумақтық көпжақты 
шарттармен реттеледі: 1971 ж. 23 тамызындағы мемлекеттердің 
шарттарға қатысты құқық мирасқорлығы туралы Вена Конвенциясы, 
1983 ж. 8 сəуіріндегі мемлекеттік меншік, мемлекеттік мұрағат жəне 
мемлекеттік қарыздарға қатысты құқық мирасқорлық жөніндегі 
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Вена Конвенциясы, КСРО-ның сыртқы мемлекеттік қарыздары 
мен мұрағаттарының құқық мирасқорлығы туралы 1991 ж. 4 
желтоқсандағы Шарт. КСРО таратылып, тəуелсіз мемлекеттер 
құрылғаннан кейін, ТМД құқық мирасқорлық институтына қатысы 
бар мынадай шарттарға қол қойды: 
• ТМД мемлекет басшыларының "Бұрынғы КСРО-ның шетел-

дердегі меншігі туралы" 1991 ж. 30 желтоқсандағы Келісімі. 
• КСРО-ның сыртқы мемлекеттік қарыздары мен активтеріне 

қатысты құкық мирасқорлық туралы шартын толықтыру 
жөніндегі 1993 ж. 13 наурыздағы Келісім. 

• Бұрынғы КСРО-ның шетелдердегі барлық меншігін бөлу 
жөніндегі 1992 жылдың 6 шілдедегі Келісім. 

• Бұрынғы КСРО-ның мемлекеттік мұрағаттарына қатысты 
құқық мирасқорлық туралы 1992 ж. 6 шілдедегі Келісім. 

• Бұрынғы КСРО-нын шарттарына қатысты өзара мүдделерді 
көрсететін құқықмирасқорлық мəселелері жөнінде өзара 
түсінісу туралы Меморандум. 

• Құқықтарды өзара мойындау жəне меншік қатынастарын 
реттеу туралы 1992 ж. 9 қазандағы Келісім. 

• Бұрынғы КСРО-ның сыртқы мемлекеттік қарыздары мен 
активтеріне қатысты құқық мирасқорлық мəселелерін реттеу 
жөнінде Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 
арасындағы 1993 ж. 6 қыркүйектегі Келісім жəне басқалары. 

Халықаралық құқықта мемлекеттердің құқық 
мирасқорлығы туралы мəселелері мынадай жағдайларда 
туындайды: а) əлеуметтік революцияларда; б) отарлардан 
мемлекеттердің құрылуы кезінде; в) мемлекеттердің бір бөлігінің 
бөлек шығуы; г) мемлекет аумағының бір бөлігінің басқа 
мемлекетке өтуі кезінде. а) Əлеуметтік революциялар кезінде. 
- Мұндай тарихи мəн-жайлар кезіндегі құқық мирасқорлық 

мағынасы əлеуметтік революциялар нəтижесінде пайда болған 
жаңа мемлекетке бұрынғы мемлекеттің бірқатар халықаралық 
құқықтары мен міндеттерінің өтуімен түсіндіріледі. Мұндай 
құқық мирасқорлыққа мысал ретінде XVIII ғ. аяғындағы Ұлы 
француз революциясын, 1917 ж. Ұлы Қазан социалистік 
революциясын айтып өтуге болады. Əлеуметтік революциялар 
кезіндегі құқық мирасқорлық мынадай мəселелерді қозғайды; 
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- аумақтық – жаңа мемлекет бұрынғы мемлекеттің аумағында 
қалады; 

- халыққа қатысты мəселелер – мемлекеттің қол астындағы 
бұрынғы азаматтар жаңа мемлекеттің азаматтары болып 
қалады; ал шетелдегі адамдар мұндай жағдайда өздері туралы 
хабарлауы тиіс; 

- шарттық міндеттемелер – жаңа мемлекет, əдетте бұрынғы 
əділетсіз шарттар жүйесін қайта қарайды; 

- меншік мəселелері – бұрынғы мемлекеттің активтері мен 
пассивтері жаңа мемлекетке берілуі тиіс; 

- халықаралық ұйымдарға мүшелік мəселелері – əлеуметтік 
революциялар халықаралық ұйымдардағы мүшелікке əсер 
етпейді – мысалы, Куба бұрынғыдай БҰҰ-ның мүшесі болып 
қала берді. 
б. Мемлекеттердің отарлардан бірігуі кезінде жаңа мемлекет 

бұрынғы отар аумағында қалыптасады. 
Шарттық міндеттемелердің, əдетте, кейбір ескертпелері 

болады. Бұл бұрынғы метрополийлардың (отарлап, билеуші 
мемлекеттердің) халықаралық міндеттемелерді өздеріне толық 
көлемде ала алмауына байланысты. Мысалы, Танганьика 
мемлекетті 1961 ж., ал Уганда 1962 ж. БҰҰ бас хатшысына екі 
жыл көлемінде бұрынғы метрополиялардың шарттарын іс 
жүзіндегі шарттар жүйесі деп есептеп келгендері туралы 
хабарлайды. Осы кезең ішінде жаңа тəуелсіз мемлекеттер шарттық 
негіздердің тиімділігі мен қажеттілігін айқындаған болып шығады. 
в.  Мемлекеттің бір бөлігінің бөлек шығуы кезінде 

• аумақтық ұмтылыстар шарттық тəртіпте келісіледі; 
• халыққа таңдау құқығы жəне өздері жататын ұлтқа қосылу 

құқығы беріледі; 
• меншік мəселелері шарттық тəртіпте шешіледі; 
• мүшелікке өту мəселелері əр нақты жағдайда жеке дара 

шешіледі. Мысалы, 1963 ж. Малайзия Федерациясы құрылды 
(Малайя, Сингапур, Солтустік Борнео, Саравак Федерациясы). 
1965 ж. Сингапур Малайзия Федерациясынын құрамынан 
бөлек шығып, БҰҰ-ның құрамына дербес мемлекет ретінде 
қабылданды. 
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г.  Мемлекет аумағының бір бөлігінің басқа бір мемлекетке 
 өтуі кезінде: 

- аумақтық ұмтылыстар шарттық тəртіпте келісіледі; 
- халыққа таңдау құқығы жəне өздері жататын ұлтқа қосылу 

құқығы беріледі; 
- меншік мəселелері шарттық тəртіпте шешіледі; 
- мүшелікке өту мəселелері əр нақты жағдайда жеке-дара 

шешіледі. 1958 ж. Египет жəне Сирия бірігіп, Біріккен Араб 
Реслубликасын құрды. 1961 ж. 29 қыркүйегінде Сирия БАР 
құрамынан шығып, қайтадан БҰҰ-ның дербес мүшесі болды. 
1990 ж. Солтүстік жəне Оңтүстік Иемен біріккен кезде 
мүшелікке өту осыған ұқсас жағдайда өткен болатын. 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру кезіндегі құқық 
мирасқорлық мəселелер. 

КСРО-ның бұрынғы субъектілері – мемлекеттер - өздерінің 
арасындағы бұрынғы барлық қатынастарды түбегейлі қайта қарау 
керек деп шешті. Ең алдымен, ТМД-ға мүше-мемлекеттер үшін 
КСРО-ның халықаралық құқық субъектісі ретінде өмір сүруін 
тоқтатқаны аян болды. Соған сəйкес, халықаралық құқықтың жаңа 
субъектілерінде де, сондай-ақ мирасқор-мемлекет Ресей 
Федерациясында да көптеген проблемаларды жеделдете реттеу 
қажеттігі туралы мəселе пайда болды. Бұл проблемалар, жоғарыда 
айтып өткеніміздей, аумақ, халық, меншік, шарттық 
тəжірибелерге, тұрақты жəне уақытша халықаралық ұйымдардағы 
мүшелік мəселелеріне қатысты болатын. ТМД-ның барлық мүше-
мемлекеттері өздерінің құрылтай құжаттарында сыртқы саясаттың 
іс жүзіндегі мəселелерін жүзеге асыру үшін тиісті шарт-жағдайлар 
қалыптастыру туралы жариялап, бұрынғы Одақтың мүліктерінен 
тиісті, бекітілген əділ үлестеріне ТМД-ның əрбір мүше-
мемлекетінің иелену, пайдалану, билік ету құқығын бекітіп жатты. 
ТМД-ның барлық мүшелері халықаралық шарттардың 
мемлекеттер арасындағы қатынастарды одан əрі дамыту жəне 
нығайту ісіндегі рөлі туралы мəселені шешуге ортақ мəмілемен 
келу қажеттілігі жөнінде мəлімдеді. 

ТМД-ның іс жүзіндегі тəжірибесі көптеген 
проблемалардың əлі күнге дейін шешімін таппай келе жатқанын 
көрсетеді. Ол біріншіден, Каспий теңізінің мəртебесін айқындай 
алмаудан; Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан 
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Республикасының сыртқы саясатындағы даулы аумақтық 
мəселелерден; Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 
арасындағы "Байқоңыр" ғарыш кешенін ұзақ мерзімге жалға алу 
мəселесінің толық көлемде шешілмеуінен байқалады жəне біздің 
ұлы отандастарымыз Ш.Уəлиханов пен Ə.Бөкейхановтың 
қаламдарынан шыққан Мəскеу, Санкт-Петербург, Омбы, Томск 
қалаларының кітапхана қорларында жатқан мұрағаттық 
құжаттардың бірқатарын беру мəселелесі шешілу сатысында тұр. 

1991 ж. 8 желтоқсандағы ТМД-ны құру туралы келісімде, 
1991 ж. 21 желтоқсандағы Алматы Декларациясында, 1993 ж. 22 
қаңтардағы ТМД жарғысында жалпы экономикалық кеңістікті, 
жалпы еуропалық жəне еуразиялық нарықты қалыптастыру жəне 
дамыту; жұрт таныған нормалар мен халықаралық құқық 
қағидалары негізінде демократиялық құқықтық мемлекеттер 
құруға ұмтылу; ТМД мүше-мемлекеттерінің азаматтық бейбіт-
шілік пен ұлтаралық келісімді сақтау жауапкершілігін сезіну мəсе-
лелерінде ынтымақтастықтың жолын қуу бірнеше мəрте бекітілді. 

ТМД аясында құқық мирасқорлықты жүзеге асыру ТМД-ға 
мүше-мемлекеттердің мүдделерін, сондай-ақ ТМД 
мемлекеттерінің басқа мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен 
қатынастарын келістіру үшін уақыт талап ететін күрделі процесс. 

Сонымен, құқық мирасқорлық дегеніміз – дамуына əлемдік 
аренада болып жатқан тарихи өзгерістер үлкен əсерін тигізетін 
халықаралық жария құқықтың бір институты болып табылады. 
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7 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР ҚҰҚЫҚТАРЫ. 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРИЯ ҚҰҚЫҚТЫҢ БІР САЛАСЫ – 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР ҚҰҚЫҚТАРЫ 
 
Халықаралық шарттар құқығы – шарттық-құқықтың 

нормалар жиынтығын құрайтын, халықаралық шарттардың жасалу 
тəртібін, жарамдылық шарттарын, əрекет етуі мен тоқтатылуын 
айқындайтын халықаралық жария құқықтың бір саласы. 
Халықаралық шарттардың құқығы осы заманғы халықаралық 
құқықтың негізгі салаларының бірі, ол халықаралық құқықтың 
барлық құқықтық нормаларымен, институттарымен жəне 
салаларымен тығыз байланысты болып табылады. Бұл сала осы 
заманғы халықаралық құқықтың қызмет тəртібін, шарттық 
нормаларды жасау тəртібін, олардың жарамдылығын, əрекет ету, 
тоқтау рəсімдерін, өзіне жүктелген міндеттемелерді орындамау-
дың құқықтық салдарын айқындайды. Шарттық құқықтың мұндай 
басымдылық рөлі оның реттеу объектісінің ерекшелігімен, осы 
заманғы халықаралық қатынастардағы маңызымен, сондай-ақ 
халықаралық шарттар құқықтарының қайнар көздерінің өзгеше-
лігімен айқындалады. Халықаралық шарттың өзі халықаралық 
шарттар құқығының объектісі болып табылады, ол халықаралық 
құқықтың негізгі қайнар көзі; əдеттегі ғана емес, сонымен бірге 
шарттық ережелерді де өзгерту құралы; халықаралық жария 
құқықтың барлық салаларында халықаралық құқықтың маңызды 
жаңа нормаларының жасалуына мүмкіндік береді. Құқықтың осы 
саласының құрылымында, мазмұнында болып жатқан өзгеріс-
тердің халықаралық құқықтың басқа салаларының мазмұнынан 
көрініс табары сөзсіз. Жоғарыда атап өтілгендер халықаралық 
жария құқықтың осы заманғы жүйесінде халықаралық шарттар 
құқығының ерекше орын алатынын көрсетеді. 

Халықаралық шарт – бұл халықаралық құқық 
субъектілерінің, ең алдымен жəне негізгі орайда мемлекеттер 
еріктерінің келісілген көрінісі, ол тараптардың өзара мүдделі 
мəселелері бойынша жасалады жəне қатынастарды халықаралық 
құқықтың негізгі қағидаларына сай, өзара құқықтар мен 
міндеттерді жасау жолымен реттейтін шарттық ережелер болып 
табылады. Мұнда айта кететін бір жайт, халықаралық құқықтағы 
шарт шарттық процесс қатысушыларының ерікті ғана емес, соны-
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мен бірге бір-біріне маңызы бірдей жол берушілік нəтижесінде 
пайда болады. Халықаралық шарт құқығының теориясы 
шарттарды тең құқықты жəне тең құқықсыз деп екіге бөледі. 
Халықаралық жария құқық субъектілерінің сапалы шарттық 
тəжірибелері үшін тең құқықты шарттардың алар орны ерекше 
екені дау тудырмайды, олар шарттық процесс қатысушыларының 
тəуелсіздігі мен дербестігін өзара мойындауға негізделген. 

Ал, өкінішке орай іс жүзінде кездесетін тең құқықсыз 
шарттарды не сипаттайды? 
- Шарттық процестің негізгі субъектілері – мемлекеттердің 

тəуелсіздігін сыртқы жағынан шектеу. 
- Халықаралық құқық субъектілерінің ішкі құзыреттерін 

құрайтын мəселелерге қол сұғу. 
- Өз мемлекеттерінің заңдарына бағындыру əрекеті. 
- Келісуші мемлекеттердің құқықтар мен міндеттерді бөлісудегі 

əжептеуір үйлеспеушіліктерінің болуы. 
- Қаржылық міндеттемелердің сəйкессіздігі, өзара тиімділіктің 

болмауы, жол беруде бірдейліктің, теңдіктің жоқ болуы. 
Халықаралық шарт мемлекеттер арасында туындайтын 

дауларды бейбіт жолмен шешудің жалғыз құралы, тиісінше 
халықаралық келісімдер мемлекетаралық қатынастармен бір 
мезгілде пайда болған деуге болады. Мемлекетаралық 
ынтымақтастықтың даму тарихы мұндай шарттардың көптігі мен 
түрлі-түрлі болғандығын дəлелдейді. Əлемдік бірлестіктің 
дамуына қарай, шарттық процесс қатысушыларының 
міндеттемелері нақтыланып, заңи сипат ала бастады. Мысалы, 
алғашында шарттық міндеттемелер діни моральға негізделсе, ХVI-
ХVIII ғғ. шарттар монархтардың саяси моралына сүйене бастады; 
халықаралық шарттар құқығында XIX ғ. саяси шарттардың тек 
құқықтық нысанда ғана емес, сондай-ақ дін мен моральға сүйенген 
кезеңі ретінде сипатталады. Сөйтіп, халықаралық саяси шарттар 
құқықтық шарттардан келіп шыққан еді. Мемлекеттер олардың 
заңдық күшін мойындай отырып, шарттардың моральдық-саяси 
маңызын да жоққа шығармайды. Халықаралық шарттар 
құқығының қалыптасу процесі рим құқығының əсеріне, оның 
ішінде міндеттемелік кұқық нормаларының əсеріне көп ұшырады. 
Мəселең "расіа publikuc" - "шарттар орындалуы тиіс" деген 
шарттар құқығының негізгі ережесі рим құқығынан алынған. 
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Шарттық құқықтың жүйеленуі тұтастай алғандағы халықаралық 
құқық жүйеленуінің ажырамас бөлігі болып табылады. 1935 ж. 
Гарвард университетінің негізінде бір топ зангерлердің Гарвард 
Жобасы деп аталатын еңбектері жарыққа шықты. Халықаралық 
жария құқықтың осы саласының ресми жүйесін 1924 ж. Ұлттар 
Лигасы қабылдады. Алайда, сарапшылардың дайындаған баяндамасы 
сол күйі талқыланбаған күйде қалды. Халықаралық шарттар туралы 
1928 ж. Америка аралық конвенция жүйелеген алғашқы 
халықаралық-құқықтық акт болып табылады. Шарттар құқығы 
туралы мəселе 1950 ж. бастап, халықаралық құқық Комиссиясының 
жүйелеу жұмыстарының тізіміне енгізілді. 

1968 ж. шақырылған халықаралық шарттар құқығы жөніндегі 
Вена Конвенциясы 1969 ж. халықаралық шарттар құқығы туралы 
Вена Конвенциясын қабылдаумен аяқталды. Конвенция 1980 ж. 27 
қаңтарында күшіне енді, себебі 1969 ж. Конвенцияның 84-бабына 
сəйкес, ол "қосылу туралы отыз бесінші бекіту грамотасын немесе 
отыз бесінші құжатты сақтауға бергеннен кейін отыз күн өткенде" 
күшіне енеді деп көрсетілген. Қазақстан Республикасы оған 1993 ж. 31 
наурызында қосылды. 

Бұл жүйелеу құжаты 85 баптан жəне қосымшадан тұрады. 
Оның Кіріспесінде, халықаралық шарттар құқықтарының жүйеленуі 
жəне үдемелі дамуы халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
қолдауға, халықтар арасьшдағы достық қатынастарды дамытуға жəне 
бір-бірімен ынтымақтастықты жүзеге асыру жолындағы алға қойған 
мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі деп көрсетілген. Кейінірек 
халықаралық құқық Комиссиясы халықаралық ұйымдардың 
қатысуымен жасалатын шарттардың əрекетін реттейтін нормалардың 
жүйеленуін жүзеге асырды. 1986 ж. халықаралық қауымдастық 
мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың арасындағы 
халықаралық шарттардың құқықтары туралы Вена Конвенциясын 
қабылдайды. Осы нормативтік актілерді қолдану тиімді болу үшін екі 
Конвенция баптарының нөмірлері сəйкестендірілді. 1978 ж. тағы бір 
маңызды жүйелеу акті – мемлекеттердің шарттарға қатысты құқық 
мирасқорлығы туралы Вена Конвенциясы қабылданды. Сонымен, 
халықаралық құқық Комиссиясының жоғарыда аталған жүйелеу 
жұмыстары халықаралық құқық қызметінің маңызды сатысы болып 
табылады. 
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Халықаралық жария құқықтың барлық субъектілері 
халықаралық шарттар құқығының субъектілері бола алады. 
Халықаралық-құқықтық əдебиеттерде шарттық процестің субъектілік 
құрамын айқындау үшін: "субъектілер", "қатысушылар", 
"контрагент", "халықаралық шарттың тараптары" сияқты түрлі 
терминдер пайдаланылады. "Контрагент" термині, белгілі 
болғанындай, сауда тəжірибесінде, ал "субъектілер" термині ғылыми 
түрде қолданылады. Осындай жалпы санаттардан басқа, 

1969 ж. Вена Конвенциясының 78-бабында, 1986 ж. 
Конвенцияның 80-бабында "шартқа қол қоюшылар" термині 
қолданылған. Шарттық ережелерді талқылауға қатыспаған, бірақ 
шартқа қол қойған мемлекет халықаралық-құқықтық 
міндеттемелердің тең құқықты қатысушылары болып есептелетінін 
айтып өту керек. 

Барлық мемлекеттердің халықаралық шарт жасасу 
құқықтары бар. Мұндай ереже халықаралық шарттардың 
құқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясының 6-бабында: 
"Əрбір мемлекеттің шарт жасасу құқық қабілеттілігі бар" деп 
бекітілген. Сонымен бірге, мемлекеттердің, шарттарының белгілі 
бір түрлерін жасау құқығы шектелуі мүмкін. Мысалы, 
халықаралық келісімдерге сəйкес, ұдайы бейтарап мемлекеттердің 
қорғану сипатындағы одақтық шарттарды жасау, əскери одақтар, 
əскери көмектер туралы келісімдер жасау құқығы жоқ. Бұл ұдайы 
бейтарап мемлекеттердің құқықтық табиғатына байланысты. 

Өздерінің тəуелсіздігі үшін күресуші ұлттардың шарттық 
құқық қабілеттілігі олардың халықаралық құқық субъектілігінің 
бір бөлігін құрайды. Мысалы, Иорданиядағы жағдайды қалпына 
келтіру туралы 1970 ж. Каир Келісімі; тəуелсіздік үшін қарулы 
күрес кезеңіндегі Алжир ұлтында шарттық қатынастар болды, 
олардың Алжир Республикасы құрылғанға дейін өздерінің қарулы 
күштері ғана емес, сонымен бірге өз үкіметі де бар болатын. 
Ұлттардың отарлық режимін қандай да бір нысанынан тəуелсіз 
жəне басқа мемлекеттердің, оның ішінде метрополиялардың 
тануынан да тəуелсіз күйде халықаралық шарттық қатынастарға 
түсе алатынын халықаралық құқық тəжірибесі дəлелдеуде. 

Халықаралық ұйымдардың шарттық құқық қабілеттілік 
сипаты халықаралық құқықтың негізгі субъектілері 
мемлекеттердің шарттық құқық қабілеттілігінен өзгешерек. 
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Халықаралық ұйымдар, егер олардың құрылтай құжаттарында 
осындай рəсім көзделген жағдайда немесе мүше-мемлекеттердің 
ерекше өкілеттіктеріне негізделген жағдайда ғана шарттық 
процеске қатыса алады. 

Халықаралық қатынастар іс-тəжірибесінде түрлі санаттағы 
субъектілер қатысатын көп жақты шарттар кездеседі. Бұл шарт-
тарды өздерінің заңдық табиғаты жағынан "аралас" немесе күрделі 
деп атауға болады. Мысалы, халықаралық ұйымдардың теңіз 
спутниктік байланысын пайдалану туралы 1976 ж. келісімнің 
(ИНМАРСАТ) қатысушылары мемлекеттер, жария жəне жеке 
сипаттағы ұлттық ұйымдар болған. Эквадор, Юнеско жəне Чарльз 
Дарвин Федерациясы арасындағы Галапагосс архипелагының био-
логиялық бірлестігін қорғау шаралары туралы 1964 ж. үш жақты 
келісімде, Ч.Дарвин Федерациясы үкіметтік ұйым болып табыл-
майтындықтан, халықаралық құқықтың субъектісі бола алмайды. 
 

Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты 
 

Халықаралық құқық субъектілерінің арасында өзара 
келісілетіннің барлығы халықаралық шарттың объектісі немесе 
заты болып табылады. Ол материалдық жəне материалдық емес 
құндылықтар, əрекет немесе əрекетсіздік болуы мүмкін. 
Халықаралық, сонымен қатар ішкі мəселелер де халықаралық 
шарттардың объектілері болуы мүмкін, оларды шешу шарттық 
процестің барлық қатысушылары үшін мүдде болады. Шарттық 
тəжірибеде халықаралық құқықтың барлық негізгі қағидаларының 
орындалуы міндетті. Мысалы, егер халықаралық құқық 
субъектілері мемлекеттік шекараларды делимитациялау жəне 
демакратиялау туралы шартқа қол қойса, онда мұндай жағдайда 
аумақтық тұтастық қағидасы мен шекаралардың қол 
сұғылмайтындығы қағидаларын орындау басты орында болады. 
Шарттық процеске қатысушылар экономикалық келісім 
ережелерін талқылаған кезде, олардың назары өздеріне жүктелген 
міндеттемелерді адал орындау қағидасына, туындаған дауларды 
бейбіт түрде реттеу қағидасына, мемлекеттердің ынтымақтасу 
қағидасына аударылады. Егер шарттық ережелер адамның 
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құқықтары мен бостандықтарын қорғау мəселелеріне қатысты 
болса, онда мемлекеттер өздеріне адамның құқықтары мен негізгі 
бостандықтарын құрметтеу қағидасына, халықтардың тең 
құқықтылығы мен өзін-өзі басқару қағидасына сəйкес 
міндеттемелерді алады. 

Халықаралық шарт объектісінен оның мақсатын айыра 
білу керек, яғни ол осындай шарттардың əрекет ету нəтижесінде 
мемлекеттердің қол жеткізгілері келетін мақсаттары болып 
табылады. Мақсат əрқашан да нақты сипатта, ол көбіне-көп 
халықаралық шарттың Кіріспесінде, кейде оның негізгі бөлігінде 
көрсетіледі. Басқаша айтқанда, халықаралық шарт объектісі 
дегеніміз оның мақсатқа жету жолындағы құралы болып 
табылады. Халықаралық шартты жасай отырып, онда біріккен 
мақсатты көрсете отырып, келісуші тараптың əрқайсысының жеке 
мақсаттары да болуы мүмкін. 

Кез келген халықаралық шарттың ажырамас қасиеті жəне 
оның халықаралық дəстүрден ерекшелігі, мұнда субъектілердің 
еркі анық көрсетілетіндігінде. Халықаралық құқық субъектілерінің 
еріктерінің айқын сипат алуына көмектесетін құралдар мен 
тəсілдер халықаралық шарттың нысанын құрайды. Оларға 
ауызша тұжырымдар жəне анықтамалар, сондай-ақ шарттың əр 
түрлі бөліктерінің орналасу арақатынасы мен рөлі, оның 
құрылымы мен атауы жатқызылады. Белгілі болғанындай, 
халықаралық шарттар жазбаша, кейде ауызша нысанда жасалады. 
Мысалы, халықаралық шарттардың құқықтары туралы Вена 
Конвенциясының шарттық ережелері сауда шарттарының жазбаша 
да, ауызша да жасалу нысандарын қарастырады. 

Халықаралық шарт нысанының маңызды элементтерінің 
бірі жəне оның көмегімен субъектілердің ниеттерін айқын 
көрсететін нəрсе – ол шарттық процестің қатысушылары 
қолданатын тіл болып табылады. Халықаралық шарт мəтінделген, 
сөзбен бекітілген келісім түрінде болуы мүмкін. Халықаралық 
шарттың қандай да бір міндетті тілі жоқ екенін айтуымыз керек. 
Белгілі болғанындай, екі тарапты шарттар келісуші екі тараптың 
білетін тілдерінде жасалады. Екі тараптың тілдерінде жасалған 
мəтіннің бірдей заңдық күші болады, яғни олар тең. Бұл ереже 
шарттың қорытынды баптарында жиі көрсетіледі. Кейбір 
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жағдайларда екі тарапты шарттар екі тілде емес, үш тілдегі 
нұсқада жасалуы мүмкін. Оны тараптардың серіктестерінің тілін 
білмегендіктен, екі тарапқа да белгілі тілге жүгінуімен түсіндіруге 
болды. Мұндай жағдайда, қарама-қайшылықтар туындайтын 
болса, бір мемлекеттің тілі келесі тарапқа түсініксіз болса, үшінші 
тілдегі мəтін түпнұсқалық (аутентикалық) болып есептеледі. 
Мысалы, Қазақстан Республикасының Балтық елдерімен шарт 
жасасу тəжірибесінде шарттарды үш тілде жасау кездеседі: қазақ 
тілінде жəне шарт жасасушы Балтық елінің бір тілінде – литва, 
латвия, эстон тілдерінде; үшінші қолданылатын тіл – орыс немесе 
ағылшын тілдері болады. Халықаралық əмбебап ұйым – Біріккен 
Ұлттар Ұйымының аясында жасалатын шарттар, əдетте, осы 
ұйымның алты ресми тілдерінде – орыс, араб, ағылшын, француз, 
испан жəне қытай тілдерінде жасалады. 

Халықаралық шарт нысанының элементтеріне оның 
құрылымын, шарттың атауын көрсететін кіріспесін, негізгі жəне 
қорытынды бөлімдерін жатқызады. Халықаралық шарт құқығы 
теориясында шарттың кіріспесі, халықаралық шарттың басқа 
бөлімдерімен теңдей заңдық күші бар ажырамас бөлігі ретіндегі 
маңызы көпке дейін жоққа шығарылып келді. Алайда, 
халықаралық шарт құқықтары туралы 1969 ж. Вена 
Конвенциясының 31-бабында шарттың контексіне кіріспенің де 
кіретіні анық көрсетілген. Кіріспеде келісуші тараптардың, 
уəкілеттілердің атаулары, дəлелдері жəне өкілеттерінің 
жарамдылығы ғана емес, сонымен бірге шарттың мақсаты да 
көрсетіледі. Мысалы, БҰҰ-ның 1945 ж. Жарғысының Кіріспесінде 
соғыстың зардаптарынан құтқару, адамның негізгі құқықтарына 
деген сенімді бекіту, міндеттемелердің əділдігі мен құрметтеуді 
сақтауға шарт-жағдайлар жасауға көмектесу жəне т.б. 
мазмұндалған. Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы 
жəне Өзбекстан Республикасы арасындағы БҰҰ-ның 
қамқорлығындағы ұжымдық бітімгершілік батальонын 
ұйымдастыру жəне құру туралы 1995 ж. 15 желтоқсандағы 
Келісімнің Кіріспесінде БҰҰ мүшесі екендігі, барлық əлемде 
бейбітшілікті сақтау үшін халықаралық қауымдастықтың жоғарғы 
жауапкершілігін бөлісу туралы тезис, дағдарыстарды реттеу, соғыс 
қаупінің алдын алу жəне т.б. реттеудегі БҰҰ-ның күш салуына 
тараптардың бірігіп үлес қосуға ұмтылулары ескеріліп өткен. 
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Халықаралық шарттың орталық бөлігі бөліктерге, 
тарауларға, баптарға, параграфтарға, тармақтарға, тармақшаларға 
бөлінеді. Осындай бөліктерге бөлу халықаралық шарттардың 
мəтінің пайдалануды, əсіресе олар үлкен көлемді болған жағдайда 
жеңілдетілді. Аталған элементтердің бар немесе жоқ болуы 
шарттың мазмұнына, қатысушылардың санына, мақсаттарына 
жəне өзге де факторларға байланысты, мысалы, жоғарыда аталған 
1969 ж. Вена Конвенциясы көп жақты шарт ретінде бөліктерге, 
бөлімдерге, баптарға, тармақтарға, тармақшаларға бөлінеді. 1949ж. 
Женева Конвенциясы əрекеттегі армиялардағы жараланғандар мен 
аурулардың жағдайын жақсарту, сондай-ақ теңіздегі қарулы 
күштердің құрамынан кеме апатына ұшыраған жəбірленуші 
адамдардың жағдайын жақсарту туралы мазмұны тарауларға, 
баптарға, тармақтарға, тармақшаларға бөлінген. Ал 
дипломатиялық қатынас туралы 1961 ж. Вена Конвенциясы, 
ядролық қаруды таратпау туралы 1968 ж. шарттың мазмұнды тек 
баптарға, тармақтарға, тармақшаларға бөлінген. 

Халықаралық шарттардың қорытынды ережелерінде, 
белгілі болғанындай, қол қою, бекіту, қосылу актісі, шарттың 
заңды күшіне ену негіздері, шарт жасалатын тілдер жөнінде 
мəліметтер, депозитарийді көрсету жəне мəтіннің түпнұсқалығы 
туралы тезис болады. 

Халықаралық Шартта қосымша материалдардан, қол 
қоюдың қорытынды хаттамаларынан, ноталар немесе хаттар 
алмасудан, реттеу рəсімінің ережесінен тұратын қосымшалар 
болуы мүмкін. Қосымшаның кіріспеден, негізгі жəне қорытынды 
ережелерден өзгешелігі, ол шартта немесе қосымшада тікелей 
көрсетілсе, шарттың ажырамас бөлігі бола алады. Мысалы, БҰҰ-
ның 1945 ж. Жарғысының 92-бабына сəйкес, Халықаралық Сот 
Статуты Жарғының ажырамас бөлігі болып табылады. Қазақстан 
Республикасының үкіметі мен Ресей Федерациясы үкіметі 
арасындағы "Байқоныр" кешенін жалға алу туралы 1994 ж. 19 
желтоқсандағы шартта, аталмыш шарттың ажырамас бөлігі болып 
табылатын бірнеше қосымшалар көзделген. Мысалы, № 3 
қосымшада жалға алудың қосымша шарттары бар: визасыз режим 
мəселелері, кедендік ресімдеу, тұрмыстық шарт-жағдайлар. Белгілі 
болғанындай, аумақтық мəселелер жөніндегі шарттарда 
топографиялық карталар, демаркациялық (шекаралық) белгілері 
бар қосымшалар; ал халықаралық экономикалық шарттарда – 
техникалық стандарттары, тарифтері бар қосымшалар болады. 
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Халықаралық шарттардың нысандарын атау сияқты 
элементтері де үлкен маңызға ие. Себебі, халықаралық тəжірибеде 
жасалатын шарттардың саны шексіз. Сондықтан кездесіп 
отыратын шарттардың атауын есептеу қиынға соғады. Көп 
қолданылатын атаулардың түрлері мынадай: шарт, конвенция, 
келісім, пакт, хаттама, жарғы, статут, біріккен өтініш, декларация, 
мазмұндама, хартия, меморандум, регламент, акт, ноталар алмасу 
жəне т.б. Бүгінгі таңда халықаралық шарттар атауларының зандық 
ерекшеліктері де жəне мұндай атаулардың көпшілік таныған 
топтамалары да жоқ. Сонымен бірге, кейбір атаулардың іс жүзінде 
ұзақ мерзім пайдаланылуы нəтижесінде біршама заңдылыққа ие 
болатынын да айту өту керек. Мысалы, халықаралық ұйымдарды 
немесе олардың жеке органдарын құру туралы шарттар жарғылар 
немесе статуттар деп аталады (БҰҰ Жарғысы, ТМД Жарғысы, 
Халықаралық Сот Статуты). Көптарапты шарттардың 
қатысушылары, əдетте, өздерінің құқықтары мен міндеттерін 
конвенция нысанында ресімдейді (Женева Конвенциясы, Гаага 
Конвенциясы). Қалыптасқан халықаралық тəжірибеде соғыс жəне 
бейбітшілік мəселелері, адамның құқықтары мен бостандық 
мəселелері жөніндегі маңызды шарттық ережелер пактімен 
белгіленеді (шабуыл жасамау Пактісі, Рерих Пактісі, адам 
құқықтары жөніндегі Пактілер). БҰҰ-ның халықаралық құқық 
Комиссиясында шарттардың түрлі атауларын талқылаған кезде 
ноталар алмасу сияқты атау туралы мəселе қызу талас туғызды. 
Комиссияның кейбір мүшелері ноталар алмасуды дипломатиялық 
қызметтің салдары ғана деп есептейді. Алайда, Вена 
Конференциясы қатысушыларының көпшілік бөлігі ноталар 
алмасуды халықаралық шартты жасаудың бір тəсілі деп есептеу 
керек, себебі осындай алмасу арқылы тараптардың келісімдері 
ресімделеді деп айтып өтті. Үкімет басшылары мен мемлекет 
басшыларының өтініштері мен мазмұндамалары сияқты шарттық 
актілер халықаралық-құқықтық қатынастарда үдемелі орын алуда. 
Осы заманғы жағдайда оларда маңызды саяси, экономикалық жəне 
əскери мəселелер жөніндегі келісімдердің, келіссөз жүргізудің 
нəтижелері көрініс табады. Халықаралық шарттар құқықтарының 
теориялық курсы үшін халықаралық шарттардың жіктелуінің 
үлкен маңызы бар. Жіктеуге мыналар негіз болады: 
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• Шартқа қатысушылардың сандық құрамына 
байланысты: екі тарапты жəне көп тарапты. Екі тарапты шарттар, 
өз кезегінде əр тарапта бір қатысушы болатын əдеттегі екі тарапты 
шарттарға жəне бір тарабында да, екінші тарабында да бірнеше 
қатысушылары бар шарттарға бөлінеді. Көп тарапты шарттардың 
ішінде қатысушылары шектеулі шарттар (топтық немесе 
шектелген деп аталатын) жəне жалпы (əмбебап) шарттар 
болатының айыра білу керек. 

• Халықаралық шарт объектілерінің түрлеріне 
байланысты: саяси экономикалық арнайы мəселелер бойынша. 
Шабуыл жасамау туралы, дипломатиялық жəне елшілік 
қатынастарды орнату жөніндегі, аумақтық мəселелер жөніндегі 
шарттар жəне т.б. саяси шарттарға жатқызылады. Экономикалық 
мəселелер жөніндегі шарттар санатына тауар жеткізілімі жəне 
тауар айналымы жөніндегі, есептік-несиелік шарттар, өндірістік 
меншікті қорғау туралы, қосарланған салықтан құтылу үшін шарт-
тар жəне т.б. жатқызылады. Арнаулы мəселелер жөніндегі халы-
қаралық шарттар көлік, ауыл шаруашылығы, ғылым жəне мəде-
ниет, денсаулық сақтау, қүқықтық мəселелер көлемінде жасалады. 

Халықаралық шарттарды жасайтын органдарға 
байланысты шарттар мемлекетаралық, үкіметаралық, 
ведмствоаралық болып бөлінеді. Қазақстан Республикасы 
Президентінің "Халықаралық шарттарды жасасу, орындау жəне 
күшін жою тəртібі туралы" заң күші бар Жарлығының 3-бабына 
сəйкес, халықаралық ұйымдар шетелдік мемлекеттер мен 
Қазақстан Республикасының атынан мемлекетаралық шарттарды 
жасайды; үкіметаралықты – Қазақстан Республикасының Үкіметі 
атынан; ведомствоаралықты – Қазақстан Республикасының 
министрліктерінің, мемлекеттік комитеттерінің жəне өзге де 
орталық атқару органдарының, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Президентіне тікелей есеп беретін жəне 
бағынатын мемлекеттік органдардың атынан жасайды. 

• Халықаралық шарттың жасалатын мерзіміне байланысты 
мерзімді жəне мерзімсіз шарттар болады. Халықаралық шарттың 
қорытынды ережелерінде қандай да бір шарттың əрекет ету 
мерзімі келісіледі. Мысалы, конвенциялық шарт ережелері, əдетте, 
мерзімсіз болады. Тауар жеткізілімі, лизинг мерзімдеріне 
байланысты экономикалық шарттар мерзімді халықаралық 
шарттарға жатқызылады. 
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• Зандық салдарына ұлттық заңдардың өзгеруіне 
байланысты халықаралық шарттарды өзі орындалатын жəне өзі 
орындалмайтын халықаралық шарттар деп бөледі. Егер мемле-
кетте халықаралық шарт ұлттық заңдарды қосымша, нақтылайтын 
норма қабылдамай-ақ қолданылатын болса, онда ол өзі орында-
латын болып есептеледі. Мұндай санатқа, əдетте қаржылық мəсе-
лелерге байланысты Қазақстан қатысатын шарттар жатқызылады. 
Өздерінің мəні бойынша шарттар халықаралық болып есептеледі, 
олардың реттейтін қатынастарына əсер ету нысаны бойынша 
өздері орындалатын болады, өйткені Қазақстандағы қаржылық 
заңдарда олар имплементтелмеген. Алайда, осы заманғы шарттық 
тəжірибеде олар кездесіп қалады. Мəселен, халықаралық 
бухгалтерлік есеп аясындағы, салық салу, инвенстициялық қызмет, 
қаржылык қызмет көрсету, бəсекелестік ережелеріндегі шарттар. 
Əрекеттегі үлттық заңнамаға өзгерістер енгізуі тиіс шарттық 
ережелер өздері орындалмайтын болып есептеледі. 

Халықаралық шарттарды жіктеу үшін ұсынылған негіздер 
толық көлемде емес жəне оның қолданбалық маңызына қарағанда 
теориялық маңызы анағүрлым көбірек. 
 

Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары 
 
Халықаралық шарттарды жасау дегеніміз – бірнеше жүйелі 

сатылардан құралатын күрделі процесс. Халықаралық шарттар 
процесінің теориясында осы процесті техникалық жаққа қарай 
жатқызу туралы пікірлер қалыптасқан Халықаралық шарттарды 
жасау өте күрделі, оның күрделілігін шарт обьектілерінің 
күрделілігімен, қатысушыларының табиғаты мен көлемімен, 
кейбір жағдайларда саяси жағдайдың жағымсыздығымен 
түсіндіруге болады. Осы шарт процесіне халықаралық шарттың 
қатысушылар тарапының заңи əрекеттері мен тұтастай бірқатар 
нақты сатылары кіргізіледі, олар: келіссөздер жүргізуге уəкілетті 
тұлғаларды тағайындау; уəкілеттерді ұсыну жəне тексеру; 
шарттың мəтінін үйлестіру; шарттың жобасын талқылау жəне 
қабылдау; шарттың түпнұсқасын жасау (парафирлеу); шартқа қол 
қою; ескертулерді жариялау; шартты бекіту; бекіту 
грамоталарымен алмасу жəне депоненттеу; шартты 
промульгациялау (жариялау); Біріккен Ұлттар Ұйымында шартты 
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тіркеу. Кейбір заңгерлер шарт жасауға шарттың заңды күшіне 
енуін де жатқызып жүр. Шарттың процесіне жоғарыда аталған 
сатылардың бəрін енгізу міндетті емес. Ол шарттың нысанына, 
тараптың қатысушыларының алдын ала келісуіне байланысты. 

Халықаралық шартты жасау рəсімін қарастыру 
халықаралық-құқықтық əдебиеттерде əдетте, өкілеттіліктерді 
беруден басталады. Кейбір қайнар көздерде өкілеттіктерді беру, 
шарт бастамашылығы сияқты халықаралық шартты жасаудың 
алдында болады деп көрсетілген. 

Егер халықаралық шартты халықаралық конференцияларда 
немесе халықаралық ұйымдарда ұсынуға мемлекет өкілдік берген 
мемлекет басшылары, үкімет басшылары, сыртқы істер 
министрлері, дипломатиялық өкілдіктердің басшылары жасайтын 
болса, онда халықаралық шарттар құқықтары туралы 1969 ж. Вена 
Конвенциясының 7-бабының 2-тармағына сəйкес, жоғарыда 
аталған тұлғалар өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін жүзеге 
асырғанда шарттық процеске қатысу үшін арнайы өкілеттіктердің 
берілуін кажет етпейді. Қазақстан Республикасы Президентінің 
"Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын жасасу, 
орындау жəне күшін жою тəртібі туралы" 1995 ж. Заң күші бар 
Жарлығының 9-бабына сəйкес, "Қазақстан Республикасының 
Президенті, Қазақстан Республикасының Премьер-министрі, 
Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі арнаулы 
өкілеттіксіз-ақ келіссөздер жүргізуге жəне Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарына қол қоюға құқылы". 

Қазақстан Республикасының шет мемлекеттегі 
дипломатиялық өкілдігінің басшысы немесе Қазақстан 
Республикасының халықаралық ұйым жанындағы өкілдігінің 
басшысы тиісінше өзі барған мемлекетпен немесе осы 
халықаралық ұйымның шеңберінде Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарын жасасу жөнінде арнайы өкілеттіксіз 
келіссөздер жүргізуге құқылы. 

Қазақстан Республикасының шет мемлекеттегі 
дипломатиялық өкілдігі басшысының немесе Қазақстан 
Республикасының халықаралық ұйым жанындағы өкілдігі 
басшысының арнайы өкілеттіктері болған ретте ғана Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарына қол қою құқығы бар. 
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Қазақстан Республикасының министрі, Мемлекеттік 
комитетінің төрағасы, өзге де орталық атқару органының 
басшысы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентіне 
тікелей бағынатын жəне есеп беретін мемлекеттік органның 
басшысы өз құзырындағы мəселелер жөнінде арнайы өкілеттіксіз-
ақ келіссөздер жүргізуге жəне Қазақстан Республикасының 
ведомствоаралық шарттарына қол қоюға құқылы. 

Арнайы өкілеттіктерді беру қажет болған жағдайда, 
келіссөздер жүргізу, шартты қабылдау, оның түп нұсқасын бекіту, 
қол қою құқығы құжатта куəландырылуы тиіс. Мұндай 
өкілеттіктер жасалатын шарттың барлық сатыларына таралмауы 
мүмкін, мысалы, тек қол қоймай келіссөздер жүргізуге берілуі 
мүмкін. Бұл мəселелер өкілеттіктерді тексеру жөніндегі 
комитеттің құзыретіне жатады. Өкілетті адамның, тегі, аты, 
əкесінің аты, оның өкілеттеріне кіретін мəселелер аясы 
көрсетіледі. Егер екі тарапты шарт жасалса, онда қатысушылар 
өкілеттіктерінің түпнұсқаларымен алмасады. Ал, көп тарапты 
шарттарда өкілеттіктер конференцияның немесе ұйымның 
хатшылығына тапсырылады. Конференцияда баяндама ұсынушы-
ның өкілеттіктерін тексеру үшін арнайы комитет құрылады. 

Халықаралық шарттың келісілген мəтінін жасау шарт 
процесіндегі міндетті саты болып табылады. Осы сатыға шарт 
жобасын талқылау мен қабылдау жəне оның тұпнұсқасын бекіту 
де кіреді. Келіссөздер жүргізу келісілген мəтінді дайындаудың 
негізгі сатысы болып табылады. Олар халықаралық шарттың 
келісілген мəтінін дайындаудың мынадай сатыларынан өтеді: 
• əдеттегі дипломатиялық  көздерді пайдалану; 
• халықаралық конференциялардың қызметі; 
• халықаралық ұйымдардың қызметі. 

Əдеттегі дипломатиялық арналар келісуші тараптардың 
дипломатиялық өкілдіктерінің қызметінен тұрады. Келісуші 
тараптар шарттың жобасы бойынша келіп түскен ұсыныстарды 
талқылап, мəміле, өзара талаптан қайту арқылы өздерінің 
позицияларын үйлестіреді. Жүргізілген келіссөздердің нəтижелері 
бойынша халықаралық шарттың біртұтас келісілген мəтіні 
жасалады. Халықаралық шарттың жобасын дайындау процесінде 
тараптар негізгі мəселелер жөнінде алдын ала келісімдерге қол 
жеткізеді. 
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Халықаралық конференциялардың қызметі халықаралық 
шарт мəтінін үйлестірудің маңызды нысанының бірі болып 
табылады. Жоғарыда халықаралық шарттардың құқықтары туралы 
1969 ж. Вена Конвенциясының мəтінін үйлестіру жөніндегі Вена 
конференциясының жұмысын айтқан едік. Қарусыздану, соғыс 
құрбандарын қорғау мəселелері жөніндегі жүйелеу жұмыстары 
Гаага, Женева конференцияларының жұмыс нəтижесі болды. 
Мұндай нысанның ерекшелігі халықаралық шарт жасасу процесін 
алдын ала ұйымдастырып, дайындауда. Қазіргі кезде шарттың 
келісілген мəтінін дайындау үшін мемлекеттер мен үкімет 
басшыларының жоғары деңгейдегі кездесулері кеңінен таралып 
келеді. Мысалы, Шанхай кездесуі, Давостағы экономикалық 
форум, Алматы басқосуы жəне т.б. 

Қазіргі кезең тəжірибесінде халықаралық шарттар 
мəтіндерін жасау халықаралық ұйымдардың қызмет аясына кіреді. 
Бұл көбіне халықаралық ведомствоаралық шарттарға байланысты 
болып келеді. Шарттың мəтінін үйлестірудің мұндай нысаны шарт 
тəжірибесінің арнаулы мəселелерін толық қамтиды, шарт процесі 
қатысушыларының құзыреттері мен кəсібилігін жақсартады. 

Шарт мəтінін қабылдау – дауыс берудің қажетті рəсімі, 
оның көмегімен мемлекеттердің немесе халықаралық ұйымдардың 
өкілетті тұлғалары шарттың мəтінімен келісетіндіктерін білдіреді. 

Екі тарапты шарттар жəне аз мемлекеттер қатысатын 
шарттардың мəтіні келіссөздерге қатысқан барлық мемлекеттердің 
дауыс беруі арқылы қабылданады. Халықаралық қауымдастықтың 
қалыптасқан тəжірибесінде халықаралық конференцияларда 
шешім қабылдау рəсімі білікті дауыстар санына, атап айтқанда 2/3 
дауысқа келтірілген. Консенсус жолымен шешім қабылдануы да 
мүмкін (латын сөзіндегі koncecum - келісім, бірауыздылық деген 
мағынада), яғни пікірталас нəтижесінде даулы мəселе бойынша 
қол жеткізетін ортақ келісімге келу жəне халықаралық 
келіссөздерге қатысушылар позицияларының жақындасуы, 
шарттың мəтінін ресми дауыс берусіз қабылдау. 

Рəсім ережелері дауыс беру нысанын да айқындайды. 
Оның ішінде ең көп қолданылатыны – қол көтеру арқылы дауыс 
беру. Маңызды шешімдер қабылданатын жағдайда конференцияға 
қатысушы барлық мемлекеттер алфавитті тəртіпте жеке-жеке 
дауыс береді, оны конференцияның төрағасы жеребе бойынша 
айқындайды. Дауыс беру қорытындысы көпшілікке дауыстап 
айтылып, конференцияның хаттамасында бейнеленеді. 
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I бөлім. Мəтінді үйлестіру жəне қабылдау рəсімінен кейін 
осы мəтінді түпкілікті деп тану жəне өкілетті тұлғалар тарапынан 
өзгертілмейтіндей бір тəсілді анықтау қажеттігі туындайды. 
Шарттың қабылданған мəтіні түпкілікті деп танылатын рəсім 
мəтіннің түпнұсқалығын бекіту деп аталады (грек сөзі – түпнұсқа; 
түп нұсқаға сəйкес , алғашқы қайнар көзден шығатын деген 
мағынаны береді). Түпнұсқалық мəтін дегеніміз – бір немесе 
бірнеше тілде жасалатын мəтін, олар бірдей түпнұсқалық деп 
қарастырылады жəне бірдей заңдық күші болады. Қазіргі кездің 
шарттық тəжірибесінде мəтіннің түпнұсқалығын бекітудің 
мынадай нысандары колданылады: 

• қол қою (парафирлеу - рагарһе деген француз сөзі – 
қысқартылған жазу мағынасында) – халықаралық шартқа уəкілетті 
адамның аты-жөндерінің бас əріптерімен алдын ала қол қою; 

• халықаралық конференцияның Қорытынды Актілеріне 
шарттың мəтінін енгізу; 

• халықаралық конференцияның қарарына шарттың мəтінін 
енгізу. Халықаралық шарттың өзі үшін міндетті болатындығына 
мемлекеттің келісім беруінің маңызды тəсілдерінің бірі оған қол 
қою. Халықаралық шарт жасасудың қазіргі кезең тəжірибесінде 
шарттың қол қою сатысынан өтпейтін кездері де болады. Мысалы, 
халықаралық Еңбек ұйымының кейбір көп тарапты 
конференцияларын мемлекеттер қол қоймай-ақ бекітеді. Дегенмен, 
қол қою шарт жасасудың маңызды сатысы болып қала бермек, 
сондықтан болар шартқа қол қойған күн шарттың жасалу мерзімі 
болып есептелінеді. 

Халықаралық шартқа қол қоюдың екі түрі бар: түпкілікті 
жəне түпкілікті емес (немесе шартты, яғни одан əрі қарастыру 
үшін қол қоюды кейінге қалдыру). Шартқа қол қою, егер шарт 
кейін үкіметтің бекітуін қажет етсе, яғни жоғарғы заң шығарушы 
орган шарт мəтінің бекітуі қажет болған жағдайда уəкілетті адам 
жүзеге асырады. Алайда, қол қоюдың бұл түрі соңғы емес жəне 
парафирлеуден мынадай айырмашылықтары бар: 

• Мемлекеттің шарттың өзіне міндетті екендігімен келісу 
тəсілі; ал парафирлеу тек түпнұсқалықты анықтау мақсатымен 
ғана шектеледі, яғни парафирлеуден кейін қол қойылады. 

• Шартқа қол қоюды растаудың кері күші бар, яғни қол 
қойғаннан кейін мемлекет шарттық міндеттемелердің субьектісі 
болып табылады; ал парафирлеуде ондай кері күш болмайды. 
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• Шартқа қол қою, парафирлеудегі сияқты уəкілетті 
адамның аты-жөнінің бас əріптерін қоюмен шектелмейді; мұнда 
алдын ала қол қою (шартты түрде) үшін уəкілеттіктің болуы шарт. 

• Шартты мемлекет мақұлдағаннан кейін ол аяқталған 
болып табылады, ал шартты парафирлегенде мемлекет оған қол 
коюға міндетті. 

Екі тарапты шарттарға қол қойған кезде қол қою балама 
немесе кезектесу негізінде жүзеге асырылады (агрегат деген 
француз сөзінен шыққан – алма-кезек мағынасында), яғни 
шарттың мəтініне оның қатысушыларының қол қою кезегін 
реттейтін тəртіп. Мысалы, егер Қазақстан Республикасы мен Ресей 
Федерациясы арасында шартқа қол қойылатын болса, онда 
Қазақстан жағына берілетін шарттың нұсқасында қазақ тіліндегі 
мемлекеттің атауы, уəкілетті адамның қолы, мөрі, шарттың мəтіні 
бірінші орынға қойылады. Қойылатын қолдар үшін бірінші орын 
болып шарттың мəтіні астындағы сол жақ, егер мəтін араб тілінде 
болса – оң жақ есептеледі. Егер қойылған қолдар бірінің астында 
бірі орналасқан болса, онда уəкілдің қолы жоғары орында тұрған 
мемлекет бірінші орын құқығын иеленеді. 

Көп тарапты шарттарға қол қойған кезде уəкілетті 
адамдардың қолы бірінен кейін бірі қойылады, орысша, 
ағылшынша немесе шарт қатысушылары таңдаған өзге де 
алфавиттік тəртіпте қойылады. Балама ережесі шарт саясатындағы 
мемлекеттердің дербес теңдік қағидаларының бір көрінісі. Егер 
уəкілетті адам өзінің уəкілеті көлемінде əрекет етсе жəне олар 
жарамды болса, қойылған қол жарамды болып есептеледі. 

Шарт жасасудың барлық сатыларында мемлекеттің 
ескертулер жасау құқығы бар. Ескерту дегеніміз – мемлекеттің кез 
келген нысанда жəне кез келген атауда жасайтын бір тарапты 
жариялауы. Ескертуді өтініштен айыра білу керек, өтініш келісім 
беру немесе келіспеуді айту болып есептеледі. Ескерту арқылы 
мемлекет белгілі бір ережелердің əрекет күшін жояды немесе 
өзгертеді, алайда шарттың негізгі мазмұны өзгеріссіз қалады. Егер 
бір тарапты өтініш халықаралық шартты жасасудың бастапқы 
сатыларында жасалатын болса, онда олар ескертулер болып 
есептелмейді. Себебі олардың ескертпелер сияқты заңдық салдары 
жоқ. Халықаралық шарттардың құқықтары туралы 1969 ж. Вена 
Конвенциясының 2-бөлімінде (19-23-баптар) ескертулердің 
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құқықтық табиғаты айқындалған. Вена Конвенциясының 19-
бабына сəйкес, мемлекеттер шартқа қол қойғанда, қабылдағанда 
немесе бекіткенде ескертулер жасайды. Ескертулерді қолданудың 
кейбір ерекшеліктері бар. Мысалы, егер нақты ескертуге шартта 
тыйым салынса; егер шарттық ережелердің талабы бойынша 
белгілі бір ескертулер ғана жасауға рұқсат етілсе; егер ескерту 
шарттың көлемі мен мақсаттарына сай немесе онда ескертулерге 
қатысты рəсім (Вена Конвенциясының 23-бабы) мемлекеттерден 
ескертуді жасағанда, оларға қарсылықтар жасағанда, оларды алып 
тастағанда жазбаша нысанды қолдануды талап етеді. Өйтпегенде 
ескерту жасалмаған деп есептеледі. Шартты бекітуде жасалатын 
ескерту бекіту грамотасының өзінде, алмасу жөніндегі хаттамада 
немесе бекіту грамотасын өткізу хаттамасында мазмұндалуы 
мүмкін. Сонымен, ескертулерді тұжырымдап айту – əр тараптың 
өзінің тəуелсіз құқығы, бірақ ескерту шарттық ережелердің мəніне 
əсер етпеуі керек. Ескерту жасау құқығы мемлекеттерге шарттың 
қатысушысы болуға мүмкіндік береді. Олар оның негізгі 
ережелерін, міндеттері мен мақсаттарын қабылдайды, бірақ түрлі 
себептерге байланысты шарттың кейбір ережелерімен, кейде 
болымсыз ережелерімен де келісе алмай қалады. Мысалы, 
Қазақстан Республикасы 1993 ж. соғыс құрбандарын қорғау 
туралы 1949 ж. Женева Конвенциясына кейбір ескертулер беру 
арқылы қосылды. Бұл ескертулер Қызыл Жарты Ай мен Қызыл 
Кресттің геральдикалық белгілерін ақ фонда эмблема ретінде жəне 
армияның санитарлық қызметінің айырма белгілері ретінде 
қолдануға байланысты болады. 

Бекіту – ратификациялау деген латын сөздерінен шыққан – 
шешілген, бекітілген деген мағынада шарт процесінің маңызды 
сатыларының бірі, ол мемлекеттік биліктің жоғары органының 
халықаралық шартты бекітуін көрсетеді. Бекіту шартқа заңдық 
күш береді. Кейбір елдерде, мəселен АҚШ-та бекіту 
конституциялық түзетулерді бекітудің ерекше тəртібі болып 
саналады. Бекітудің екі түрлі тəсілі бар: бекіту грамоталары 
түріндегі – халықаралық жəне заң немесе жарлық нысанындағы 
жəне мемлекет ішіндегі. Бекіту халықаралық шарт жасасудың 
міндетті сатысы болып есептелмейді. Бекіту арқылы халықаралық 
шарттың қатысушысы мемлекеттің тыныш жағдайда халықаралық 
шарт мазмұнын ойлау мүмкіндігі, өзінің уəкілетті адамдардың 



 73

əрекеттерін тексеру, қоғамдық пікірмен үйлестіру мүмкіндігі 
пайда болады. Халықаралық тəжірибеде мемлекеттің халықаралық 
шартқа қол қойғанымен, оны бекітуден бас тартатын жағдайлары 
болып түрады. Бекітуден бас тарту халықаралық құқықты бұзу 
болып есептелмейді. Сонымен бірге, халықаралық бірлестік 
мұндай бас тартудың негізделген болуын көздейді, өйткені бұл 
халықаралық құқықтың үдемелі дамуына кедергі келтіруі мүмкін. 
Қазақстандық заңдарға сəйкес, Конституциялық Кеңес 
халықаралық шарттардың Конституцияға сəйкестігін оларды 
бекітуге дейін тексереді. Мұндай рəсім үшін Қазақстан 
Республикасы Президентінің, Сенат Төрағасының, Мəжіліс 
Төрағасының, Парламент депутаттарының көпшілік санының кем 
дегенде 1/5 бөлігі жəне Премьер-министрдің үндеулері қажет. 
Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкес келмейді 
деп танылған халықаралық шарттар бекітілмейді жəне қолданысқа 
енгізілмейді. 

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарын жасасу, орындау жəне 
күшін жою тəртібі туралы" заң күші бар Жарлығының 10-бабына 
сəйкес, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын 
Қазақстан Республикасының Парламенті бекітеді. Қазақстан 
бекіткен халықаралық шарттар оның заңдары алдында басым 
күшке ие жəне тікелей қолданылады. Халықаралық шартта оны 
қолдану үшін заң шығару қажет деп көрсетілуі де мүмкін 
Қазақстандық заңдарға сəйкес, халықаралық шарттар жасасқан 
кезде келісуші мемлекеттер ол туралы уағдаласқан жағдайда олар 
бекітіледі. Мұнан басқа, Қазақстанның тəжірибесінде бекітуге 
жататын халықаралық шарттардың толық қамтылған тізімі бар: 

1) орындалуы қолданылып жүрген заңдардың өзгертілуін 
немесе жаңа зандардың қабылдануын талап ететін, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделгендегіден өзгеше 
ережелерді белгілейтін; 

2) Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттермен 
аумақтық шекараласуы туралы, ерекше экономикалық аймағының 
жəне континенттік ара-жігі туралы шарттарды қоса, Қазақстан 
Республикасының басқа мемлекеттермен ара-жігі жіктелуі туралы; 

3) Мемлекетаралық қатынастардың негіздері туралы, 
қарусыздану немесе қару-жараққа халықаралық бақылау жасау, 
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халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мəселелері жөніндегі, сондай-ақ бітім шарттары мен ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарттары; 

4) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық одақтарға, 
халықаралық ұйымдарға жəне өзге де бірлестіктерге қатысуы ту-
ралы, егер мұндай шарттар Қазақстан Республикасының егеменді 
құқықтарының бір бөлігін жүзеге асыруды оларға беруді көздейтін 
болса немесе олардың органдары шешімдерінің Қазақстан 
Республикасы үшін заңдық міндеттілігін белгілейтін болса; 

5) Мемлекеттік заемдар немесе Қазақстан 
Республикасының экономикалық жəне өзге де көмек көрсетуі 
туралы халықаралық шарттары бекітуге жатады. 

Бекіту процесінің белгілі бір заңи салдары бар. Біріншіден, 
бекіту мемлекеттің шарттық міндеттемелерді міндетті орындауға 
келісімін бекітеді. Екіншіден, бекіту шартты бекіткен мемлекетке 
егер шарт заңды күшіне еңбеген болса, оның объектісін, мақсатын 
жойып жіберетін əрекеттерді тоқтата тұруды міндеттейді. 
Үшіншіден, шартта алдын ала уағдаласқан бекіту грамоталарының 
жеткілікті көлемі жиналған жағдайда шарт өз күшіне енеді. Ең 
соңында, төртіншіден, мемлекет бекіту сəтінен бастап, 
халықаралық шарттың тең құқықты қатысушысына айналады. 

Қазақстандық тəжірибеде Парламент өз Палаталарының 
жеке мəжілістерінде Қазақстан Республикасының Президенті 
немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітуге ұсынған 
халықаралық шарттарды қарайды жəне тиісті заң қабылдайды. 
Президент халықаралық шартты бекіту туралы заңға қол 
қойылғаннан кейін жəне оны жариялаған соң бекіту грамотасына 
қол қояды. 

Егер мемлекет əу бастан-ақ шарт жасасуға қатыспаған 
болса, онда оған шартта көзделген мəн-жайлар бойынша косыла 
алады. Мұнан басқа, егер мемлекеттің шартқа қатысу құқығы 
болмай, кейінірек ондай мүмкіндігі болған жағдайда, ол да қосылу 
болып есептеледі. Қазақстан Үкіметі Сыртқы істер министрлігінің 
ұсынысы бойынша Президентке мемлекетаралық сипаттағы 
халықаралық шартқа қосылу туралы ұсыныс енгізеді. Сыртқы 
істер министрлігі Қазақстан Республикасының Үкіметіне 
үкіметаралық шарттарға қосылу туралы ұсыныс жасайды. Ад 
министрліктерге, мемлекеттік комитеттерге жəне өзге де орталық 
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атқару органдарына, сондай-ақ тікелей Қазақстан Республикасы 
Президентіне бағынатын жəне оған есеп беретін мемлекеттік 
органдарға келетін болсақ, онда бұл органдар Сыртқы істер 
министрлігімен бірігіп немесе онымен келісіп, өздерінің 
құзыреттеріндегі мəселелер бойынша Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне қосылу туралы ұсыныс енгізеді. 1995 ж. аталмыш 
Жарлықтың 18-бабына сəйкес, Қазақстан Республикасының 
халықаралық шарттарға қосылуы туралы шешімдері мынадай 
болып қабылданады: 

1) Қазақстан Республикасының Президенті ұсынған 
мемлекетаралық сипаттағы халықаралық шарттарға қатысты, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі ұсынған жəне 
үкімет қарауындағы мəселелер жөнінде бекітуге жататын 
халықаралық шарттарға қатысты – Қазақстан Республикасының 
Парламенті; 

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауындағы жəне 
бекітуге жатпайтын халықаралық шарттарға қатысты – Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қабылдайды. 

Ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарға 
қосылуға келетін болсақ, ол туралы шешімді Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қабылдайды. Қосылуды рəсімдеу 
тəртібін бекіту келісуші мемлекеттердің ішкі ісі болып табылады. 
Кейбір жағдайларда қосылуды парламенттік мақұлдау қажет 
болса; келесі жағдайларда – бұл міндетті бекітуді қажет ететін 
ерекше хаттама нысаны. Халықаралық тəжірибеде қосылу үшін 
парламенттің келісімін алу жоғары бағаланады. 

Халықаралық шарттарды тіркеу институты құпия 
дипломатияны ығыстырып жіберді. Тіркеудің мəні заңды күшіне 
енген халықаралық шарттардың шарт қатысушылары 
айқындайтын құзыретті органдарға тіркеуге берілетіндігінде, 
Халықаралық тəжірибеде тіркеудің мынадай түрлері жиі кездеседі:  

а) бір тарапты – бұл ең кең таралған түрі, тараптардың 
біреуі тіркеуді дербес түрде жүзеге асырады;  

б) қайталама – тіркелген шарт келісуші тараптың біріне 
тіркеуге беріледі; 

в) бірлескен – бірнеше депозитарийлер болғанда;  
г) қосарланған – бір шарт екі халықаралық ұйымның 

хатшылығында тіркеледі. 
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Халықаралық шарт процесі тəжірибесінде халықаралық-
құқықтық жəне ішкі мемлекеттік жариялаулар белгілі. 
Халықаралық тəжірибеде жариялау толықтай БҰҰ хатшылығына 
жүктелген. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1946 ж. 14 желтоқсандағы 
"Шарттарды жəне халықаралық келісімдерді тіркеу жəне 
жариялау, БҰҰ Жарғысының 102-бабын қолданысқа енгізу 
ережелері" деген. Қарарында БҰҰ мүшесі жасаған кез келген 
халықаралық шарт немесе келісім алғашқы мүмкіндік 
туындағанда-ақ хатшылықта тіркелуі жəне жариялануы тиіс. Егер 
шарт немесе келісім заңды күшіне енген жағдайда ғана тіркеледі 
делінген. Шартты немесе келісімді тіркейтін мемлекет немесе 
халықаралық ұйым ұсынылған мəтіннің қол қойған тараптардың 
барлық ескертпелері енгізілген шарттың немесе келісімнің нақты 
жəне толық көшірмесі екенін куəландырады. Тіркеу туралы 
куəлікке БҰҰ Бас хатшысы немесе оның өкілі қол қояды жəне 
тіркелетін тарапқа немесе органға, сондай-ақ тиісті талап бойынша 
тіркелген шарттың немесе келісімнің кез келген тарабына беріледі. 
Тіркеуге мынадай мəліметтер енгізіледі: 

1) тіркеу тəртібімен берілген сериялық нөмірі; 
2) шарттың немесе келісімнің аты; 
3) келісуші тараптардың атауы; 
4) қол қою, ратификациялау, бекіту грамоталарын алмасу, 

қосылу жəне заңды күшіне ену даталары; 
5) шарттың немесе келісімнің қолданыста болу мерзімі; 
6) шарт немесе келісім жасалған тіл немесе тілдер; 
7) актіні тіркейтін тараптардың атауы жəне тіркеу датасы; 
8) БҰҰ шарттарының серияларын жариялауға қатысты 

мəліметтер. Тіркелген шарт немесе келісім шарттардың арнаулы 
Тізбесіне енгізіледі. Тіркелген жəне шарттар тізіміне енгізіліп, 
сақталған шарттарды БҰҰ хатшылығы өз тілінде немесе түпнұсқа 
тілінде, олардың ағылшын жəне француз тілдеріндегі 
аудармаларымен бірге қысқа мерзім ішінде жариялап жібереді. 
Хатшылық тізбеге тіркелген немесе сақталатын немесе енгізілген 
шарттар туралы мəліметтерді ай сайын жариялайды жəне 
таратады. Халықаралық жариялаудан басқа ішкі мемлекеттік – 
промульгация деген латын сөзінен – жалпылама жариялау деген 
мағынада) да бар – ол қатысушы мемлекеттің бұқаралық ақпарақ 
құралдарында халықаралық шартты ресми жариялауды білдіреді. 
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Қазақстандық заңдарға сəйкес, Қазақстан Республикасының 
Парламенті бекіткен жəне заңды күшіне енген халықаралық 
шарттар Парламенттің ресми басылымдарында жарияланады. 
Бекітуге жатпайтын, Қазақстан Республикасы үшін заңды күшіне 
енген шарттар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы белгілеген 
тəртіпте қосылған үкіметаралық шарттар "Қазақстан 
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасының 
Үкіметі актілерінің жинағында" жарияланады. Қазақстан 
Республикасы үшін күшіне енген халыкаралық шарттар, 
ведомствоаралық шарттарды, сондай-ақ Қазақстан белгіленген 
тəртіпте қосылған шарттарды қоса алғанда, олар "Халықаралық 
шарттар, келісімдер жəне Қазақстан Республикасының жеке 
заңнамалық актілерінің Бюллетеньдері" жинағында жарияланады. 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының 
түпнұсқалық мəтіні шетел тілдерінде жасалса, осы тілдердің 
бірінде, қазақ жəне орыс тілдеріндегі ресми аудармаларымен 
жарияланады. Қазақстан Республикасы қатысушы болып 
табылатын халықаралық шарттарды тіркеу мен есепке алудың 
Қазақстан Республикасының қарауындағы біртұтас мемлекеттік 
жүйесі бар. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі 
Біріккен Ұлттар Ұйымының хатшылығында жəне басқа да 
халықаралық ұйымдардын тиісті органдарында Қазақстан 
Республикасының халықаралық шарттарын тіркеуді жүзеге 
асырады. Халықаралық шарт процесінің қатысушылары шарт 
мəтінінің түпнұсқасын жəне соған қатысты барлық құжаттарды 
сақтауға тапсырады. Бір немесе бірнеше мемлекеттер, 
халықаралық ұйымдар немесе осындай ұйымның бас атқарушы 
лауазымды адамы депозитарий бола алады деген француз сөзінен 
шыкқан). Депозитарийді процесс қатысушылары айқындайды. Көп 
жағдайда аумағында шартқа қол қойған немесе осы шарт 
қабылданған халықаралық конференция өткізілген мемлекет 
депозитарий болып тағайындалады. Егер мəселе халықаралық 
ұйымның құрылтай актісін сақтауда болса, онда мұндай жағдайда 
атқарушы орган депозитарий болып табылады. Мысалы, БҰҰ-ның 
1945 ж. Жарғысының депозитарийі БҰҰ хатшылығының Бас 
хатшысы болса, Беларусь Республикасының Үкіметі Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығының 1993 ж. Жарғысының депозитарийі 
болып табылады. Депозитарийдің негізгі міндеттеріне мыналар 
жатады: 
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• халықаралық шарттың түпнұсқа мəтінін сақтау; 
• түпнұсқа мəтіннің куəландырылған көшірмелерін 

дайындау; 
• шартқа қол қойғызу; шартқа қатысты құжаттарды 

хабарландыру, хат, хабарламаларды алу жəне сақтау; 
• шартқа қатысты қойылатын қолдар мен өзге де 

құжаттардың тиісті нысаны жөніндегі мəселелерді зерттеу 
жəне қажет болған жағдайда бұл мəселені тиісті 
мемлекетке мəлімдеу; 

• шартқа қатысты барлық қжаттар туралы шарттың басқа да 
ықтимал қатысушыларына хабарлау; 

•  шарттың өз күшіне енуі үшін қажетті қабылдау, бекіту 
немесе қосылу туралы қойылатын қолдар саны, бекіту 
грамоталарын немесе құжаттардың алынғаны немесе 
депозитке берілгені жөнінде хабарлау; 

• шартты БҰҰ Хатшылығында немесе басқа халықаралық 
ұйымдарда тіркеу. 
Депозитке беру деп депозитарийге халықаралық шарттың, 

бекіту грамоталарының, халықаралық шартқа қосылу туралы 
құжаттардың немесе шарттың бұзылғаны туралы құжаттардың 
түпнұсқасын сақтауға беруді айтады.  
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8 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ. 
ҚҰҚЫҚТЫҢ БІР САЛАСЫ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЙЫМ 

ҚҰҚЫҒЫ ҰҒЫМЫ 
 
Халықаралық ұйымдар халықаралық құқықтың қосымша 

субъектілерінің қатарына жатқызылады. Олар мемлекетпен бірге 
доктриналық, сондай-ақ конвенциялық тəртіпте халықаралық 
құқықтың субъектілері болып есептеледі. Халықаралық-құқықтық 
əдебиеттерде мемлекеттер мен халықаралық ұымдардың өзара 
ықпалдасуының ең бір күрделі проблемасын – ммлекеттік 
тəуелсіздік пен үкіметаралық ұйымдардың құзыретіндегі 
мемлекеттен тыс белгілердің арақатынасындағы мəселе ретінде 
көрсетеді. 

Мемлекеттің тəуелсіздік проблемалары мемлекеттің жəне 
халықаралық ұйымдар құзыреттерінің арақатынасындағы 
мəселелермен айқындалады, яғни бұл мемлекеттің халықаралық 
ұйымға өз құзыретін ішінара беруі арқылы немесе оған белгілі бір 
міндеттерді атқаруына мүмкіндік беруі бойынша түсіндіріледі. 
Халықаралық ұйымдар мемлекеттердің бірлескен 
ынтымақтастығының көп жақтылы нысаны болып табылады; оны 
мемлекеттер тиісті жағдайларда құрады жəне ол халықаралық 
қатынастардың қажеттіліктерінен туындап отырады. Мұнда баса 
айтатын бір мəселе, халықаралық ұйымдардың құқық субъектілігі 
мүше-мемлекеттердің еркін білдіруіне, осы ұйымдардың 
мақсаттарына, құзыреттеріне, уəкілеттіктеріне, органдарының 
құрылымына, қабылданатын шешімдердің заңдық салдарына 
тікелей тəуелді болып келеді. 

Ұйым Жарғысының заңды күшіне енуі белгілі бір 
құқықтық салдарды қамтамасыз етеді. Мəселен, халықаралық 
құқықтың жаңа субъектісі пайда болады, ол өзін құрған 
мемлекеттен өзгеше сипатпен анықталады. 

Дегенмен халықаралық ұйым халықаралық құқықтың 
негізгі субъктілеріне тəн маңызды ерекшелігіне – мемлекеттер, 
ұлттар мен халықтар өз тəуелсіздігін – дербестігін қорғап, күресу 
ерекшелігіне ие бола алмайды. Мемлекет кез келген халықаралық 
ұйымға кірген кезде өзінің тəуелсіз құқықтарын жүзеге асырады. 
Бірақ мұндай жағдайда мемлекет пен ұлттық ұйымдардың 
байланысу сипаттары мемлекеттің тəуелсіздігін толық шектейді 



 80

деген үғым туындамауы керек. Тəуелсіздік – бұл мемлекеттік 
биліктің күрделі саяси-заңдық сипаты, ол құзыреттердің саяси режимі, 
билік тетігі сияқты құқықтық институттар арқылы жүзеге асырылады. 
Халықаралық ұйымдардың жарғыларында бір белгі – құзыреттер 
бойынша ғана шектеу қойылады (Халықаралық Даму жəне қайта 
құру Банкінде, Халықаралық Валюта Қорында – бұл экономикалық 
мəселелер, БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінде – бейбітшілік пен 
қауіпсіздікті қолдау мəселелері). 

Халықаралық Ұйым – халықаралық катынастарды 
халықаралық-құқықтық реттеу жүйесіндегі қажет нақты 
объективті құбылыс. Халықаралық тəжірибеде халықаралық 
ұйымдардың қызметіне жəне оның көптеген бағыттары бойынша 
əрі қарай дамуына əсерін тигізетін факторлар мен жағдайлар 
жүйесі болады. Олар мынадай: 
- шаруашылық қызметін интернационалдау; 
- ғылыми-техникалық процесс; 
- осы заманғы маңызды проблемалардың ғаламдық сипаты. 

Халықаралық ұйымдар мемлекеттер мен халықаралық 
құқықтың өзге де субъектілері арасындағы халықаралық 
ьштымақтастықтың маңызды құқықтық нысанының біреуі 
болып табылады. Осы заманғы ғаламдық проблемаларды 
қарастыру халықаралық ұйымдардың қызметінде бара-бара 
өзекті мəселеге айналып келеді. Халықаралық ұйымдардың 
тəуелсіз мемлекеттермен қатар, халықаралық қатынастарды 
халықаралық-құқықтық реттеуде айтарлықтай рөл атқаратыны 
жалпыға мəлім. 

XIX ғ. ортасында қоғам дамуының табиғи қажеттіліктері 
тұрақты əрекет ететін, халықаралық əкімшілік одақ деп аталатын 
халықаралық ұйымдардың пайда болуына себеп болды. Халықаралық 
ұйымдардың қазіргі дəуірдегі дамуының кейбір зандылықтары бар. 
Олар: алуан түрлі қоғамдық құрылымды мемлекеттердің бейбіт қатар 
өмір сүруі, отарлық жүйенің күйреуі, шаруашылық, саяси, ғылыми 
жəне мəдени өмірдің интернационалдануы, сондай-ақ тəуелсіз 
мемлекеттердің өмір сүруі. Халықаралық ұйымдар құрылуының 
объективті негізі бар жəне ол əлемдік бірлестіктің шынайы 
қажеттіліктерінен туындайды. Олар халықаралық қатынастарға 
құқықтық реттеудің тұтас шегінде, халықаралық ұйым аясында 
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құқықтық ықпал етудің арнайы əдісінен басқа ешнəрсе де емес. 
Халықаралық ұйым құқықтарын халықаралық құқықтың дербес 
саласы ретінде бөліп шығару мəселесінде олар белгілі бір рөл 
атқарады. 

Халықаралық ұйымдардың құқығы күрделі нормативтік 
құрылымға ие. Жалпы халықаралық құқықтың қағидалары, 
құқықтық қағидаларына бейбіт қатар өмір сүру, мемлекеттік 
тəуелсіз-дікті құрметтеу, мемлекеттердің тең құқықтылығы жəне 
бір-бірі-нің ішкі істеріне қол сұқпау қағидаларын, сонымен қатар 
халықа-ралық ұйымдардың құқықтарының кағидалары да жатады. 
Мəсе-лен, аталған қағидалардың көпшілігі БҰҰ жарғысындағы 2-
баптың мазұнына сəйкес келеді. Онда нақты халықаралық ұйым 
қызме-інің қағидалары айқындалған. Көпке дейін халықаралық 
шарттар құқықтарының теориясында 2 түрлі тенденция өмір сүріп 
келді: 
• халықаралық ұйым құқықтарының мəліметтері; бұл тұжырым-

даманың жақтастарының көзқарасы бойынша БҰҰ-ның 
төтенше құқықтарына жалпы халықаралық құқықтан бөлек 
əрекет ететін жаңа құқық кіреді; 

• халықаралық ұйымдар құқықтарының ұғымы, БҰҰ-ның 
құқықтары деген ұғымнан əлдеқайда кең, сондай-ақ осы 
құқықтың жалпы халықаралық құқықтан бөлінуін жəне оның 
жалпы халықаралық құқықпен қатар əрекет ету мүмкіндігін 

мойындау. 
Байқап отырғанымыздай, бұл тұжырымдаманың екеуін де 

қазіргі заманғы халықаралық құқықтың ғылыми жүйесі қабылдай 
алмайды. 

Халықаралық ұйымдар құқығы – халықаралық 
ұйымдардың қызметтерін жəне құқықтық мəртебесін, пайда болу 
мəселелерін реттейтін қағидалар мен нормаларды біріктіретін осы 
заманғы халықаралық құқықтың бір саласы. 

Көп жағдайларда халықаралық ұйым құқығы халықаралық 
құқықтың бір саласы ретінде танылады. Сонымен қатар, баяғы 
қалпынша халықаралық-құқықтық жүйенің ішкі құрылымыңың 
проблемалары шешілмеген, оның ішінде бұл жүйедегі 
халықаралық ұйымдардың құқықтарының алатын орны əлі 
айқындалмаған. XIX ғ. ортасында тұрақты əрекет ететін 
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халықаралық ұйымдар пайда болғанға дейін мемлекетаралық 
тікелей байланыстар халықаралық катынастардың негізгі түрі 
болып келді. Кейінірек, халықаралық ұйымдардың пайда болуына 
орай, халықаралық ұйымдардың шеңберінде халықаралық 
қатынастар пайда болды, олар: 
• мемлекеттердің халықаралық ұйым мүшелері есебінде өзара 

байланыстары; 
• мүше мемлекеттердің халықаралық ұйымдармен қатынасы; 
• халықаралық ұйым органдарының өзара қатынастары; 
• ұйымдардың мүшелері емес мемлекеттермен халықаралық 

ұйымдардың байланыстары. 
Жоғарыда аталғандардан басқа, ұйымдардың өзара 

арақатынастары да пайда болады. Сонымен, жаңа халықаралық 
қатынастардың пайда болуы, оларды халықаралық құқықтың 
нормалары арқылы реттеу қажеттілігін негіздеп берді. 

Халықаралық құқықта, құқықтық реттеудің арнаулы бір 
пəні пайда болды, ол халықаралық ұйым шеңберіндегі 
халықаралық қатынастар. Халықаралық ұйымдардың қызмет ету 
процесінде нормативтік база құрылады. Халықаралық ұйымдар-
дың қатысуымен жасалатын шарттар көлемінің артуы халықара-
лық ұйымдарда шарт құқығының қалыптасқанын көрсетеді. 

Құқық ғылымында құқықтың салалануының өлшемі 
ретіндегі құқықтық реттеу тəсілдерінің рөлі жөнінде бірнеше 
көзқарастар өмір сүріп келеді. Бұдан сала жүйелерінің ішкі 
құрылымын айқындау қажеттілігі туралы мəселе туындайды. 
Халықаралық-құқықтық реттеу əдістерінің мазмұнын қарастыра 
отырып, біз бұл əдістің құқықтық қатынасқа қатысушылардың 
теңдік жағдайында, міндеттемелерді ерікті түрде қабылдауы жəне 
құқықтарды күштеу элементтерінсіз, тараптардың келісуі жолы-
мен құқықтарының орнатылуымен сипатталатынынан көреміз. 

Халықаралық ұйымдардың жұмыс істеуі, олардың 
органдарының əр түрлі қызметтері белгілі бір құқықтық тəртіп 
орнатуға негізделеді. Халықаралық құқық жүйесінде халықаралық 
ұйымдардың құқықтарынан тыс бірде-бір салада құқықтық реттеу 
əдістерінің мұндай ерекшелігі жоқ екенін ескерсек, бұл саланың 
дербес сала жағдайында тұрғанын атап айтуға болады. 
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Халықаралық ұйымдар ұғымы жəне құқықтық табиғаты 
 

Халықаралық ұйымдар халықаралық құқықтың туынды 
субъектісі болғандықтан, мемлекеттің əр түрлі əлеуметтік-
экономикалық құрылымдармен ынтымақтастығын қамтамасыз 
етеді, осы заманғы ғаламдық проблемаларды шешеді. 
Халықаралық ұйымдардың дамуы олардың халықаралық құқық 
субъектілігін алуымен тікелей байланысты. Халықаралық ұйымдар 
норма шығарушылық, жүйелеушілік жəне бақылау қызметтерін 
жүзеге асырады. Аталған қызметтерді жүзеге асыру халықаралық 
ұйым қызметтерін халықаралық-құқықтық реттеу тетігіне ықпал 
етуді қамтамасыз етеді. 

Халықаралық ұйымдар нормашығарушылық процеске 
қатыса отырып, халықаралық-қүқықтық санкцияларды 
пайдаланады. Ол халықаралық құқықтың туынды субъектілерінің 
құқықты пайдалану процесіндегі рөлінің күшейгенін көрсетеді. 

Халықаралық ұйымдардың даму процесі ішкі ұйымдастыру 
тетігінің дамығанын жəне жақсарғанын қуаттайды. Сөйтіп, 
халықаралық ұйым өзінің заңдық табиғаты бойынша мемлекеттің 
ынтымақтастық органы болып табылатындықтан, ұйымның 
қызметін өз мақсаттары үшін кейбір белгілерін жетілдіре отырып 
пайдаланады. Бұған мысал ретінде халықаралық ұйымдардағы 
дауыс беру рəсімінің эволюциялық дамуын айтуға болады. 
Мəселен, Ұлттар Лигасына мүше мемлекеттер БҰҰ жүйесінде 
бірауыздан шешім қабылдау қағидасынан дауыстың көпшілігіне 
қарай ойысты, ал кейінірек халықаралық ұйымдарда дауыс беру 
тəртібінің консенсус сияқты кеңінен таралған түрі қолданыла 
бастады. Консенсус – шешімдерді дайындау мен қабылдау рəсімі, 
оған мүше мемлекеттердің позициясын дауыс бермей-ақ үйлестіру 
жəне қабылданатын шешімдерге толықтай алғанда 
қарсылықтардың болмауы тəн. 

Ұйымдардың арасындағы өзара əрекеттердің нысандары 
мен əдістері бара-бара түрленіп, белсенді болып келеді. 
Халықаралық ұйым құқығы саласының нормативтік базасы 
кеңеюде. Халықаралық ұйым халықаралық құқықтың субъектісі 
болғандықтан, қүқықтық нормалар шығарады. Бұл ұйымның 
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бірінші нормашығарушылық қызметі болып табылады. Ал, екінші 
түріне квазинормашығарушылық қызметі жатады. Бұл жағдайда 
халықаралық ұйым құқықтық норма шығармайды, алайда 
нормашығарушылық қызметті: 
• халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалатын шарттар; 
• халықаралық ұйымдардың нормашығарушылық процесіне 

тікелей қатысуы; 
• халықаралық ұйымдардың жүйелеу жəне бақылау қызметтерін 

жүзеге асыруы; 
• халықаралық-құқықтық санкцияларды колдану жолы арқылы 

қамтамасыз етеді. 
Халықаралық ұйымдардың қатысуымен жасалатын 

шарттар. Қазіргі таңда, халықаралық ұйымдардың шарттық 
тəжірибесі қалыптастырған нормалар саны өсіп келе жатқаны 
байқалады. Осындай жағдайда мемлекеттер халықаралық 
құқықтың негізгі субъектілері бола отырып, халықаралық 
құқықтың қосымша субъектілерінің шарттық тəжірибелерінің 
маңызы артып келе жатқанын ескермеуі мүмкін емес. 
Халықаралық құқық комиссиясы 12 жыл (1970-1982 жж.) 
көлемінде мемлекеттер жəне халықаралық ұйымдар арасындағы 
немесе халықаралық ұйымдар арасындағы шарттардың құқықтары 
туралы конвенцияның жобасын дайындады. Халықаралық 
шарттардың құқықтары туралы 1969 ж. Конвенцияда 
"Халықаралық ұйымдардың шарт жасаудағы құқық қабілеттілігін" 
айқындайтын бап бар. 

Конвенциялық нормаға сəйкес, бұл құқық қабілеттілік осы 
ұйымның тиісті ережелерімен реттеледі. 

Халықаралық ұйымдардың нормашығарушылық процеске 
тікелей катысуы. БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерінің 
Жарғыларындағы тиісті баптарды сараптағанда, аталған 
мамандандырылған мекемелердің халықаралық конвенциялардың, 
келісімдердің жəне регламенттердің жобаларын қабылдау 
құқығына ие екенін білуге болады. Мұндай норма шығару 
процесінің мақсаты – олардың тиісті құзыреттері аясында тиімді 
халықаралық ынтымақтастықты қамтамасыз ету. Бұған екі түрлі 
жолмен қол жеткізуге болады: көп тарапты конвенциялар 
мəтінінің халықаралық ұйымдардың аясында жəне бақылауында 
қабылдануы, сондай-ақ халықаралық əкімшілік жəне техникалық 
регламенттерді қабылдау. 
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Халықаралық ұйымдардың жүйелеу жəне бақылау 
қызметтерін жүзеге асыруы. 

БҰҰ жарғысының Кіріспесінде ұйымдардың басты 
міндеттерінің бірі "шарттар жəне халықаралық құқықтың өзге де 
қайнар көздерінен туындайтын міндеттерді əділ бағалау жəне 
құрметтеу сақталуы үшін жағдай жасау" керектігі бекітілген. 
Халықаралық ұйымдардың жүйелеу жəне бақылау қызметтері осы 
міндеттерді орындауға бағытталады. 

Халықаралық – құқықтық санкцияларды қолдану жолы. 
Соңғы кездері халықаралық құқық нормаларын сақтауды 
мəжбүрлеп қамтамасыз етуде халықаралық ұйымдардың рөлі өсіп 
келеді. Халықаралық ұйымдардың мұндай санкциялары шарттың 
құрылтай құжаттарының нормаларында, олардың органдарының 
қаулыларында болуы мүмкін. Санкцияларды қолдануды құқықтық 
мəжбүрлеудің əр түрлі шаралары қамтамасыз етеді. Мысалы, 
көбірек қолданылатыны мыналар: 
1. Халықаралық ұйымдардың құрылтай құжаттарында 

көрсетілген құқықтар мен артықшылықтарды тоқтату; 
2. БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерінің органдарының 

жұмысына қатысудан, халықаралық ұйымның қатысуымен 
жасалатын шарттардың арнайы мəселелері бойынша 
ынтымақтастықтан шығарып тастау. 

Халықаралық ұйым – бұл белгілі бір міндеттерді орындау 
үшін халықаралық шарт негізінде құрылған, тұрақты əрекет ететін 
органдар жүйесі бар, халықаралық құқық субъектілігіне жəне 
халықаралық құқық нормалары мен қағидалары негізінде 
құрылған мемлекеттердің тұрақты бірлестігі. 

Халықаралық ұйымдардың белгілері мынадай: 
♦ халықаралық құрылтай шартының болуы; 
♦ белгілі бір мақсаттарының болуы; 
♦ тиісті ұйымдық құрылымы: тұрақты органдары мен штаб-

пəтерлер жүйесі; 
• мүше-мемлекеттердің құқықтары мен міндеттерінен басқа 

дербес құқықтары мен міндеттері; 
• халықаралық құқықтың нормалары мен қағидаларына сай 

құрылуы; 
• үш жəне одан да көп мемлекеттердің мүше болуы. 
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Халықаралық ұйымдардың жіктелуі көптеген 
қиыншылықтарға байланысты. Біріншіден, бір ұйымға берілетін 
анықтаманың өзіне түрлі жақтан келуге болады. Екіншіден, түрлі 
ұйымдар бар, олардың маңызды ерекшеліктеріне қарай сан түрлі 
санатқа бөлуге болады. Жіктеудің негіздеріне мыналар кіреді: 

• Мүшелікке койылатын талаптар: 
а) үкіметаралық (мемлекетаралық) – мұндай ұйымға мемлекеттері 
ғана мүше бола алады. Мұндай талапты қолдану құқық 
субъектілікті анықтаған кезде үлкен маңызға ие (БҰҰ, ХЕҰ, 
БДҰ, ЮНЕСКО). 

б) үкіметаралық емес ұйымдарға заңды тұлғалар, қоғамдық ұйым-
дар (Қызыл Крест пен Қызыл Жарты ай қоғамы, Дүниежүзілік 
бейбітшілік кеңесі, БҰҰ-ның жəрдемдесу ұйымы). 

• Қызмет ету мерзімі: 
• уақытша – бұл топқа халықаралық кеңестер, халықаралық 

конференциялар жатады. 
• түрақты – бұл топқа қазіргі кезде əрекет ететін ұйымдарды – 

БҰҰ, ТМД, барлық мамандандырылған ұйымдарды жатқызуға 
болады. 

Аталған талаптардың бəрі шартты екенін атап айтқан жөн. 
Мысалы, Экономикалық Өзара Көмек Кеңесі, Варшава Шарты 
Ұйымы өздерінің əрекет еткен кезеңдерінде тұрақты халықаралық 
ұйымдар болған еді. 

• Аумақтық кызметтері бойынша: 
а) Бүкілəлемдік ~ оларға БҰҰ, Юнеско, Халықаралық Жастар 
одағы т.б. жатады. 

б) аймақтық – қызмет əрекеті белгілі бір аймаққа таралатын ұйым- 
дар – Араб мемлекеттерінің лигасы, Африкалық бірлік ұйымы, 
Американдық мемлекеттер ұйымы, ТМД. 

• Қызмет түрлері бойынша: 
• қызмет түрі шектелмеген ұйымдар – БҰҰ, Араб елдерінің 

лигасы. 
• арнайы мəселелерді шешетін құзыреттері бар ұйымдар – БҰҰ-

ның барлық мамандандырылған мекемелері. 
Жоғарыда аталған негіздердің толық еместігіне назар 

аудару керек. Аталмыш негіздерді біздің ойымызша қосымша 
былай толықтыруға болады: жаңа мүшелерді қабылдау тəртібі 
бойынша ашық жəне жабық; қызмет əрекетінің мақсаты мен 
қағидалары бойынша – құқыққа сай, құқыққа қайшы, қызмет ету 
аясына қарай – жалпы құзыретті, арнайы құзыретті. 
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Халықаралық ұйымдардың даму тарихы 
БҰҰ-ның алғашқы бейнесі – Ұлттар Лигасының  

құқықтық табиғаты 
 

Халықаралық ұйымдардың алғашқы белгілері ежелгі 
Грекияда пайда болып, онда қалалар мен қауымдардың 
Пелопонесс жəне Афины симмахиясы сияқты одағы түрінде 
қалыптасты. Бұл екі ежелгі гректік одақтардың арақатынасы 
араздық сипатта болды да, Пелопонесс соғысымен аяқталды, 
нəтижесінде грек əлемінде спарта үстемдігі орнады. Афины 
симмахиясы тарап кетті. Халықаралық ұйымдардың тағы бір 
нысаны ежелгі гректік амфиктиониялар ортақ қазынасы мен ортақ 
соғыс жүргізетін ережелері бар тайпалар мен қалалардың діни, 
саяси одақтары сияқты ежелгі халықаралық бірлестіктер болды. 
Амфиктионияға айқын ішкі құрылымды сипат тəн еді. 

Осы заманғы халықаралық ұйымдардың алғашқы 
нышандары табылған мемлекетаралық бірлестіктерді құру 
қажеттігі экономикалық жəне саяси себептермен негізделеді. 
Мұндай заңды байланыс халықаралық қатынастар дамуының 
келесі сатыларында да байқалады. 

XIX ғ. халықаралық бірлестіктерінің қайсысын алғашқы 
халықаралық ұйымдар ретінде атауға болады деген пікірге алуан 
түрлі көзқарастар бар. Мысалы, алғашқы халықаралық 
бірлестіктер тобында мынадай бірлестіктер аталып жүр. 
• 1815 жылы құрылған Қасиетті Одақ; 
• Рейн өзеніндегі кеме катынасының орталық комиссиясы; 
• өлшем жəне таразы халықаралық бюросы – 1875 ж.; 
• Бүкіл əлемдік пошта одағы – 1874 ж. 

Жоғарыда аталған белгілері бар алғашқы халықаралық 
ұйымдар капитализм дəуірінде пайда болды. Олар өздерінің 
құқықтық табиғаты бойынша бір əлеуметтік жүйеге енетіндіктен, 
іс жүзіндегі əрекеттерінде қатысушылардың тəуелсіз теңдігі 
қағидасын сақтау мен іске асырудан əлі алыс тұрған болатын. 
Мұнан тыс, ұйымның қатарындағы отарлардың жəне тəуелді 
аумақтардың жағдайы ашық келіспеушілік сипатында болды. 

Сол кездегі халықаралық қатынастар жүйесінде 
халықаралық ұйымдар бірінші халықаралық ынтымақтастық 
мəселесінде көмекші рөл атқарды. Сонымен бірге, олардың пайда 
болуы халықаралық қатынастардың кеңеюіне жол ашты. 
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Осы заманғы халықаралық қатынастардың сипаттық 
белгілерінің бірі ретінде мемлекетаралық ұйымдардың тез дамуы 
мен өсуін айтуға болады. XX ғ. басында соғыстың алдын алу 
мақсатында саяси бағдар тұтқан халықаралық ұйымдарды құру 
туралы əр түрлі жобалар жасала бастады. Бірінші дүниежүзілік 
соғыс кезеңінде осындай жобалардың 50 шақтысы жасалды. 
Сондай жобалардың бірі ұлттар лигасының негізін қалады, 
дегенмен мемлекеттің қауіпсіздігін колдау жəне бейбітшілікті 
сақтау мақсатындағы саяси халықаралық ынтымақтастықтың 
тиімділігі құралына айнала алмады. Алайда, Ұлттар Лигасының 
шынайы иелерінің мақсаты, оның Жарғысындағы Кіріспеде 
көрсетілгендерден алшақ жатқан болатын. Ұлттар Лигасы 
Жарғысының соңғы нұсқасы ағылшын-американдық жоба 
негізінде жасалып, үш империялық державалар: АҚШ, Англия, 
Франция арасында келісілді. Ал Париж конференциясының қалған 
қатысушылары Жарғыны талқыламай-ақ қабылдаған болатын. 

1919 ж. 18 сəуірінде қабылданған Ұлттар Лигасының 
Жарғысына 44 мемлекет қол қойды, оның ішінде 31 мемлекет 
бірінші дүниежүзілік соғыста Антанта тарапын қолдағандар болып 
шықты. Бұл мəліметтерді келтіру себебіміз халықаралық ұйымның 
таптық сипатын анықтауда бұлтартпайтын дəлел болғандығынан. 
Бұл ұйымның ең алғашқы мүшесі АҚШ болды. Бірақ кейінірек 
американдықтар Ұлттар Лигасының құрамына кірмей қалды, 
себебі Америка Сенаты Версаль шартын бекітпегендіктен, Ұлттар 
Лигасының шарты да бекітілмеді. Ал екінші топтағы 
"шақырылғандар" деп аталатын мемлекеттердің құрамында 
бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде бейтарап саясатын ұстанған 
13 мемлекет болды Ұлттар Лигасының жарғысына қол қойғандар-
дың ішінде британдық доминиондар да болды, ол билік басындағы 
ағылшындардың Британ империясына кіретін елдердің Ұлттар 
Лигасына мүше болуына аса мүдделіліктерінің нəтижесі еді. 

Ұлттар Лигасы мынадай басты органдардан құралған еді: 
• Жиналыс (Ассамблея). Бұл орган қыркүйекте өтетін 

сессиялар бойынша жұмыс істеді. Бұл басты орган өз құзыретіне 
жататын барлық мəселелерді қарастыруға уəкілетті болды, 
қарарларды, кепілдемелерді жиналыс (Ассамблея) бірауыздан 
қабылдайтын. 
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• Ұлттар Лигасының кеңесі – тұрақты жəне тұрақты емес 
органдардан тұратын орган. Тұрақты органдар ретінде – 
Ұлыбритания, Жапония, кейінірек Германия, 1834 жылдан КСРО 
қосылды. 

• Хатшылық – Ұлттар Лигасының атқарушы органы, 
оның аппаратының саны 600 адамдай болды. 

• 1920 жылы сот органы құрылды – халықаралық əділ 
соттын Тұрақты Палатасы. Халықаралық əділ соттың Тұрақты 
Палата Статуты редакциялық өзгерістерге ұшырап, ақырында 
БҰҰ-ның халықаралық сот Статуты болып қалды. 

• Ұлттар Лигасының басты органдарының құрамына 
халықаралық еңбек ұйымы кірген болатын, ол БҰҰ аясында 
мамандандырылған мекеме болды. 

Сөйтіп, Ұлттар Лигасында өмір сүрген басты органдар 
жүйесі БҰҰ-да қайталанды. Оның ішінде Ұлттар Лигасындағы 
жиналыстың (Ассамблея) орнына БҰҰ-ның Бас ассамблеясы 
құрылды; Ұлттар Лигасы Кеңесі қауіпсіздік кеңесі болып қайта 
құрылды; Ұлттар Лигасынын Хатшылығы БҰҰ бас органдарының 
құрылымында осы аттас атпен аталды, ал халықаралық əділ 
соттың ұйымдық құрылымы халықаралық соттың Тұрақты 
Палатасының құрылымын қайталады. 

Ұлттар Лигасының құқықтық мəртебесін сараптай отырып, 
бұл ұйымның мынадай кемшіліктері болғанын байқаймыз. 

- Саяси шешімдерді қабылдаған кездегі бірауыздылық 
қағидасының болуы. Оның мағынасы, Ұлттар Лигасының кез 
келген мүшесі дауласушы тараптарды қоспағанда, вето қою 
құқығын иемденді, сөйтіп шешім қабылданбайтын еді. 

- Басты органдар – Жиналыс (Ассамблея) пен Кеңес 
арасында құзыреттерінің нақты жұмыс тəртібі жоқ болды. 

- Ұлттар Лигасының Жарғысында басқыншылық соғысқа 
үзілді-кесілді тыйым салуға орын берілмеді. 

- Ұлттар Лигасының Жарғысында қарусыздану идеясы 
басқа мемлекеттер алдындағы міндетті орындау қажтілігіне ғана 
сайды. Толық жəне біржолата қарусыздану туралы тезис 
халықаралық құқықта кейінірек қарала бастады. 

- Басқару мандатын тапсыру жолымен отарлық жүйені 
ашыққа шығару. 
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- Ұлттар Лигасы қызметінің негізі бір ғана – 
антисоветизм еді. КСРО бұл ұйымға 15 жыл өткен соң ғана толық 
мүшелікке өтті. Дегенмен, КСРО Ұлттар Лигасына кірердің 
алдында осы Лиганың қамқорлығымен өткізілген бірнеше 
конференцияға қатысты. Мысалы, қарусыздану мəселелеріне 
арналған бірнеше сессияларға қатысқан КСРО жалпыға бірдей 
толық жəне тез арада қарусыздану туралы жəне қарулануды 
прогрессивті – пропорционалды қысқарту туралы 
конвенциялардың жобаларын жасауға көмектесті. 

1931 ж. Солтүстік-Шығыс Қытайдағы (Манчжурия) Жапон 
басқыншыларына қарсы Ұлттар Лигасын қандай да бір тиімді 
шараларды қолдана алмаған дəрменсіздігі халықаралық ұйымның 
халықаралық аренадағы беделін түсіріп жіберді. Дəл осы кезеңде, 
елдердің көпшілік бөлігі КСРО-ның араласқанына мүдделі еді. 
1933 ж. Ұлттар Лигасының құрамынан фашистік Германия мен 
милитаристік Жапония шығып кетті. Ұлттар Лигасына мүшелікке 
КСРО-ны ұйымның 30 мүше-мемлекеті шақырды. Сөйтіп, КСРО-
ны шақыру фактісі оның беделінің едəуір өсуіне себеп болды. 
КСРО қысқа мерзім ішінде (1939 Ж. КСРО Финляндияға шабуыл 
жасады деген айыппен ұйымның құрамынан шығарылып 
тасталды) халықаралық ұйымның бейбіт өмірді сүйетін күштердің 
жиналатын орталығына айналуына жəне бейбітшілікті ұжымдық 
қорғау жүйесін қалыптастыруға көп күш жұмсады. 

Ұлттар Лигасы өзінің əрекет еткен кезеңінде қандай да бір 
маңызды дау-жанжалдарды шеше алмады, тіпті жаңа əлемдік 
соғыстың алдын алуға да дəрмені жетпеді. Сөйтіп, бейбітшілік пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық 
үкіметаралық ұйымды құрудағы алғашқы қадам сəтсіз аяқталды. 
Ұлттар Лигасының ұйымдық-құқықтық, заңдық тетігі өте 
жетілмегені себепті мүше мемлекеттер арасындағы даулы сəттерді 
тиімді шешуге халықаралық қатынастарды дамыту үшін бейбіт 
қадамдарды іздеп табуға жол бермеді. 

 
Қазақстан Республикасы – Біріккен Ұлттар  

Ұйымының мүшесі 
 

Қазақстан Республикасы 1992 ж. 2 наурызында БҰҰ 
құрамына кірді. Қауіпсіздік Кеңесі Қазақстан Республикасын БҰҰ 



 91

құрамына қабылдауға ұсынған Бас Ассамблеяның қарарын дауыс 
берусіз-ақ мақұлдады. Қазақстандық делегация БҰҰ-ны қайта кұру 
жөнінде, дау жанжалдардан кейінгі кезең проблемалары жөнінде, 
бітімгершілік күштерінің қорын құру туралы бағдарламалық 
ұсыныстар жасады. БҰҰ Қазақстандағы қызметіне 1993 ж. кірісті. 
Өз агенттіктерінің офистерін құрды. Мысалы, атап айтқанда, БҰҰ-
ның даму бағдарламасы – БҰҰДБ; Бүкілəлемдік денсаулық сақтау 
Ұйымы – БДСҰ; білім, ғылым жəне мəдениет жөніндегі БҰҰ 
бағдарламасы – ЮНЕСКО; БҰҰ-ның босқындар мəселесі 
жөніндегі Жоғарғы Комиссар Басқармасы – БЖКБ; өндірістік даму 
жөнінде – ЮНИДО; халықаралық еңбек Ұйымы – ХЕҰ; жəне т.б. 
Қазақстан БҰҰ-ның БДҰ, МАГАТЭ, ИКАО, ХДҚБ, ХВК, 
ЮНЕСКО сияқты мамандандырылған мекемелерінің мүшесі 
болып табылады. 

Қазақстан Республикасының əмбебап халықаралық ұйымға 
мүше болуы, тəуелсіз мемлекеттің сыртқы саясатындағы тарихи 
оқиғаның бірі. КСРО құрамына кіретін одақтас республика болған 
Қазақстан халықаралық құқық субьектілігін жанама түрде ғана 
жүзеге асыратын. Соған орай, мемлекет Халықаралық бірлестік 
алдында түрған проблемаларды шешуге өз ыңғайымен келе 
алмады. Қазақстан Республикасының Президенті өзінің 
"Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен 
дамуының стратегиясы" атты кітабында: "Дүние жүзі 
қоғамдастығына ену саясатын нарықтық жүйенің үш басты 
орталығы – АҚШ, Жапония жəне Батыс Еуропамен серіктестік 
мүмкіндігін тиісті бағалай отырып құру қажет жəне нақ 
осылардың дүниежүзілік шаруашылық байланыстарын күшейтудің 
қозғаушы күші болғанын есте сақтаған жөн. Олармен өзара іс-
қимыл сондай-ақ халықаралық қаржы жəне басқа институттарына 
жол ашады, ал олардың рөлі дүние жүзінде айтарлықтай өсті. 
Халықаралық ұйымдар – Біріккен Ұлттар Ұйымы, Халықаралық 
валюта қоры, Бүкіл дүниежүзілік банкі, тарифтер мен сауда 
жөніндегі Бас Келісім, Халықаралық даму жəне қайта құру банк 
жəне басқаларымен көпжақты ынтымақтастық пен тиімді 
қатысуды біз өз қоғамымыздың ашықтығына деген бағыттың, 
экономикалық жəне ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағыты-
ның қисынды жалғасы ретінде қараймыз" деп атап өткен болатын. 
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Қазақстанның БҰҰ құрамына кіруінің үлкен саяси маңызы 
бар, себебі ол біздің мемлекетіміздің дербестігі мен тəуелсіздігін 
барлық халықаралық бірлестіктің тануын білдіреді. Қазақстан 
Республикасы халықаралық бірлестікке интеграцияланып, басқа 
мемлекеттердің арасында өзінің лайықты орнын таба білді. 
Қазақстан Республикасына мемлекеттің саяси тұрақтылығы, елдің 
геосаяси артықшылығы, өзіне жүктелген халықаралық 
міндеттемелерді орындауы осы заманғы халықаралық құқықтың 
негізін қалаған қағидалар мен нормаларды құрметтеуі 
халықаралық бірлестік тарапынан оң көзқарасты қамтамасыз етуі 
талас тудырмас. Қазақстан Республикасы Президентінің Азияда 
ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру жөніндегі жəне аймақтық 
ынтымақтастықты нығайту жөніндегі шаралар туралы бастамасы 
Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан қолдауга ие болды. БҰҰ Бас 
Ассамблеясының 47-сессиясында алғаш рет қозғалған Азиядағы 
əрекеттестік жəне сенім шаралары туралы Кеңесті шақырту идеясы 
əмбебап халықарлық ұйымның мақсаттары мен қағидаларына 
толықтай үйлеседі. 

Қарусыздану жəне ядролық қаруды таратпау режимін 
нығайту саласындағы Қазақстанның белсенді позициясы əлемдік 
бірлестік назарынан тыс қалмауда. СНВ-1 шартына жəне ядролық 
қаруды таратпау туралы Шартқа (ЯҚТШ) Қазақстанның қосылуы 
БҰҰ Бас Ассамблеясының 49-сессиясында, 1995 ж. ЯҚТШ 
əрекетін ұзарту жөніндегі БҰҰ конференциясында мемлекеттер 
мен үкімет басшылары тарапынан қызу қолдауға ие болды. 

Əлемдік бірлестікті толғандырып отырған маңызды 
мəселелердің бəріне қатысты Қазақстан Республикасының 
ұстанған нақты көзқарасы бар. Еуропадағы қауіпсіздік жəне 
ынтымақтастық жөніндегі ұйымға, Парламентаралық Одақ 
Ұйымына, Экономикалық ынтымақтастық Ұйымына мүше бола 
отырып, Қазақстан осы ұйымдардың Біріккен Ұлттар Ұйымымен 
ынтымақтастығын нығайтуға бағытталған Бас Ассамблея 
қарарының жобасына құрылымдық ұсыныстар жасады. 

Бітімгершілік күштерін дамыту жəне нығайту қажеттілігі 
туралы БҰҰ-ға мүше – мемлекеттердің көзқарасын бөлісе отырып, 
Қазақстан, Қырғызстан жəне Өзбекстан 1955 ж. желтоқсан айында 
Орталық бітімгершілік батальонын құру туралы БҰҰ 
қамқорлығындағы Келісімге қол қойды. Мұнан басқа, барлық 
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үкіметтерге БҰҰ бітімгершілік күштерінің қорын "бір қосу бір" 
формуласымен қалыптастыруды бастау ұсынылды. Оның 
мағынасы, əрбір мемлекет өзінің қорғаныс бюджетінен бір 
пайызды беруден бастап, жыл сайын аударуларын бір пайызға 
көтеріп отырады. 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 49-сессиясында 295 қарар 
қабылданды, оның ішінде Қазақстан Республикасы 20 қарардың 
бірлескен авторы болды. Сессия мəжілістерінде жəне БҰҰ-ның 
Бас комитеттерінде қазақстандық делегация мүшелері 13 ресми 
баяндама жасады. 

БҰҰ-ны реформалау мəселелері жөнінде Қазақстанның 
өзіндік позициясы бар. Мемлекеттік Хатшы, Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрі Қ.Қ. Тоқаев: "С одной 
стороны, поспешность в перестройке ООН, по нашему мнению, 
может привести к серьезной дестабилизации глобальной ситуации, 
ибо по существу демонтажу подвергнется уникальная 
организация, которая концентрирует в себе пеструю мозаику 
национальных интересов различных государств - больших и 
малых. В то же время ООН не может оставаться закостенелой 
организацией, равнодушной к кардинальным изменениям на 
геополитической карте мира" - деп айтып өтті. 

1999 ж., БҰҰ Бас Ассамблеясының 54-сессиясында 
мемлекеттің тəуелсіздік рөлі мен қазіргі халықаралық 
қатынастардағы мемлекеттің тұтастай алғандағы рөлінің 
арақатынасы туралы қызу пікірталас туындады. Бұл даулардағы 
Қазақстанның позициясы бүгінгі таңда əлемде күштер, жергілікті 
тайталас жəне қарсы тұру орталықтары, басқа елдерге саяси 
ұстанымды тану болмау керек дегенге келіп сайды. 
Ынтымақтастық, тұрақты даму, өзара мүдделерді ескере отырып, 
диалог жүргізу қазіргі əлемнің басты тенденциялары осылар 
болуы керек. БҰҰ Бас Ассамблеясының осы кезекті сессиясының 
шеңберінде вето құқығы жөнінде талқылау жүргізілді. БҰҰ-да 
Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелік құрамын кеңейту мəселесі де 
қозғалды. Қазақстан Қауіпсіздік Кеңесінің құрамына Жапония мен 
Германияны енгізу туралы ұсыныс жасады. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстан Республикасындағы 
қызметінен бірнеше цифрлар мен фактілер келтірейік. 

1994 ж. Алматыда Бүкілəлемдік Банктің тұрақты миссиясы 
ашылды. 1997 ж. жалпы сомасы 1188 млн. АҚШ долларын 
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құрайтын 14 заем мақұлданды жəне 600 млн. АҚШ доллары 
жұмсалды. Бүкілəлемдік Банктің Қазақстандағы қызметінің негізгі 
салалары: заемдар бағдарламалары, экономикалық жəне салалық 
зерттеулер, оқыту жəне көмек үйлесімі. 1992 жылдан Қазақстанда 
əрекет етіп келе жатқан Халықаралық Валюта Қоры 
қаржыландыру, техникалық қамтамасыз ету жəне оқытуға көмек 
көрсетті. Қаржылық көмек көрсетудің үш бағдарламасы іске 
қосылып, оларды жүзеге асыруға 1993-1995 жж. кезеңінде 460 
млн. АҚШ доллары жұмсалды. Мұнан басқа, 1996 ж. сəуір айында 
Бүкілəлемдік Банкі, Халықаралық Валюта Қоры жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметі 450 млн. АҚШ долларынан асатын соманы 
құрайтын үш жылдық бағдарламаны іске асыруда. Халықаралық 
валюта қоры жыл сайын Вашингтонда (АҚШ) жəне Венада 
(Австрия) арнайы курстар ұйымдастырады. Бүкілəлемдік 
денсаулық сақтау Ұйымы өз офисін 1993 ж. ашты, БДҰ-ның 
басым бағыттары мынадай: денсаулық сақтау жүйесін 
реформалау; ана мен бала денсаулығы; медбикелік күтім жүйесін 
реформалау; тамақтану саласындағы ұлттық саясат; жұқпалы 
ауруларды бақылау; дəрілік препараттарды қолдану саясатын 
дайындау; қоршаған орта жəне денсаулық. БҰҰ-ның осы 
мамандандырылған мекемесі мен Қазақстан Республикасының 
келешектегі ынтымақтастығы Қазақстанның Денсаулық сақтау 
министрлігі мен Еуропадағы БДҰ-ның аймақтық офисі арасындағы 
ынтымақтастық орташа жылдамдатылған бағдарламасымен 
белгіленеді. ЮНЕСКО Қазақстандағы офисін 1994 ж. ашты жəне 
1995-1996 жж. Азия Даму Банкінің заемдары үшін негіз ретінде білім 
беру жүйесін жан-жақты шолып өтті. Сондай-ақ, Арал жəне Каспий 
теңіздерінің мониторинг жобасы, Семейдегі бұрынғы ядролық 
полигонның мониторинг жобалары жүзеге асырылды. Білім, ғылым 
жəне мəдениет мəселелері жөніндегі Бүкілəлемдік ұйым (ЮНЕСКО) 
Қазақстандағы мəдениет қызметін "Жібек жолы – диалог жолы" 
деген жобаның шеңберінде жалғастырып келеді. ЮНЕСКО-ның бас 
конференциясында жағалаудағы мемлекеттердің қатысуымен 
Каспий теңізін бірігіп зерттеу туралы Қазақстан ұсынған қарар 
қабылданды. 1997 ж. М. Əуезовтың туғанына 100 жыл толуына байла-
нысты жəне 1998 ж. Түркістан қаласының 1500 жылдығына байла-
нысты мерейтой даталарын күнтізбеге енгізу туралы Қазақстанның 
ұсынысы мақұлданды. Қожа Ахмед Иассауи Кесенесін Бүкілəлемдік 
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мəдени мұра тізіміне енгізуге байланысты жұмыстар жүргізілуде. 
"Алтын Емел" ұлттық паркін ЮНЕСКО-ның қорғауындағы обьектілер 
қатарына жатқызу жөніндегі мəселе бірінші рет талқыланды, ол мəдени 
жəне табиғи мұраларды қорғау жөніндегі Конвенцияға сай келеді. 

/БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелері тұрақты даму, 
кедейшілікпен күрес, жұмыспен қамтамасыз ету, əлеуметтік даму жəне 
əлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау, экологиялық жағдайды 
тұрақтандыру, ерлер мен əйелдердің тең құқылығын қамтамасыз ету, 
сондай-ақ босқындарға қатысты халықаралық құжаттардың сақталуына 
қол жеткізу жəне т.б. жөнінде ұсыныстар жасады. Əлеуметтік даму 
Стратегиясын дайындаудың бекітілген графигі БҰҰ-нын 
Қазақстандағы қызметінің басты жемісі болды, атап айтқанда: əйел 
құқықтары жөніндегі Бюроны құру, денсаулықты сақтау, 
ВИЧ/СПИД инфекцияларымен күрес жөніндегі проблемалар 
практикумы, адамдардың дамуы жөніндегі ұлттық есепті дайындау; 
ОБСЕ жəне БЖҚБ ұйымдастырған босқындар жəне мигранттар ісі 
туралы ТМД конференциясы. 

Сонымен, Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар 
Ұйымының аясындағы қызметі БҰҰ Жарғысының көпшілік 
таныған нормалары мен қағидаларына сай келеді. Қазақстан БҰҰ 
жүйесіне кіретін халықаралық ұйымдармен тығыз 
ынтымақтастықты жалғастыра береді жəне олардың жасайтын 
жобаларына да белсенде қатысатын болады. 
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9 дəріс. ТƏУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТТЕР ДОСТАСТЫҒЫ (ТМД) 
 
КСРО ыдырағанан кейін экономикалық дағдарысты бастан 

кешкен бұрынғы кеңес мемлекеттерінің бəріне келісілген 
əрекеттер, ынтымақтастық қажет болды, өзара тиімді шешімдер 
ізделді. Əлемдік тəжірибеден белгілі болғанындай, тұрақтылықты 
сақтау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, экономиканы реформалау 
үшін, əлемдік бірлестіктің интеграциялануы үшін бірлесу қажет 
еді. Сондықтан Тəуелсіз мемлекеттер Достастығының құрылуы – 
бұл тəуелсіз мемлекеттердің обьективті жəне заңды даму 
процесінің нəтижесі. 

Қазақстан Республикасы халықаралық құқықтың көпшілік 
таныған нормалары мен қағидаларын сақтау негізінде 
экономикалық жəне саяси міндеттерді шешу үшін ТМД аясында 
байланыстарды нығайтуға ат салысты. Қазақстанның жаңартылған 
КСРО қалыптастыру туралы жəне біртұтас экономикалық кеңістік 
құру туралы ұсынысы Ресейдің бірінші Президенті Б.Н.Ельциннің 
1991 ж. 17-18 тамызда Қазақстанға келген жұмыс сапарында алғаш 
рет айтылды. "Тəуелсіз мемлекеттер Одағының тұрақтылығының 
кепілі туралы" жəне "Біртұтас экономикалық кеңістік туралы" 
біріккен өтініштерге қол қойылды. Осы құжаттарға Қазақстан 
жəне Ресей басшылары басқа республикалардың жетекшілеріне 
жаңа бірыңғай нарық кеңістігін құруға байланысты барлық 
проблемаларды талқылау мақсатында қызметтік кездесу 
ұйымдастыруды ұсынды. 1991 ж. 8 желтоқсанында Беларусь, 
Ресей жəне Украина арасында Беловеж келісіміне қол қойылды. 
1991 ж. 13 желтоқсанында Орта Азия мемлекеттері басшылары-
ның кездесуі өтті. 1991 ж. 21 желтоқсанында Алматыда 11 тəуелсіз 
мемлекет келіссөздер жүргізді. Олардың "тең құқылық негізінде 
жəне Жоғары Уағдаласушы Тараптар ретінде Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығын құруға" шешім қабылдауы осы 
кездесудің нəтижесі еді. ТМД қатысушыларының əрекеттестігі тең 
құқылық, бір-бірінің аумақтық тұтастығын жəне шекараларының 
мызғымастығын құрметтеу қағидаларына сай жəне біртұтас 
қорғаныс кеңістігі мен ядролық қаруға біртұтас бақылауды сақтау 
арқылы жүзеге асырылатыны жөнінде Алматы Декларациясына 
қол қойылды. ТМД-ның барлық қатысушыларының келісімімен, 
бұрынғы КСРО мүше-мемлекеттерінің, сондай-ақ Достастықтың 
мақсаттары мен міндеттерін бөлісетін басқа да мемлекеттердің 
оған қосылуы үшін ТМД ашық деп жарияланды. 
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ТМД Жарғысының Кіріспесінде Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына ерікті түрде біріккен мемлекеттер Достастықтың 
Жарғысын қабылдауға шешім қабылдағаны белгіленген. Мұнда 
ТМД-ға мүше-мемлекеттер халықаралық құқықтың көпшілік 
таныған қағидалары мен нормаларының, БҰҰ Жарғысы 
ережелерінің, Хельсинки Қорытынды Актісі мен Еуропадағы 
Қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі келісімнің өзге де 
құжаттары негізінде əрекет етеді. Сөйтіп, Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының құрылуы жоғарыда аталған халықаралық-
құқықтық құжаттар ережелерінің жүзеге асуын көрсетеді. 

Жарғылық ережелердің анықтамалық маңызы бар, ол: 
мүше-мемлекеттер халықаралық құқықтың дербес жəне тең 
құқылы субьектілері екендігі. Достастық мемлекет болып 
табылмайтындықтан, оның ұлттық өкілеттіктері жоқ. Мүше-
мемлекеттер арасындағы достастық, тату көршілік, ұлтаралық 
келісім, сенім, өзара түсіністік жəне өзара тиімді 
ынтымақтастықты одан əрі дамыту жəне қарым-қатынастарды 
нығайту – достастықтың мақсаттары болып табылады. 

ТМД Жарғысынын 2-бабы осы халықаралық ұйымның 
мақсат-міндеттерін айқындайды: 
- саяси, экономикалық, экологиялық, гуманитарлық, мəдени жəне 
басқа да салаларда ынтымақтастықты жүзеге асыру; 

- мүше-мемлекеттердің жалпы экономикалық кеңістік аясында 
жан-жақты жəне үйлесімді экономикалық, əлеуметтік дамуы, 
мемлекет-аралық кооперация жəне интеграция; 

- халықаралық құқықтың көпшілік таныған қағидалары мен 
нормаларына сəйкес жəне ОБСЕ құжаттарына сай адам 
құқықтары мен негізгі бостандықтарын қамтамасыз ету; 

- халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
қарулану жəне əскери шығындарды қысқарту жөніндегі тиімді 
шараларды жүзеге асыру, ядролық жəне жаппай қырып-жоятын 
қарулардың өзге де түрлерін жою, жалпыға бірдей жəне толық 
қарусыздануға қол жеткізу; 

- мүше-мемлекеттер азаматтарының достастық шегінде еркін 
араласуына, жүріп-тұруына көмектесу; 

- құқықтық қатынастардың басқа да салаларында өзара құқықтық 
көмек пен ынтымактастық; 

- Достастық мемлекеттері арасындағы даулар мен жанжалдарды 
бейбіт жолмен шешу. 
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Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының Жарғылық 
ережелерінде қағидалар ретінде халықаралық құқықтың жəне 
Хельсинки Қорытынды актісінің көпшілік таныған нормалары 
көзделген жəне мемлекетаралық қатынастарда халықаралық 
құқықтың үстемдік тезисі белгіленген. 

Осы ұйымдағы мүшелік мəселелері мынадай жолмен 
айқындалады: Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығын құру туралы 
1991 жылдың 8 желтоқсанындағы Келісімге жəне осы Келісімге 
косымша ТМД Жарғысын қабылдау кезіндегі 1991 ж. 21 
желтоқсанындағы Хаттамаға қол қойған жəне бекіткен 
мемлекеттер Достастыққа мүше бола алады. Жарғыны мемлекет 
басшылары қабылдағаннан кейін, бір жыл ішінде Жарғы бойынша 
өздеріне міндеттемелер жүктеген мемлекет-құрылтайшылар 
Достастықтың мүше-мемлекеттері болып табылады. Осы 
ұйымның мақсат-міндеттері мен қағидаларын бөлісетін жəне 
Жарғы бойынша өздеріне міндеттемелер алатын мемлекеттер 
Достастыққа мүше бола алады жəне Жарғыға қосылу үшін барлық 
мүше-мемлекеттердің келісімі қажет. ТМД-ның жеке қызмет 
түрлеріне қатысқысы келетіндер ассоциацияланған мүше ретінде 
болуы да мүмкін. Бақылаушылар институтында да рəсім ережелері 
көзделген. Достастық құрамынан шығатын кезде мүше-мемлекет 
депозитарийге 12 ай бұрын хабарлауы тиіс. Жарғылық ережелерді 
бұзған жағдайда, Достастық көлемінде жасалған келісімдер 
бойынша міндеттемелерді жүйелі түрде орындамаған жағдайда 
халықаралық құқықта көзделген шаралар қолданылады. 

Мүше-мемлекеттердің əр түрлі салалардағы арақатынаста-
рындағы көп жақты жəне екі жақты келісімдер негізгі құқықтық 
база болып табылады. 

Мүше-мемлекеттердің біріккен қызмет саласы көптеген 
əмбебап жəне аймақтық ұйымдардың бағдарламалық 
ережелерімен сəйкес келеді. Сонымен, ТМД Жарғысының 4-
бабында көзделген қызмет түрлерінің тізбесі онымен шектелмейді. 
ТМД Жарғысы мүше-мемлекеттердің үш маңызды бағыттары 
бойынша позицияларын егжей-тегжейлі көрсетеді: 
1. Ұжымдық қауіпсіздік жəне əскери-саяси ынтымақтастық. 
2. Жанжалдардың алдын алу жəне дауларды шешу. 
3. Экономикалық, əлеуметтік жəне құқықтық салалардағы 

ынтымақтастық. 
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Халықаралық қауіпсіздік, қарусыздану жəне қарулануды 
қадағалау саласында ТМД мүше-мемлекеттері келісімді саясат 
жүргізуде. Сөйтіп, жарғылық ережелерде позицияларды үйлестіру 
үшін өзара консультациялар тетігі мен төнген қауіпті жою үшін 
шаралар қабылдауға сілтемелер жасалған. Осы шаралар 
бітімгершілік операцияларын қолдануды жəне қажет жағдайда 
Қарулы Күштерді де қолдануды көздеуі мүмкін. 

ТМД мүше-мемлекеттері адам құқықтарын бұзуға əкеліп 
соғуы мүмкін жанжалдардың алдын алу үшін қолдан келген 
барлық шараларды пайдаланулары міндетті. Ол, ең біріншіден 
ұлтаралық жəне конфессия аралық жанжалдарға қатысты. 
Мемлекеттер жанжалдарды шешудің бейбіт тəсілдерін, 
келіссөздер жүргізу жəне реттеудің басқа да ұқсас тəсілдерін 
қолдануға міндеттенеді. Егер дауларды бейбіт жолмен шешу 
тəсілдері жеткіліксіз болса, онда мемлекеттер дауды мемлекет 
басшыларының Кеңесіне береді. 

Экономикалық, əлеуметтік жəне құқықтық салалардағы 
ынтымақтастық жалпы экономикалық кеңістік құруға, əлеуметтік 
саясатты үйлестіру, ортақ əлеуметтік бағдармаларды жасауға жəне 
əлеуметтік шиеленісуді төмендету жөніндегі шараларды жасауға 
көмектеседі. Осы қызмет түріндегі елеулі маңыз табиғатты 
бірлесіп қорғау шараларын жүзеге асыруға, экологиялық апаттар 
мен өзге де төтенше жағдайлардың салдарын жоюға өзара көмек 
көрсетуге берілген. Мұнан басқа, мүше-мемлекеттер құқық 
саласында да ынтымақтастықты жүзеге асырады. Бұған құқықтық 
көмек көрсету туралы көпжақты жəне екі жақты шарттар жасау 
арқылы қол жеткізуге болады жəне ол ұлттық заңдардың 
жақындасуына да көмектеседі. 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының органдар жүйесі 
мынадай болып көрсетілген: 

1. Мемлекет басшыларының Кеңесі Достастықтың жоғары 
органы болып табылады. Оның құзыретіне мүше-мемлекеттердің 
ортақ мүдделеріне қатысты қызметтеріне байланысты негізгі 
мəселелерді талқылау жəне шешу жатады. Мемлекет басшылары 
Кеңесінің мəжілісі жылына екі рет жиналады. Мүше-мемлекеттер 
бастамасымен кезектен тыс мəжілістер шақырылуы мүмкін. 

2. Үкімет басшыларының Кеңесі Достастықтың атқарушы 
органы болып табылады. Кезектен тыс мəжілістер мүше-
мемлекеттердің біреуінің бастамасымен шақырылуы мүмкін. 
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Мемлекет басшылары Кеңесі мен үкімет басшылары 
Кеңесінің шешімдері ортақ келісім негізінде – консенсус арқылы 
қабылданады. Біріккен мəжілістер өткізулері де мүмкін. Мемлекет 
басшылары Кеңесі жəне үкімет басшылары Кеңесі түрақты жəне 
уақытша негізде жұмысшы жəне қосалқы органдар құрады. 

3. Сыртқы істер министрлерінің Кеңесі мүше-
мемлекеттердің сыртқы саяси қызметін, олардың халықаралық 
ұйымдардағы қызметін қоса алғанда үйлестіруді жүзеге асырады; 
өзара мүдде түрғысындағы əлемдік саясат мəселелерінде ақыл-
кеңес беруді ұйымдастырады. 

4. Үйлестіру-консультациялық Комитеті Достастықтың 
тұрақты əрекет ететін атқарушы жəне үйлестіруші органы болып 
табылады. Оның құзыретіне мыналар жатады: Достастық 
аясындағы ынтымақтастық мəселелері жөнінде ұсыныстар жасау 
жəне енгізу, əлеуметтік-экономикалық байланыстарды дамыту; 
экономикалық ынтымақтастықтың нақты бағыттары жөнінде 
келісімдерді жүзеге асыру; мемлекет басшылары Кеңесі мен үкімет 
басшылары Кеңесінің мəжілісіне ұсынылатын құжаттар жобасын 
дайындау үшін өкілдер мен сарапшылардың жиналысын 
ұйымдастыру; мемлекет басшылары Кеңесі мен үкімет басшылары 
Кеңесінің мəжілістерін өткізуді қамтамасыз ету; Достастықтың 
өзге де органдарының жұмысына көмектесу. Үйлестіру-
консультациялық Комитеті Достастықтың əрбір мүше-
мемлекеттерінің екі-екіден тұрақты өкілетті өкілдерінен жəне 
мемлекет басшылары Кеңесі тағайындайтын Комитет 
үйлестірушісінен тұрады. Комитет хатшылығы Достастықтың 
барлық органдарының ұйымдастыру-техникалық жұмысын 
қамтамасыз етумен айналысады. 

5. Қорғаныс министрлерінің Кеңесі мемлекет басшылары 
Кенесінің əскери саясат жəне əскери құрылыс мəселелері 
жөніндегі органы болып табылады. 

6. Біріккен Қарулы Күштердің Бас қолбасшылығы Біріккен 
Қарулы Күштерді, сондай-ақ əскери бақылаушылар тобын жəне 
бейбітшілікті қолдау жөніндегі ұжымдық күштерді басқарады. 

7. Шекаралық əскерлерді басқару Кеңесі мемлекет басшы-
лары Кеңесінің мүше-мемлекеттердің сыртқы шекаралық мəселе-
лері жөніндегі органы болып табылады. Бұл құрылымдық 
бөлімшенің міндеті – сыртқы шекаралардың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету. 
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8. Экономикалық Сот Достастық шенберінде экономика-
лық міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің кепілі. 

9. Адам құқықтары жөніндегі Комиссия Достастықтың 
консультациялық органы болып табылады жəне адам құқықтары 
жөніндегі мінеттемелердің орындалуын қадағалайды. 

10. Салалық ынтымақтастықтың келісілген қағидалары мен 
ережелерін жасауды жүзеге асыратын жəне оларды жүзеге асыруға 
көмектесетін салалық ынтымақтастық органын құру мүмкіндігі де 
бар. 

11. Парламентаралық Ассамблея ТМД мемлекетаралық 
органы ретінде ерекше орын алады. Оның құзыретіне 
Парламентаралық консультациялар өткізу, Достастық аясында 
ынтымақтастық мəселелерін талқылау, ұлттық парламент 
қызметінде біріккен ұсыныстар жасау кіреді. 

Достастық органдарының тармақталған жүйесіне 
қарамастан, интеграциялау процесі баяу жүруде, əрі ТМД 
институттары да тиімсіз жұмыс істеп келеді. 1994 ж. Н.Ə. Назарбаев 
ТМД-ға қатысушы мемлекеттер ішінен жаңа бірлестік, Еуразиялық 
одақты (ЕАО) құруды ұсынған болатын. 

Қазіргі болмыстағы еуразиялық доктринаның үдемелі 
белгілері Еуразиялық Одақтың тұжырымдамасында көрініс тапты. 
Неге осындай тұжырымдаманы ұсыну кажеттігі туды? 

Социалистік жүйенің ыдырау кезеңі жаңа мемлекеттердің 
пайда болуымен ғана емес, сондай-ақ əлемдегі күштердің 
ғаламдық өзгерістерге ұшырауына да ықпал етті. Осы күштердің 
қалыптасу процесі бүгінгі күнге дейін жалғасуда. КСРО-ның тез 
ыдырауы, қауіпті үрдістерді, оның ішінде славяндық жəне түркі-
исламдық одақтардың құрылу қаупін тудырды, олай болғанда 
жағымсыз, теріс салдар болмай қалмас еді. Қазақстан мемлекетінің 
басқа мемлекеттердің қолдауымен Беловеж келісіміне қол қоюға 
қатыспағандықтарынан осындай теріс үрдістердің алдын алуға 
мүмкіндік туды. 

Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының құрылуы Кеңес 
Одағының ыдырауының салдарын сəл де болса жеңілдетіп өтті. 
Алайда ТМД ішінде туындаған үрдістер бұрынғы кеңестік 
кеңістіктің толықтай бөлінуіне əкеліп соғу қаупі туындады. Кейін 
келе, əлемдік кеңістікке кіру үшін, ең алдымен Достастықтың өз 
ішінде саяси жəне экономикалық тұрақтылық пен қауіпсіздік 
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орнауы тиіс екендігі сезіле бастады. Өйткені, сол кезде 
сəйкеспейді деп келген ұлттық мемлекеттілік пен интеграция 
түсініктерін қарама-қарсы койып, салыстыру толықтай бөліну 
процесіне əкелер еді. 

Сөйтіп, Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығын реформалау 
қажеттігі пісіп жетілді. Мемлекеттердің Еуразиялық Одағын құру 
идеясы қалыптасқан саяси жəне экономикалық жағдайдың 
талаптарына сай келетін еді. Осы жоба өзара тиімді екі қағида – 
ұлттық мемлекеттіліктің жəне мемлекетаралық интеграцияның 
одан əрі қалыптасуын қалай үйлестіру керек деген мəселенің 
шешімін тапты. ТМД елдеріне еуразиялық кеңістіктің барлық 
халықтары қол жеткізген нəтижелерді пайдалана отырып, біртұтас 
əлемдік интеграциялық процеске кіруге осы жоба мүмкіндік берді. 

Қазақстан Республикасы ТМД-ның қызметін қалаған 
идеяларды барынша пайдалануға мүдделі болып отыр. Сондықтан 
да Қазақстан Достастық аясында көпжақты жəне екіжақты 
ынтымақтастықты дамытуға бағытталған саясат жүргізіп келеді.  



 103

10 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ 
ЖАУАПКЕРШІЛІК. 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК 
ҰҒЫМЫ 

 
Жауапкершілік институтын пайдалану халықаралық-

құқықтық тəртіпті қамтамасыз етудің бір тəсілі болып табылады. 
Ішкі заңдар нормаларын сақтау тиісті ұлттық жүйенің заң 
нормалары мен мəжбүрлеу институтын қолдану арқылы 
қамтамасыз етіледі. Халықаралық қатынастарда 
орталықтандырылған мемлекеттік мəжбүрлеу аппараты жоқ. 
Халықаралық-құқықтық жауапкершілік жеке қағида немесе 
құқықтық норма емес, халықаралық жария жəне халықаралық 
жеке құқыққа белгілі құқықтық институт болып табылады. Бұл 
институт халықаралық жария құқықтың барлық салаларына тəн. 

Халықаралық құқық саласындағы ғалымдардың 
көпшілігінің көзқарасы бойынша жауапкершілік институтының 
пайда болуы халықаралық құқықтың даму тарихымен сəйкес 
келеді екен. Біздің күндерімізге дейін жеткен жазбаша екі жақты 
шарт б.з. дейінгі 1296 жылы Египет фараоны мен хеттер патшасы 
арасында жасалыпты жəне ОНДЭ шарт бұзылған жағдайда белгілі 
бір санкциялар көзделген: "Осы сөздерді бұзған адамның үйі, жері 
жəне құлдары шіріп кетсін",- деп жазылыпты. Бұл сол кезеңдегі ең 
қорқынышты жазалардың бірі еді. Мұнан басқа, ол кездері 
моральдық жауапкершілік, сенімді жоғалту, атына кір келтіру – 
ақшалай құндылықтардан анағүрлым ауыр болатын. 

Жауапкершілік институтының маңызы мен мəні 
халықаралық құқықтың қызмет етуімен, халықаралық бейбітшілік 
пен құқықтық тəртіпті нығайтумен тікелей байланысты. 
Халықаралық қүқық доктринасында көпке дейін жауапкершілікті 
мемлекет қасиетіне теліп келді. Алайда, жауапкершілікте ондай 
қасиет жоқ, себебі халықаралық міндеттемелерін адал орындайтық 
құқықтың басқа субъектілеріне зиян тигізбейтін мемлекет 
жауапкершілікке тартылмайды. Онан гөрі, жауапкершілікті 
халықаралық қатынастардың бір қасиеті ретінде бейнелесе 
болады. Тиісінше, халықаралық қатынастардың мұндай қасиетінің 
болуы халықаралық бірлестікке тəртіпті ұстанудың бір тəсілі 
болып табылады. 



 104

Халықаралық құқықтағы жауапкершілік ~ бұл 
халықаралық-құқықтық міндеттемелерді бұзған жағдайда 
халықаралық құқық субъектілері үшін туындайтын заңдық салдар. 
Мұнда жауапкершілік, тек жауапкершіліктен босату негіздері 
болмаған жағдайда ғана туындайтынын айту керек. 

Жауапкершілік институты осы заманғы халықаралық 
құқықтың барлық салаларының негізін қалаған кағидалармен 
негізделеді. 

1. Мемлекет өзінің ішкі құқығына сілтеме жасау арқылы 
халықаралық-құқықтық жауапкершіліктен босатылмайды. Бұл қа-
ғида халықаралық жария құқықта ғана қолданылады, өйткені жеке 
құқықта ұлттық заңдарға сілтеме жасала отырып, халықаралық-
құқықтық жауапкершілік жоққа шығарылады. Халықаралық жеке 
құқықтың коллизиялық нормаларының мəні осында. 

2. Халықаралық құқықтың көпшілік таныған нормаларына 
қайшы келетін заңдарды қабылдағаны үшін, сондай-ақ, құқық 
субъектілерінің халықаралық-құқықтық міндеттемелерді 
орындауы үшін қажетті заңдарды қабылдамағаны үшін 
мемлекеттің жауапкершілік қағидасы. 

3. Халықаралық құқық субъектілерінің мəжбүрлеп, қол 
астында ұстауы немесе кез келген күш көрсетуі үшін 
жауапкершілік қағидасы. 

4. Басқыншылық актісін дайындағаны, жоспарлағаны жəне 
жүзеге асырғаны үшін халықаралық бірлестік алдындағы 
жауапкершілік қағидасы. 

5. Құқық субъектісіне міндеттемені бұзғаны үшін 
халықаралық-құқықтық санкцияны қолдану жəне келтірілген 
залалдың орнын толтыру қағидасы. 

Жауапкершілік институтын реттейтін құқықтық нормалар 
жүйесі əдеттегі нормалардан тұрады. Сондықтан осы институтты 
жүйелеу мəселелері өзекті болып отыр. Бұл бағытта жүйелеу 
жұмыстарын істеуге əрекеттенген Ұлттар Лигасы мемлекеттің 
шетелдік тұлғаға жəне мүлкіне келтірілген залал үшін 
жауапкершілікті көздеумен ғана шектелді. БҰҰ-ның халықаралық 
құқық жөніндегі Комиссиясы жауапкершілік институтының 
нормаларын жүйелеуді 1956 ж. бастады. Халықаралық-құқықтық 
жауапкершілікке мынадай анықтама берілген еді: "Мемлекеттің 
халықаралық құқыққа қарсы əрекетінің нəтижесінде халықаралық 
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құқық аясында пайда болуы мүмкін барлық құқықтық 
қатынастардың жаңа түрлері, бұл қатынастың құқыққа қарсы 
əрекет жасаған мемлекеттің, тікелей зəбір көрген мемлекетпен 
арасындағы құқық қатынастары мен шектелетіндігіне қарамастан, 
немесе халықаралық құқықтың басқа субъектілеріне таралатын 
болса немесе кінəлы мемлекеттің залал келтірілген мемлекеттің 
құқықтарын қалпына келтіру міндетіне жəне залалдың орнын 
толтыртуға қарамастан, немесе залал келтірілген мемлекеттің, 
яғни халықаралық құқықтың басқа субъектілерінің құқықтарын 
қамтитын болса, онда кінəлы мемлекетке халықаралық құқық 
қарастыратын санкцияның бірін қолдану керек''. Бұл көлемді, 
əмбебап түсінікте маңызды сəттер ескерілген. 

Бұл тұжырымдама халықаралық жауапкершіліктің 
репарациялық тұжырымдамасын жоққа шығарады, соған сай 
жауапкершілік құқық бұзушы мемлекеттің залалды өтеу 
міндеттемесіне келіп саяды. 

Жауапкершілік институтына кешенді сипат тəн, яғни 
санкция қолдану аралас сипатта, құқық бұзушылық пен шарттық 
жауапкершілік арасында нақты бөлініс жоқ. 

Жауапкершілік жөніндегі баптар жобасын саралау 
жəбірленуші субъектілердің заңды талаптарын қанағаттандыруды 
жəне оларға қайтарымды шаралар қолданылатынын көрсетіп отыр. 

Халықаралық құқық Комиссиясы жасаған тұжырымдама 
жəбірленуші субъекті болып табылмайтын халықаралық құқық 
субъектілерінің құқықтары туралы мəселені, санкция колдануды 
қозғайды. 

Халықаралық-құқықтық жауапкершілік залалды жойып, 
бұзылған халықаралық құқықтық тəртіпті қалпына келтіруді ғана 
көздемейді. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік дегеніміз – 
осы міндетті жүзеге асыру, яғни залалды өтеу жəне жəбірленуші 
тараптың құқығын қорғау болып табылады. 

Халықаралық-құқықтық жауапкершілікке қандай сипат 
тəн? Біріншіден: жауапкершілік құқық бұзушыға халықаралық-
құқықтық санкцияны қолдануды көздейді. Екіншіден: мұндай 
жауапкершілік жасалған халықаралық құқық бұзушылық үшін 
туындайды. Үшіншіден: жауапкершілік институтының мақсаты – 
халықаралық құқықтық тəртіпті қамтамасыз ету. Төртіншіден: 
құқық бұзушы үшін белгілі бір жағымсыз салдардың болуын 
білдіреді. 
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Мынадай мемлекеттер халықаралық-құқықтық 
жауапкершіліктің субъектілері болып табылады: тікелей 
халықаралық міндеттемелерді бұзған мемлекеттер; бірге 
қатысушы мемлекеттер; арандатушы мемлекеттер. 
Мемлекеттерден басқа, халықаралық-құқықтық жауапкершілікке 
халықаралық ұйымдар, мемлекет тəріздес құрылымдар жəне жеке 
тұлғалар тартылады. 

 
Мемлекеттердің халықаралық құқық бұзушылығын жүйелеу 

 
Көпке дейін халықаралық құқық доктринасы халықаралық 

құқық бұзушылықты топтарға немесе санаттарға бөлмей келді, 
өйткені объектінің қоғамдық қауіптілік дəрежесі немесе арнаулы 
белтілері айқындала қоймаған болатын. Алайда халықаралық 
оқиғалардың шапшаң өрбуі, оларды құқықтық реттеу қажеттігі 
халықаралық құқық бұзушылықты жіктеуді талап етті. 

Жауапкершілікке тартудың негізі болып табылатын 
халықаралық құқық бұзушылық халықаралық деликт пен 
халықаралық қылмыстарға бөлінеді. Халықаралык құқық 
теориясында деликтіге халықаралық құқықтың басқа субъектісіне 
залал келтіру ниетінсіз (құқық бұзушылыққа қарағанда) жасалған 
қасақана халықаралық-құқықтық əрекет деген анықтама берілген. 
Халықаралық қылмыс деп мемлекеттер мен ұлттардың өмір сүру 
негіздеріне қол сұғатын, халықаралық құқықтың маңызды 
қағидаларын бұзатын, халықаралық бейбітшілік пен адамзат 
қауіпсіздігіне қауіп төндіретін құқыққа қайшы əрекетті айтады. 

Халықаралық қылмыстар санаты бірқатар конвенциялық 
нормаларда белгіленген. Оның ішінде, 1945 ж. 8 тамызындағы 
Халықаралық əскери трибуналдың Жарғысында; геноцид 
қылмысының алдын алу жəне оны жазалау жөніндегі 1948 ж. 
Конвенцияда; əскери қылмыстарға жəне адамзатқа қарсы 
қылмыстарға ескіру мерзімдерін қолданбау туралы 1968 ж. 
Конвенцияда; апартеид қылмысын бұлтартпау жəне оны жазалау 
жөніндегі 1973 ж. Конвенцияда; БҰҰ Бас Ассамблеясының 1974ж. 
14 желтоқсандағы қарарының басқыншылық анықтамасында; 
ядролық апатты болдырмау туралы 1981 ж. 9 желтоқсанындағы 
Декларацияда қамтылған. Халықаралық қылмыстардың санатын 
белгілеу жəне оларды жасағаны үшін жауапкершілікке тартудың 
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ерекше режимін бекіту осы институттың доктриналық даму 
тарихындағы маңызды оқиға болып табылады. Халықаралық 
құқық Комиссиясы өзінің құжаттарында халықаралық қылмыс 
"басқаларға ұқсас құқық бұзушылық сияқты қарастырылмауы 
керек жəне талқыланбайды, ол сөзсіз халықаралық-құқыққа қайшы 
келетін қатігез əрекет болып табылады, сондықтан ол басқаша 
жүйеленуі тиіс, əрі жауапкершіліктің өзге режимін қолдануды 
көздейді" деп атап айтылған болатын. 

Мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігі туралы 
баптар жобасының 19-бабынан үзінді келтірейік: 

1. Халықаралық міндеттемелерді бұзатын мемлекеттердің 
əрекеті бұзылған міндеттеменің объектісінен тəуелсіз 
халықаралық құқыққа қайшы əрекет болып табылады. 

2. Халықаралық бірлестіктің аса маңызды мүдделерін 
қамтамасыз етудегі негізгі халықаралық міндеттемелерді 
мемлекеттің бұзуы нəтижесінде пайда болған халықаралық 
құқыққа қайшы əрекеттер тұтастай халықаралық бірлестік алдында 
жасалған қылмыс деп қаралатын болса, ол халықаралық қылмыс 
болып есептеледі. 

2-тармақты сақтай отырып жəне халықаралық құқықтың 
əрекеттегі нормаларына сай халықаралық қылмыстар мынадай 
жағдайларда туындауы мүмкін: 

а) халықаралық бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін маңызы бар халықаралық міндеттемелерді 
кешірілместей ауыр бұзу, мəселен басқыншылыққа тыйым салатын 
міндеттемені бұзу; 

б) халықтардың өзін-өзі билеу құқығын қамтамасыз ету үшін 
маңызы бар халықаралық міндеттемелерді кешірілместей ауыр бұзу, 
мысалы, отарлық үстемдікті бекітуге немесе сақтауға тыйым салатын 
міндеттемені бұзу; 

в) адамның жеке басын қорғау үшін маңызы бар 
халықаралық міндеттемелерді жаппай кешірілместей ауыр бұзу, 
мысалы, қүлдык, геноцид, апартеид қылмыстарына тыйым салатын 
міндеттемелерді бүзу; 

г) қоршаған ортаны қорғау үшін маңызы бар халықаралық 
міндеттемелерді жаппай жəне кешірілместей ауыр бұзу, мысалы: 
атмосфераны немесе теңізді жаппай ластауға тыйым салатын 
міндеттемелерді бүзу. 
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2-тармаққа сəйкес, халықаралық қылмыстың құрамы жоқ кез 
келген халықаралық құқыққа қайшы əрекет халықаралық құқық 
бұзушылық болып табылады. 

Жобаның 19-бабынын 3-тармағы толық еместігін айту 
керек. Өкінішке қарай, халықаралық-құқықтық жауапкершілік 
институтының қазіргі кезеңінде халықаралық қылмыстардың түрлі 
жүйелеу өлшемдері бар. Мысалы, халықаралық қылмыстарды 
мынадай топтарға бөлу көпшілікке мəлім: 

1-топ – бейбітшілікке қарсы қылмыстар – халықаралық 
əскери трибунал Жарғысының жүйелеуіне орай, халықаралық 
шарттарды, келісімдерді немесе куəландыруды бұзуға бағытталған 
басқыншылық соғысты жоспарлау, дайындау, соғыс өртін тұтандыру 
немесе жүргізу, яки аталған əрекеттердің кез-келгенін жүзеге асыруға 
бағытталған ортақ жоспарға немесе астыртын сөз байлауға қатысу 
халықаралық ауыр қылмыстар тобына жатады. БҰҰ Бас 
Ассамблеясының 1947 ж. 3 қарашасындағы қарарына сəйкес, 
соғысты насихаттау да халықаралық қылмыстардың аталған түріне 
жатқызылады. Мұндай қылмыстардың тізбесіне, сондай-ақ жаппай 
қырып-жоятын қаруды қолдануға байланысты қылмыстар, 
қарусыздану, атмосфераны немесе теңіздерді жаппай ластау, 
отаршылдық жəне жаңа отаршылдық жəне т.с.с. жөніндегі 
шарттарды бұзу қылмыстары да енгізілген. 

2-топ – əскери қылмыстар соғыс жүргізу заңдары мен 
салт-дəстүрлерін бұзады. Нюрнберг халықаралык əскери 
трибуналының Жарғысында, соғыс құрбандарын корғау туралы 
1949 жылғы Женева Конвенциясында жəне басқа халықаралық 
келісімдерде халықаралық қылмыстардың осы түрлерінің құрамы 
көзделген. Əскери қылмыстар соғыстың халықаралық құқық 
тыйым салған құралдары мен тəсілдерін қолданумен; қалалар мен 
елді мекендерді мəн-мағынасыз бұзумен; мəдени күндылықтарды 
жоюмен; əскери тұтқындарға, жаралыларға, ауруларға, сондай-ақ 
бейбіт халыққа қатал қараумен; қоғамдық немесе жеке 
меншіктерді тонау жəне басып алумен жəне басқада осыған ұқсас 
қылмыстармен сипатталады. Əскери қылмыстар мен адамзат 
қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарға ескіру мерзімін қолданбау 
туралы 1968 ж. Конвенцияға сəйкес, əскери қылмыстарға ескіру 
мерзімі қолданылмайды. Əскери қылмыстар жасаған кінəлы 
адамдарды қылмыстық қудалау жөніндегі мемлекеттердің ортақ 
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күш-жігері Бас Ассамблеяның 1973 ж. қарарында қабылданған 
əскери қылмыстар жəне адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар 
жасаған кінəлы адамдарды табу, қамауға алу, халықаралық 
ынтымақтастық қағидаларымен реттеледі. 

3-топ – адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар – 
халықаралық əскери трибунал жарғысына сəйкес, оларға соғыс 
уақытында немесе соғыстан кейін бейбіт халыққа жасалған адам 
өлтіру, қырып-жою, езіп-жаншу, жер аудару жəне өзге де 
қайырымсыздықтар сияқты ауыр қылмыстар жатқызылады. Бейбіт 
кездерде қылмыстың бұл түрі саяси, нəсілдік немесе діни 
себептерге байланысты қудалаудан көрінеді. Осы заманғы 
түсіндіруде қылмыстың бұл түріне геноцид, апартейд, нəсілшілдік 
жəне нəсілдік кемсіту жатқызылады. 

4-топ – адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарға – 
ұлттар мен мемлекеттердің өмір сүруіне, олардың үдемелі 
дамуына жəне халықаралық бейбіт ынтымақтастыққа қауіп 
төндіретін ауыр халықаралық қылмыстар жатқызылады. 

1953 ж. бері халықаралық құқық Комиссиясы талқылап 
жатқан бейбітшілікке жəне адамзат қауіпсіздігіне қарсы 
қылмыстар туралы Кодекстің Жобасында мұндай қылмыстар 
түріне мыналар енгізілген: кез-келген басқыншылық, 
басқыншылық арқылы бейбітшілікке қауіп төндіру, қарулы күшті 
зансыз колдануға дайындық, бөтеннің аумағына басып кіру үшін 
қаруланған бандылық ұйымдастыру, өзара соғыстар, террорлық 
əрекет. Мұнан өзге, халықаралық қылмыстың осы түріне 
бейбітшілікті қамтамасыз ету жөніндегі халықаралық 
міндеттемелерді бұзу, интервенция (басқа бір елдің ішкі өміріне 
зорлықпен қол сұғу), бейбіт халыққа қатысты рақымсыз актілер 
сияқты қылмыстар жатқызылған. 
 
Мемлекеттердің халықаралық-құқықтық жауапкершілігінің 

түрлері мен нысандары 
 

Халықаралық құқық теориясында жауапкершілік режимін 
саралағанда, ең алдымен жауапкершіліктің түрлері мен 
нысандарын ажыратып алу қажет. Қолданылып отырған 
терминологияның жеткілікті түрде талданбағанын айту керек, 
мұнан басқа жауапкершіліктің түрлері мен нысандарының түсіні-
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гінде де бірізділік жоқ. Əдетте, жауапкершілік түрлеріне халықа-
ралық құқық бұзушылықтың салдары мен заңи сипатының маз-
мұны жатқызылады. Жауапкершілік нысаны дегеніміз - бұл осы 
түрлердің шегінде жауапкершілікті жүзеге асыру тəсілі болып 
табылады. Жауапкершілік абсолюттік жауапкершілік 
(объективтік) жəне кінəға негізделген жауапкершілік 
(салыстырмалы) деп бөлінеді. 

Абсолюттік жауапкершілікте халықаралық құқық 
субъектісінің халықаралық құқықтың басқа субъектісіне келтірген 
материалдық залалын, кінəсының нысанына қарамастан өтеу 
міндеті көзделеді, яғни келтірілген залал халықаралық құқық 
нормаларын бұзбаған болса. Сондықтан абсолюттік жауапкер-
шілікті кейде объективтік деп те атайды. Материалдық залалдың 
орнын толтыру міндетін көздейтін нақты саладағы арнайы 
халықаралық шарт абсолюттік жауапкершіліктің тууына негіз 
болады. Ол үшін залалдың болу фактісі мен құқық бұзушының 
əрекеті (əрекетсіздігі) арасындағы тікелей себепті байланысты 
анықтау керек. Əдетте, абсолюттік жауапкершілік жоғары қауіп 
көзін пайдалануға байланысты келтірілетін залалдар үшін 
бектіледі. Ғарыш объектілеріне келтірілген залалдар үшін 
халықаралық жауапкершілік туралы 1972 ж. Конвенция 
абсолюттік жауапкершілікті бекітетін халықаралық шарттың 
мысалы бола алады. 

Абсолюттік жауапкершілік – бұл мемлекеттің 
жауапкершілігі. Мемлекет өзінін органдары арқылы халықаралық 
аренаға шығады, яғни мемлекет өзінің атқарушы, заң шығарушы, 
сот органдарының барлығының əрекеті үшін жауап береді. 
Халықаралық жария құқықта осы проблеманың негізінде 
мемлекеттің органдары немесе ресми тұлғалардың əрекеті – 
мемлекет əрекеті екендігі туралы факті бар. Сонда, мемлекет 
өзінің органдарының əрекетімен басқа мемлекетке келтірілген 
зиян үшін жауапкершілікке тартыла ма деген сұрақ туындайды? 
Халықаралық құқық Комиссиясы жоғарыда аталған 
мемлекеттердің жауапкершілігі туралы баптардың жобасында бұл 
проблеманың мынадай шешуін ұсынады. Мемлекеттің кез-келген 
органдарының қызметі, ішкі құқыққа сəйкес, егер осы орган 
мемлекет органы ретінде əрекет етсе, онда мемлекеттің əрекеті 
болып қарастырылады, мұндай жағдайда ол бөліктің қай 
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тармағына – атқарушы, заң шығарушы, сот тармағына жататыны-
ның айтарлықтай маңызы жоқ. Мемлекет өзінің мемлекеттік 
органдары ретінде əрекет етуші органдарының əрекеті үшін, тіпті 
олар ішкі мемлекеттік құқықпен бекітілген өкілеттіктерін асыра 
пайдаланса да, немесе олардың қызметіне қатысты ұйғарымдарды 
бұзған жағдайда да жауап береді. 

Салыстырмалы жауапкершілік бұл кінəге немесе құқыққа 
қайшы əрекеттің бекітілген фактісіне негізделген жауапкершілік. 
Халықаралық құқық комиссиясы мемлекеттердің жауапкершілігі 
туралы баптардың жобасында мынадай нұсқаны ұсынады. Жеке 
адамның немесе адамдар тобының тəртібі егер олар мемлекет 
атынан əрекет етсе немесе ресми биліктегілердің мүмкіндігі 
болмаған жағдайда мемлекеттік биліктің белгілі бір шексіз 
артықшылықтарын жүзеге асырған жағдайда мемлекеттік 
əрекеттер деп қарастырылуы тиіс. 

Халықаралық-құқықтық жауапкершілік нысандарына 
саяси, материалдық, моралдық жауапкершіліктер жатқызылады. 
Осы заманғы халықаралық құқықтағы жауапкершілік институтына 
жауапкершіліктің барлық нысандарының үйлесу қасиеті тəн. 

Халықаралық құқықтың субъектілері материалдық залал 
келтіруге байланысты халықаралық міндеттемелерді бұзған 
жағдайда жауапкершіліктің материалдық нысаны туындайды. 
Мəселен, репарация, басқыншылықтан зиян шеккен мемлекеттің 
материалдық залалын өз бейнесінде немесе ақшалай төлеуден 
көрінеді. Осы заманғы халықаралық құқық тарихында 
репарациялар қашан орын алып еді? Алғаш ретрепарацияны 
Версаль жүйесінің бейбіт шарттары бекіткен болатын. Осы 
шарттық қатынастарға сəйкес, Германия əрбір одақтық держава-
лардың бейбіт тұрғындарына жəне олардың мүліктеріне 
келтірілген залалды өтеуге міндетті болды. 1919 ж. Версаль 
шартына сəйкес, оғысты жəне соғыс қимылдарын зансыз жүргізуге 
байланысты келтірілген залалды ғана емес, сонымен бірге 
одақтастар мен олардың азаматтарына соғыстан келген барлық 
зиян мен залалды өтеу міндеттелді. 

Репарациялық шаралар екінші дүниежүзілік соғыс 
кезеңінде одан əрі ресімделе берді. Өйткені, Германияның 
антигитлерлік елдерге келтірген залалы 200 млрд. долларды 
құрады, ол Германияның барлық ұлттық құндылықтарының 
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көлемінен асып түскендіктен, оған залалды толық көлемде өтемеу 
қағидасы қолданылды. Мұнан басқа, 1945 ж. Ялта жəне Потсдам 
конференцияларында репарация көлемін айқындаған кезде, 
репарациялық шаралардың шамаға шақ қағидасы ескерілді, өйткені 
олардың экономикалық дамуына кері əсерін тигізбеуі керек 
болатын. Сондай-ақ, Германияға қарсы соғысқан жəне зиян 
шеккен барлық мемлекеттерге репарация алу құқығы берілген 
жоқ, ондай құқық тек аумақтарында соғыс қимылдары жүргізілген 
жəне аумақтарды басып алынған мемлекеттерге ғана берілді. Сол 
тарихи кезеңде репарация төлеудің үш түрі болды: 1) құрал-
жабдықтарды,станоктарды бір мезгілде алу; 2) ағымдағы өнімнен 
жыл сайын тауарлар жеткізу; 3) герман еңбегін пайдалану. 

Осы заманғы халықаралық құқықта репарация төлеу 
міндеті жеңіліске ұшыраған басқыншы мемлекетке ғана емес, 
сонымен бірге саяси жеңіліске ұшырап, əскери басқыншылықты 
жалғастырудан бас тартқан мемлекетке де жүктеледі. Мысалы, 
1956 ж. Египет өзіне Ұлыбритания, Франция жəне Израильдің 
шабуыл жасағанына байланысты əскери репарация туралы мəселе 
қозғаған болатын, кейін ол екі жақты тəртіпте реттелді. 

Материалдық жауапкершіліктің келесі бір түрі реституция 
болып табылады, яғни бір мемлекеттің аумағынан тартып алынып, 
келесі бір мемлекетке шығарылған мүлікті қайтару. Соғысушы 
тараптардың бақылауындағы мүліктермен бірге, кез келген үшінші 
жақтың қарауындағы мүліктер реституцияға жатады. Егер 
заттарды қайтара алмаған жағдайда келісім бойынша соған тең 
бағалы немесе жақын келетін затпен қайтаруға болады, ол 
субституция деп аталады. 

Жауапкершіліктің саяси нысаны құқыққа қайшы əрекеттің 
ауырлық дəрежесіне байланысты болады. Анағүрлым қатаң 
жауапкершіліктер халықаралық ауыр қылмыстар жасағаны үшін 
халықаралық санкциялар түрінде туындайды. Халықаралық 
қылмыстарды жасағаны үшін халықаралық санкциялар əскери 
жəне саяси шектеулер түрінде болуы мүмкін. Мысалы, басқыншы 
мемлекеттің тəуелсіздігін уақытша шектеу; оның аумағын 
əскермен басып алу; оның саяси партияларын, үкіметін, 
мекемелерін қылмысты деп тану. Осындай түрдегі санкциялар 
фашистік Германия мен милитаристік Жапонияға қолданылды. 
Германияның жоғары билігін уақытша өздеріне алған одақтас 
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державалар, сөйтіп оның тəуелсіздігін уақытша шектеді. Сондай-
ақ, Германияны қарусыздандыру жəне шекарасын белгілеу 
жөнінде, оның əскери əлуетін жою үшін барлық нацистік 
ұйымдарын таратуға шаралар қолданылды. Немістің əскери 
қылмыскерлері қудаланып, жазаланып жатты, сөйтіп 
Германияның саяси өміріне тұтастай бақылау орнатылды. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысында халықаралық 
санкциялар көзделген. Осы Жарғының 39, 41 жəне 42-баптарына 
сəйкес, бейбітшілікке қауіп төндіру, бейбітшілікті бұзу жəне 
басқыншылық актілеріне байланысты БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
шешімі бойынша əскери емес жəне əскери сипаттағы мəжбүрлеу 
шаралары белгіленген. Бас Ассамблея мен Қауіпсіздік Кеңесінің 
қаулылары бойынша мынадай санкциялар қолданылады: 
халықаралық ұйым мүшесі ретіндегі мемлекеттің құқықтары мен 
артықшылықтарын тоқтата тұру; жарғылық ережелерді жүйелі 
түрде бүзғаны үшін БҰҰ құрамынан шығару. 

Саяси жауапкершілікте бейбіт репрессалий, реторсия, 
ресторация қолданылады. Репрессалий дегеніміз басқа 
мемлекеттің бұзған өзінің құқықтарын қалпына келтіруге 
бағытталған мемлекеттердің мəжбүрлеу əрекеттері. Осы заманғы 
халықаралық құқық күш қолдануға байланысты репрессалийге 
жүгінуге тыйым салады. Мемлекеттің өзіне құқық бұзушы 
мемлекеттің келтірген залалын бейбіт жолымен өтеттіру міндеті 
репрессалийдің құқыққа сай болуының маңызды шарты болып 
табылады. Реторсия – бұл мемлекеттің басқа мемлекеттің жеке 
жəне заңды тұлғаларын кемсітетін актісіне жауап беруге жасалған 
құқыққа сай мəжбүрлеу əрекеті. Саяси жауапкершіліктің бұл түрі 
тиісті мемлекеттердің қатынастарындағы екі жаққа біркелкілік 
қағидаларын қалпына келтіруді мақсат тұтады. Ресторация 
дегеніміз – құқық бұзушы мемлекеттің бұрынғы жағдайды 
қалпына келтіруі мен соған байланысты барлық жағымсыз 
салдарды көтеруін айтамыз. Мысалы, ресторация құқық бұзушы 
мемлекеттің заңсыз басып алған аумақты босатуынан жəне осыған 
байланысты барлық шығындарды көтеруінен көрінеді. 

Жауапкершіліктің моралдық нысаны сатисфакциямен 
белгіленеді, яғни құқық бұзушы мемлекеттің зəбір көрген 
мемлекеттің талап еткен материалдық емес талабын 
қанағаттандыруын айтамыз. Сатисфакцияның мақсаты 
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материалдық емес залалды, ең алдымен зəбір көрген мемлекеттің 
ар-намысына келтірген залалдың орнын толтыруында. 
Сатисфакция жұрт алдында кешірім сұраудан, өкінуден, 
жəбірленуші мемлекетке ерекше құрмет көрсетуден жəне т.б. 
көрінеді əдетте осы заманғы халықаралық қатынастарда 
жауапкершіліктің саяси жəне моралдық нысандары немесе 
жауапкершіліктің барлық нысандары біріге отырып үйлеседі. 
Мəселен, XX ғ. 90-жылдарының басында Солтүстік Атлантика 
Одағының (НАТО) қарулы күштері байқаусызда Югославиядағы 
Қытайдың дипломатиялық өкілдігінің ғимаратын бомбанын 
астына алады. НАТО-ға жауапкершіліктің барлық үш нысаны да 
қолданылды: 1961 ж. Вена Конвенциясына сəйкес, дипломатиялық 
өкілдіке қол сұғылмауы туралы Конвенциялық нормаларды бұзған 
үшін саяси нысандағы жауапкершілік; жауапкершіліктің 
материалдық нысаны материалдық залалды өтеуді белгіледі; ең 
соңында моральдық жауапкершілік сатисфакция түрінде, яғни 
Қытай Халық Республикасынан кешірім сұраудан байқалды. 
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11 дəріс. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАРИЯ ҚҰҚЫҚТАҒЫ  
АДАМ ҚҰҚЫҒЫ 

 
Кез келген мемлекеттегі халықтардың құқықтық жағдайы 

оның ішкі заңдарымен айқындалады. Бұдан мемлекеттердің осы 
саладағы ынтымақтасу мүмкіндіктері мен мүдделілігі болмай 
қалады деген ой тумауы керек. 

Кез келген мемлекеттің халқы нақты кезеңде қандай да бір 
мемлекеттің аумағында өмір сүріп жатқан индивидтердің 
жиынтығын көрсетеді. Халықтың құрамы, əдетте, өзінің 
азаматтарынан, шетел азаматтарынан жəне азаматтығы жоқ 
адамдардан құралады. Сондай-ақ, "аралас мəртебесі" бар халықтар 
санаты да болуы мүмкін, яғни олар екі азаматтығы бар адамдар 
болып табылады. Тар мағынадағы "халық" ұғымынан басқа, кейде 
бұл сөзді кең мағынада талдау да кездесіп қалады, атап айтқанда, 
жер жүзіндегі барлық тұрғындарды халық деп айтады. 

Халықаралық құқықта азаматтық мəселелерін реттейтін 
шарттық жəне əдет-ғұрыптық нормалар жүйесі бар. Мысалы, 
оларға азаматтық мəселелері жөніндегі халықаралық-құқықтық 
нормалар, шетелдіктердің, қос азаматтығы бар адамдардың 
(бипатридтердің), азаматтығы жоқ адамдардың мəртебесін 
айқындау жатқызылады. Халықаралық-құқықтық реттеу 
мəселелерінде адам құқықтары жөніндегі ынтымақтастық 
проблемалары мен перспективаларына айрықша орын беріледі. 
Мұнан өзге, халықаралық құқықтағы болып жатқан барлық 
өзгерістер тікелей немесе жанама түрде болсын, халықтар 
мəселесіне ықпалын тигізіп отырады. Мəселен, мемлекет 
қылмыстылықпен күрес жүргізудегі ынтымақтастық 
мəселелерінде өз əрекеттерін үйлестіру кезінде бір мезгілде 
қылмыскерді бір-біріне беру туралы мəселені де шешіп отырады. 
Егер мемлекет ғарыштық зерттеу саласында ынтымақтастық 
жүргізсе, онда ғарыш кемесі экипажының апат, бақытсыздық 
немесе мəжбүрлі түрде қону жағдайларында көмектесудің 
құқықтық проблемалары туындайды. Мемлекеттер, өкінішке қарай 
қарулы жанжал жағдайында болса, онда соғыс құрбандарын 
қорғау мəселесі екі жақты келісе отырып, шешіледі. Соғысушы 
елдермен шекаралас мемлекеттер үшін босқындарды баспанамен, 
азық-түлікпен, киім-кешекпен камтамасыз ету мəселелері 
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туындайды. Халықаралық-құқықтық нормалардың мемлекет 
халқының жағдайына жанама əсер етуі əр түрлі болатыны сөзсіз, 
осыған орай халықаралық қүқықтағы сапалық өзгерістердін ішкі 
заңдарға əсер ету дəрежесі мен сапасы да артып келеді. 

Сонымен, халықаралық құқықта жеке мемлекеттер 
халқының жағдайына халықаралық құқықтың ықпал етуінің екі 
бағыты байқалуда. 

Бірінші бағыт, жалпы сипаттағы ықпал етумен 
сипатталады. Ол халықтың қандай да бір бөлігінің халықаралық 
құқықтың əсер ету объектісі болмаған кездерінде орын алады. 
Бірақ, осылай болғанымен, халықаралық стандарттар 
мемлекеттердің халықтың қандай да бір бөлігінің құқықтық 
жағдайын өзгертуіне қозғау салады. Мысалы, Еуропалық Кеңеске 
мүше болудың бір шарты ретінде ұлттық қылмыстық заңдардан 
өлім жазасын алып тастау талабы қойылған. Мəселен, 
халықаралық құқықтың көпшілік таныған қағидалар жүйесі 
халықтың құқықтық жағдайын өзгертпейді. Бірақ бұл қағидалар 
олардың азаматтық құқық қабілеттілігінің мазмұнына əсерін 
тигізетіні талас тудыра қоймас. Адамның құқықтары мен негізгі 
бостандықтарын құрметтеу қағидасы адамның жеке тұлға ретінде 
еркін дамуы үшін құқықтық жағдайларды барынша 
қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Мемлекеттер өздерінің саяси 
жəне экономикалық кызметінде осы қағидаларды басшылыкқа 
алуға міндетті. Олар азаматтық, саяси, экономикалық, əлеуметтік 
жəне мəдени құқықтар мен бостандықтарды Біріккен Ұлттар 
Ұйымының жарғылық ережелеріне, адам құқықтарының жалпыға 
бірдей Декларациясына, адам құқықтары туралы Пактілерге жəне 
өзге де актілерге сəйкес тиімді жүзеге асыруды қолдауға жəне 
дамытуға міндетті. Аумақтарында ұлттық жəне басқа да 
азшылықтар бар мемлекеттер осындай топқа жататын тұлғалардың 
заң алдындағы бірдейлік құқығын құрметтеуге жəне оларға 
адамның құқықтары мен негізгі бостандықтарын іс жүзінде 
пайдалануға толық мүмкіндік беруі тиіс. 

Екінші бағыт – халықаралық құқық нормаларының 
халыктың жағдайына нақты ықпал етуі. Бұл ықпал ету мақсатты 
сипатта болады. Мұндай нормалар мемлекеттерге халықтың 
белгілі бір санаттарына қандай да бір құқықтар немесе міндеттер 
беру құқығын немесе міндетін жүктейді. Мысалы, Бала құқығы 
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туралы 1989 ж. конвенция балаларды қорғау мəселелеріндегі 
халықаралық стандарттарды белгілейді. Осыған орай, кез келген 
мемлекет отбасы құқығының ұлттық нормаларын конвенциялық 
нормаларға сəйкес толықтырып, түзетеді. Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы-мемлекеттер азаматтарының азаматтық 
алуын жеңілдету тəртібі туралы 1996 ж. конвенция оның 
қатысушыларына азаматтық алудың жеңілдетілген, бірыңғай 
тəртібін қамтамасыз етеді. 

Сонымен, осы заманғы халықаралық құқық өз табиғаты 
бойынша мемлекетаралық құқық бола отырып, бара-бара жəне кең 
көлемде халықтардың құқықтық жағдайын жəне жалпы 
адамзаттық құндылықтарды қорғап келеді. Адам құқықтары мен 
негізгі бостандықтарын құрметтеу қағидасы халықаралық құқықта 
шарттық жəне əдет-ғұрыптық нормалардың тұтастай жүйесін 
өмірге келтірді. Халықаралық құқықтың халықтар мəртебесіне 
қатысы бар жаңа қағидалары мен институттары да пайда болуда. 
Адам құқықтары осы заманғы халықаралық құқықтың арнаулы 
саласын құрайды деп айтуға толық негіз бар жəне ол күннен-күнге 
дамып, жетіліп келеді. 

 
Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мəселелері 

 
Азаматтық мəселелері осы заманғы халықаралық құқықта 

үлкен маңызға ие. Азаматтық деп жеке тұлғаның мемлекетпен 
тұрақты саяси-құқықтық байланысын айтады, ол мемлекетке 
қатысты белгілі бір құқықтар мен міндеттерге ие болумен, сондай-
ақ мемлекеттің жеке адамға қатысты құқықтары мен 
міндеттерімен сипатталады. Азаматтық, ең алдымен əрбір 
мемлекеттің ішкі құқығының институты болып табылады. 
Сонымен бірге, бұл халықаралық жария құқықтың да институты. 
Азаматтық мəселелері XX ғ. басында-ақ, ұлттық заңдардың толық 
монополиясына айналған еді. XX ғ. аяғына таман азаматтық 
мəселелердің көпшілік бөлігі халықаралық құқық нормаларымен 
қамтамасыз етіле бастады. Мысалы, конвенциялық нормаларда 
мемлекеттер азаматтықты бекітудің келісілген, икемді тəртібін 
белгілейді. Азаматтықты қабылдау шарты мен рəсімі мемлекеттің 
дербес құқықтық саласына жататынына қарамастақ бірыңғай (бір 
ізге салынған) ережелер бар, оған сəйкес, мемлекеттер белгілі бір 
ережелерді ұстанады. 
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Азаматтық институты буржуазиялық революциялардың 
дамыған кездерінде пайда болды. "Қол астындағы азамат" түсінігі 
кейбір мемлекеттердің заң актілерінде əлде де сақталып қалды. 
Қолданыстағы азаматтық туралы заңдарда азаматтық алудың екі 
түрлі əдісі бекітілген: тууына байланысты (филиация) жəне қол 
астына алу тəртібінде (қалыптасу). Бірінші жағдайда азаматтық 
алу жеке адамның еркінен тыс болса, ал екіншіде – адамның 
азаматтық алуға еркі немесе келісімі, сондай-ақ заңмен бекітілген 
құқықтық шарттар болуы керек. 

Тууына байланысты азаматтық алуда екі қағида 
қолданылады - "қандық құқығы" - тууына байланысты азаматтық 
алу жəне "топырақ құқығы" - туған жеріне байланысты азаматтық 
алу. 

"Қандық құқық" қағидасы Еуропа елдерінің аумағында 
(Австрия, Италия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания жəне бас-
қалары) əрекет етеді, "Топырақ құқығы" қағидасын латын-амери-
кандық мемлекеттердің заңдары басшылыққа алады. Кейбір елдер-
дің азаматтық туралы заңдарында аталған екі қағида да əрекет 
етеді (АҚШ, Ұлыбритания, Үндістан жəне басқалары). Қазақстан 
Республикасының азаматтық туралы 1991 ж. Заңының 10-бабына 
сəйкес, біздің мемлекет "қандық құқық" қағидасын қолданады. 

Азаматтыққа алу дегеніміз - мүдделі адамның өтініші 
бойынша белгілі бір мемлекеттің азаматтыққа қабылдауы. 
Азаматтыққа алу тəртібі мен шарты мемлекет заңдарымен 
айқындалады. Азаматтыққа алу тəртібінде мынадай жағдайларда 
азаматтыққа қабылданады: 
- бір мемлекет азаматының (азаматшасының) басқа бір 

мемлекеттің азаматшасымен (азаматымен) некеге отыруы; 
- азаматтығы жоқ немесе басқа бір мемлекеттің азаматы болып 

табылатын баланы бір мемлекеттің азаматының асырап алуы; 
- оптация (бір мемлекеттен екінші мемлекеттің қарамағына 

көшкен жердің халқының қай мемлекеттің азаматтығын өзі 
таңдап алуы). Оптация құқығы халықаралық шарт негізінде 
немесе бір тарапты тəртіпте жүзеге асырылады. Оптация кең 
мағынасында – азаматтығы бар адамның азаматтықты 
таңдауын білдіреді. Алайда, оптация басқа да нысанда болуы 
мүмкін, яғни адамның жаңа азаматтықты алуы жəне 
бұрынғысынан бас тартуы. 
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Азаматтыққа алу кезінде нақты елдің заңдарында 
көзделген белгілі бір жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы, 
Американың азаматтық туралы заңында азаматтыққа қабылдау 
үшін отырықшылық шектелімі ретінде 5 жыл, ағылшын тілін білу, 
адал болуға ант ету сияқты талаптар көзделген. АҚШ заңдарында 
егер адам коммунист жəне атеист болса, азаматтыққа 
қабылданбайтыны көрсетілген. Францияда азаматтық алу үшін сол 
елде бірнеше жыл өмір сүру керек жəне кандидаттың моральдық 
қасиеттері биік болуы керек; өмірбаянында қайыр тілеу, 
жезөкшелікпен айналысу сияқты элементтер болмауы тиіс. Кейбір 
мемлекеттердің заңдарында кəсіби шектелім қойылған, нақтырақ 
айтқанда, мысалы, Швейцария заңында кəсіптік шектелім 
көзделген, Мəселен, ірімшік қайнатушы немесе сағат жөндеуші 
мамандығы барларға артықшылықтар беріледі. 

Мемлекет аумағының бір бөлігі басқа мемлекетке өткен 
жағдайда азаматтықтың ауысуы мүмкін, яғни ол цессия деп 
аталады. Мұндай жағдайда азаматтық алудың екі түрлі əдісі 
болады: 
• екі азаматтықтың бірін ерікті түрде таңдау; 
• азаматтықтың автоматты түрде өзгеруі – трансферт – бір 
мемлекеттен екінші бір мемлекетке өтетін аумақтың халқын 
беру, соған орай бір азаматтықтан екінші азаматтыққа өту. 

Азаматтық туралы коллизиялық нормалар азаматсыздықты 
(апатризм) немесе қос азаматтықты (бипатризм) туындатады. 

Халықаралық тəжірибеде ешбір мемлекеттің азаматтығын 
алмаған адамдар санаты бар, яғни апатридтер, мысалы, 
шетелдікпен заңды некеге тұрған əйелдің елінің занында "əйелі 
ерінің азаматтығын алады" деген қағида қолданылады. Мұндай 
жағдайда əйел өз елінің азаматтығынан шығады, ал күйеуінің 
елінің заңы бойынша оған тиісті шарттар орындалмағандықтан 
азаматтық берілмейді. Апатризмнің басқа да кең таралған түрі бар: 
адам қандай да бір мемлекеттің азаматтығынан өз еркімен немесе 
күштеп шығарылса жəне басқа мемлекеттің азаматтығын алмаған 
жағдайлары болады. Апатридтердің құқықтық жағдайы тұратын 
елдің заңымен айқындалады. Мекендеген мемлекет олардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында апатридтерге адамның 
негізгі құқықтары мен бостандықтарын беруі тиіс. Апатридтердің 
болуы халықаралық жəне ішкі мемлекеттік құқық үшін құқықтық 
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"ауытқушылық" болып есептелетіндіктен, мемлекеттер 
азаматтығы жоқ адамдардың санын кемітуге ұмтылып отыр. 
Мысалы, Қазақсандағы азаматтық туралы заңда ата-анасының 
екеуі де белгісіз Қазақстан Республикасы аумағындағы бала 
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады – деп 
көзделген (Азаматтық туралы 1991 ж. занның 13-бабы). Қазақстан 
Республикасы аумағында тұрақты тұрғылықты жері бар 
азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасы аумағында 
туған баласы Қазақстан Республикасының азаматы болып 
табылады – Азаматтық туралы 1991 ж. Заңнын 14-бабы. Бала туған 
кезде ата-анасының біреуі Қазақстан Республикасының 
азаматтығында болып, екіншісі азаматтығы жоқ адам болса, не 
оның азаматтығы белгісіз болса, бала қай жерде туғанына 
қарамастан, Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады 
– Азаматтық туралы заңның 12-бабы. 

Осы заманғы халықаралық құқық апатридтердің 
мəртебесін азаматсыздықты қысқарту туралы 1961 ж. конвенцияда 
жəне апатридтердің мəртебесі туралы 1954 ж. конвенцияда 
айқындайды. Бұл халықаралық-құқықтық құжаттар азаматсыздық 
жағдайларын қысқартуға жəне апатридтерге осы конвенцияларға 
қол қойған мемлекеттердің аумағында біршама жеңілдіктер беруге 
бағытталған. Апатризм жағдайларын болғызбау үшін бірқатар 
мемлекеттердің азаматтық туралы заңдарында "қандық құқық" 
кағидасы қолданылады, яғни тараптың біреуінің азаматтығы жоқ 
болған жағдайда, баланың əкесінің немесе шешесінің азаматтығын 
алуына жол берілуі болып табылады. Мемлекеттер апатридтер 
үшін белгілі бір құқықтық режим бекітеді. Қазақстан 
Республикасының заңы – Қазақстан Республикасы Президентінің 
1995 ж. "Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының 
құқықтық жағдайы туралы" заң күші бар жарлығында 
белгіленгеніндей, бұл шетел азаматтарымен құқықтар мен 
міндеттерін теңестіруден көрінуі мүмкін. Азаматтығы жоқ 
адамдарды өздерінің азаматтарымен теңестіру немесе 
апатридтерге арнайы режим белгілеу іс-тəжірибеде сирек кездесуі 
мүмкіи. Тұрмыстағы əйелдің азаматтығы туралы конвенцияның 2-
бабында: "əрбір келісуші мемлекет азаматтарының басқа бір 
мемлекеттің азаматтығын ерікті түрде қабылдауы, не 
азаматтарының өз азаматтығынан бас тартуы азаматтың əйелінің 
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азаматтығының сақталуына кедергі бола алмайтындығымен 
келіседі" – деп көрсетілген. Əрине, бұл конвенциялық норманың 
азаматсыздықты жоюға бағытталғаны сөзсіз. 

Түрлі мемлекеттердің азаматтығы туралы заңдардағы 
қайшылықтар – қосарланған немесе көп азаматтықтың пайда 
болуына, яғни бипатризмге себеп болуда. Апатризм сияқты, 
бипатризм де белгілі бір деңгейде халықаралық құқықтың 
көпшілік таныған кағидаларын жүзеге асыруға кедергі келтіреді. 
Мұндай сипаттағы қайшылықтарды жою үшін мемлекеттер тиісті 
заң актілерін қабылдайды жəне халықаралық шарттар жасайды. 
Бипатридтердің құқықтық мəртебесін айқындау кезінде белгілі бір 
қиындықтар кездесіп отырады. Нақты құқықтарды жүзеге 
асырғанда жəне нақты міндеттемелерді орындау барысында 
көптеген қайшылықтардың болмай қалуы мүмкін емес. 
"Қосарланған азаматтық" туралы тезисті Еуропалық Одақ 
қабылдаған жоқ. Бипатридтердің құқықтарын дипломатиялық 
жəне заңдық тұрғыда қорғау кезінде бипатризм проблемалары 
туындап жүр. Теориялық жағынан алғанда, қос мемлекет те 
өздерінің тəуелсіз құқықтарына орай, бипатридтерді корғайды. Ол 
екі мемлекеттің бірінің аумағында өмір сүре беруі мүмкін. Сонда 
мемлекеттердің бірі оның азаматының қорғалуына қарсы болса, 
келесі мемлекетті тəуелсіз мемлекеттің ішкі құзыретіне қол сұғады 
деп айыптауға болады. Мұнан да маңыздырақ мəселелер 
бипатридтердің үшінші мемлекетпен арақатынастарында 
туындайды. Осыған байланысты халықаралық құқықта, XIX ғ. 60-
жылдарынан бастап, "қосарланған азаматтықты" болдырмау үшін 
екі жақты жəне көп жақты шарттар жасалып келеді. Мəселен, оған 
көп жақты америкааралық конвенцияларды, көп азаматтықты 
қысқарту туралы жəне көп азаматтық жағдайындағы əскери 
міндеттемелер туралы 1963 ж. конвенцияны жатқызуға болады. 
ФРГ, Грекия, Израиль мемлекеттерінің зандарында қосарланған 
азаматтыққа қатаң шектеумен рұқсат етілген. 

Қазақстан Республикасындағы конституциялық норма – 
Ата Занның 10 бабының 3-тармағында – Республика азаматының 
басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды деп 
бекітілген. Қазақстан Республикасының Азаматтық туралы занның 
3-бабының 2-тармағында, Қазақстан Республикасы азаматының 
басқа мемлекеттің азаматтығында болуы танылмайды, - деп 
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белгіленген Қазақстан Республикасының 1993 ж. 
Конституциясында "қосарланған азаматтық" мəселелерінің жалпы 
ережелері жəне ерекшеліктері белгіленген болатын. Мəселен, 
1993ж. Конституцияның 4-бабының 3-тармағында Қазақстан 
Республикасының азаматы болып табылатын адам басқа 
мемлекеттің азаматы болып танылмайды деген норма 
мазмұндалтан. Республика аумағынан кетуге мəжбүр болған жəне 
басқа мемлекетте де тұратын барлық казақтардың басқа 
мемлекеттердің азаматтығымен қатар, Қазақстан 
Республикасының азаматы болуы танылады – 4-баптың, 4-тармағы 
немесе Қазақстан Республикасының мемлекетаралық 
шарттарының күші бойынша ҚР-дың азаматы болып танылуы – 
жалпы ережеден бөлек болды. Қазақстан Республикасының 1995ж. 
Конститутциясы бипатридтердің құқықтық мəртебесі 
мəселелеріндегі көпшілік таныған халықаралық стандарттарға сай 
келеді. Онда "қосарланған заматтығы" бар адамдарға қатысты 
жалпы ережелерден ауытқушылықтар жоқ. Қазақстанның 1993 ж. 
Конституциясында орын алған ерекшеліктерге келсек, онда 
Қазақстан Республикасының 1991 ж. Азаматтық туралы заңында 
1995 ж. өзгерістерін қоса алғанда былай деп белгіленген: 
Қазақстан Республикасы өз аумағына жаппай жазалау, күштеп 
ұжымдастыру кезеңдерінде, адамгершілікке жатпайтын өзге де 
саяси əрекеттердің салдарынан республика аумағынан кетуге 
мəжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтарының қайтып 
оралуы үшін, сондай-ақ басқа мемлекеттер аумақтарында тұратын 
қазақтар үшін жағдай жасайды делінген. Сөйтіп, Қазақстан 
Республикасы біртұтас азаматтықты мемлекет тəуелсіздігінің 
тұрақтылығы мен мызғымастығының жəне ұлттық тең 
құқылықтың негізі ретінде жариялайды. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық туралы 1991 ж. 20 
желтоқсанындағы Заңына Қазақстан Республикасы Президентінің 
1995 ж. 3 қазанындағы заң күші бар жарлығымен өзгерістермен 
толықтырулар енгізу. 

Азаматтық туралы қазақстандық заңдар көпшілік 
мойындаған əлемдік стандарттарға сай позицияны ұстанады. 
Заңның Кіріспесінде Қазақстан Республикасында əрбір адамның 
азаматтық алу құқығы белгіленген, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан, 
өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға, оны Қазақстаннан 
тыс жерлерге аластауға болмайды. 
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Қазақстан азаматтығына 1992ж. 1 наурызында мемлекетте 
тұрақты тұратын, сондай-ақ осы заңның ережелеріне сəйкес, 
Қазақстан Республикасының азаматтығын алған адамдар қабылда-
нады. Қазақстан азаматтығын алғысы келмегендер 1994 ж. 1 нау-
рызына дейін ол туралы жергілікті ішкі істер органына жазбаша 
хабарлауға мүмкіндік алды. Мұндай адамдар үшін аталған кезең 
ішінде азаматтық мəселелерін шешудің жеңілдетілген тəртібі 
көзделді. Осы аталған мерзім ішінде өтініш бермеген адамдар, 
қандай ұлтқа жататынына қарамастан Қазақстан Республикасының 
азаматы болып табылды. Заңның 4-бабына сəйкес, Қазақстан 
Республикасы азаматының жеке куəлігі немесе Қазақстан 
Республикасы азаматының төлқұжаты Қазақстан Республикасы 
азаматтығын растайтын құжат болып табылады. 16 жасқа дейінгі 
балалардың азаматтығы олардың туу туралы куəліктерімен, ата-
анасының қайсысының болса да төлқүжатымен расталады. 

Азаматтық туралы заңның 8-бабына сəйкес, халықаралық 
құқықтық экстрадиция (бір елдің заңын бұзған адамды басқа елге 
қуып жіберу) қағидаларының бірі – республиканың халықаралық 
шарттарында өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының 
азаматың шет мемлекетке беруге болмайды – деген қағида 
көзделген. 

Қазақстан Республикасында азаматтық алудың төрт түрлі 
негізі бар: 
• тууы бойынша; 
• Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау 

нəтижесінде; 
• Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 

көзделген негіздер мен тəртіп бойынша; 
• Азаматтық туралы Заңда көзделген өзге де негіздер бойынша 

алынады. 
Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау 

өтініш беру негізінде жүзеге асырылады. Азаматтыққа қабылдау 
туралы өтініштер бойынша шешімді Қазақстан Республикасының 
Президенті қабылдайды. Қазақстан азаматтығына алу үшін кəсіпке 
шектеу мемлекеттік тілді білу сияқты талаптар қойылмаған. 
Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдау шарттары 
бойынша Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұру он 
жылдан бес жылға қысқартылған талап кəмелетке толмағандардан, 
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пайым қабілетін жоғалтқан адамдардан жəне Қазақстан 
Республикасы алдында ерекше еңбек сіңірген адамдарға 
таралмайды. Осы ереже, сонымен қатар Қазақстан аумағынан 
саяси себептермен кетуге мəжбүр болған адамдар мен олардың 
ұрпақтарына, егер олар тарихи Отаны ретінде тұрақты тұру үшін 
Қазақстан Республикасына қайтып оралған болса, қолданылады. 
Сондай-ақ Қазақстан Республикасы азаматтарымен некеде 
тұратын адамдарға 5 жыл тұрақты тұру талабы қолданылмайды, 
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын жақын 
туыстары бар бұрынғы одақтас республикалардың азаматтары 
Қазакстанда тұру мерзіміне қарамастан, азаматтыққа қабылдануы 
мүмкін. Міндетті əскери қызмет атқарып жүрген жəне Қазақстан 
Республикасы аумағында орналасқан əскери қызметшілердің 
азаматтығы мəселелері Қазақстан Республикасының 
мемлекетаралық шарттарымен белгіленеді. 

Заңның 17-бабына сəйкес, Қазақстан Республикасы 
азаматтығына қабылдаудан бас тарту негіздері айқындалған. Егер 
Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау туралы 
өтініш жасаушы адам: 
1) адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс 
жасаса, Қазақстан Республикасының егемендігі мен 
тəуелсіздігіне əдейі қарсы шықса; 

2) Қазақстан Республикасы аумағының бірлігі мен тұтастығын 
бұзуға шақырса; 

3) мемлекет қауіпсіздігіне, халық денсаулығына нұқсан келтіретін 
құқыққа қарсы іс-əрекет жасаса; 

4) мемлекетаралық, ұлтаралық жəне діни араздықты қоздыратын 
болса, Қазақстан Республикасы мемлекеттік тілінің 
қолданылуына қарсы əрекет жасаса; 

5) терроршылдық əрекеті үшін сотталған болса; 
6) сот ерекше қауіпті баукеспе деп таныса; 
7) басқа мемлекеттің азаматы болса, өтініштері қабылданбайды. 
Жоғарыда аталған негіздер мемлекеттік бастауларға, 
азаматтардың бірлігі мен тең құқылығына зиян келтіреді, 
мемлекеттің тұтастығы мен оның шекараларының 
мызғымастығына қол сұғады. 

Азаматтықты тоқтатудың екі негізі бар – азаматтықтан 
шығу жəне мəжбүрлі түрде азаматтықтан айырылу салдарынан. 
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Занның 20-бабына сəйкес, адамды Қазақстан 
азаматтығынан шығарудан мынадай негіздер бойынша бас 
тартылуы мүмкін: егер шығу туралы өтініш жасаушы адамның 
Қазақстан Республикасы алдындағы міндеттемелерінің немесе 
мүліктік міндеттемелерінің орындалмағандары болып, олармен 
азаматтардың немесе Қазақстан Республикасы аумағында 
орналасқан кəсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің елеулі мүдделеріне байланысты болса, 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығарудан бас 
тартылуы мүмкін. 20-баптың, 3-тармағында: "Егер шығу туралы 
өтініш жасаушы адам айыпкер ретінде қылмыстық жауапқа 
тартылған болса, не заң жүзінде күшіне енген сот үкімі бойынша 
жазасын өтеп жүрсе, немесе ол адамның Қазақстан Республикасы 
азаматтығынан шығуы Қазақстан Республикасының мемлекет 
қауіпсіздігі мүдделеріне қайшы келсе, Қазақстан азаматтығынан 
шығуға жол берілмейді" – делінген. 

Азаматтықтан мəжбүрлеп айыруға келер болсақ, оның 
тізбесі Занның 21-бабында берілген: 

1) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шартта-
рында көзделген реттерді қоспағанда, адамның басқа мемлекетте 
əскери қызметке, қауіпсіздік қызметіне, полицияға, əділет 
органдарына немесе өзге де мемлекеттік өкімет жəне басқару 
органдарына орналасуы салдарынан; 

2) егер Қазақстан Республикасының азаматтығы көрінеу 
жалған мəліметтер немесе жалған құжаттар табыс ету нəтижесінде 
алынса; 

3) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық 
шарттарында көзделген негіздер бойынша; 

4) егер Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрақты 
тұратын адам дəлелсіз себептермен бес жыл бойы консулдық 
есепке тіркелмесе айырылады. 

Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, 
басқа мемлекеттердің азаматтары асырап алған бала, егер олар 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрақты тұратын болса, 
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сондай-ақ баланың бірге тұратын ата-анасының біреуі Қазақстан 
Республикасы азаматтығынан шығып, тұрақты тұруға 
республикадан тыс жерлерге кетіп қалса, асырап алушылардың 
өтініші бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан 
шыға алады.  

Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы Заңның 5-
тарауында Қазақстан Республикасы Президентінің жəне ішкі істер 
органдарының, сыртқы істер министрлігінің, елшілік өкілдіктері 
мен консулдық мекемелерінін өкілеттіктері айқындалған. 

Бұрын Қазақстан Республикасының азаматы болған 
адамның өтініші бойынша Азаматтық туралы Заңнын талаптарына 
сəйкес, оның Қазақстан Республикасы азаматтығы қалпына 
келтірілуі мүмкін. 
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12 дəріс. АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ-
ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 
Адамның негізгі құқықтары мен бостандықтарын 

құрметтеуге қолдау көрсетудегі халықаралық ынтымақтастықтың 
мақсаттары мынадай: 
• халықтың саяси, экономикалық жəне азаматтық құқықтарын 

үдемелі дамытуға көмектесу; 
• шетелдіктердің құқықтық жағдайын айқындау; 
• азаматтық мəселелер бойынша коллизиялардың алдын алу 

жəне шешу; 
• азаматтық, отбасы жəне қылмыстық істер бойынша өзара 

қүқықтық көмек көрсету; 
• халықаралық қылмыстылықпен күрес жүргізудегі мемлекет 

күштерін үйлестіру. 
Халықаралық құқықтың түрлі даму сатыларында 

ынтымақтастықтың аталған бағыттары мемлекеттер позициясын 
нығайтып келеді. Мысалы, бүгінгі таңда сонғы екі бағыт ең өзекті 
болып есептеледі. 

Адам жəне азаматтың құқықтары туралы Франция 
Декларациясында "Адамдар ерікті жəне тең құқылы болып 
туылады жəне солай болып қалады", - делінген. Алайда бұл 
Декларация жүзінде ғана, өйткені шын өмірде халықтың 
көпшілігінің құқықтары шектеулі күйде болады. Дегенмен, 
буржуазия мемлекет құқықтарын аяққа таптағанымен, басқа 
мемлекеттерге қатысты көп мəрте осы құқықтарды қорғаушы 
рөлінде шығып та жүрді. Мемлекеттер арасындағы жəне адам құқықтары 
мəселесіндегі қатынастарды реттейтін жеке халықаралық-
құқықтық актілер XIX ғасырда-ақ қабылданған болатын. Осы 
кезеңде мемлекеттер арасында құлдарды сатуға тыйым салатын 
келісімдер жасалды. Мемлекеттер ұлттық азшылықтарға жататын 
немесе үстемдік етуші ұлттың дінінен өзге дінге сенетін 
адамдардың құқықтық жағдайын жақсарту үшін өзіне міндеттер 
жүктейді. Осы халықаралық-құқықтық актілер адам құқықтары 
туралы мəселелер жөніндегі мемлекеттердің өзара халықаралық 
ынтымақтастығын дамытуға жаңа жол ашып берді. 

Біздің дəуірімізде, əлемнің барлық аймағындағы 
мемлекеттердің бəрі дерлік адам құқықтарын сақтау (бұзбау) 
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туралы қағидаларды ұстанатындықтарын жария етуде. Үкіметтер 
ішкі жəне сыртқы күштердің қысым етуімен осы қағидаларға сай 
əрекет етуге мəжбүр болуда. Бүгінгі таңда адам құқықтарын 
өрескел бұзу айыпталып та жатыр. Ал екінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде қанды геноцид, жаппай қырып-жою жай ғана кінəланатын. 
Адам құқықтары көзге ұрып тұратындай бұзылмаса, тіпті 
дипломатиялық айыптауға тұрмайды деп те есептелетін. Көпке 
дейін мемлекеттің өз азаматтарына деген қатынасы тек сол 
мемлекеттің ішкі ісі деген көзқарас қалыптасып келді. 

Дүниежүзілік екі соғыс, жүздеген аймақтық жəне жергілік-
ті қарулы қақтығыстар, соғыста жəне лагерьлерде азапталып өлті-
рілген ондаған миллион адамдар, саяси терроризм – мұның бəрі 
адамзаттың есінен шыға қойған жоқ. Жеке адамның құқықтарына 
берілетін кепілдіктерді жоюға аз қалған сілкіністер адам 
құқықтары проблемаларының маңызды екенін айқындап берді. 

1945 ж. қабылданған БҰҰ жарғысында адам құқықтарына 
едəуір орын берілген. Біріккен Ұлттар Ұйымының негізгі 
мақсаттарының бірі – адам құқықтарын құрметтеу. БҰҰ 
Жарғысының кіріспесінде БҰҰ мүшелері адамның негізгі 
құқықтарына, жеке адамның құндылығы мен адамгершілігіне, 
əйелдер мен ерлердің тең құқылығына, көп жəне аз ұлттар 
құқықтарының теңдігіне деген сенімді қайтадан нығайтуға батыл 
кірісеміз делінген. БҰҰ аясында адам құқықтарын құрметтеуге 
көмек көрсету мақсатында мемлекеттер арасындағы 
ынтымақтастық мəселелерімен тұрақты айналысатын арнайы 
органдар құрылды. 

Əмбебап ұйым аясында түрлі санаттағы азаматтардың 
құқықтары мен міндеттеріне қатысты адам құқықтары туралы 
мынадай негізгі халықаралық-құқықтық актілер қабылданды: 

• 1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей 
Декларациясы; 

• 1966 ж. Экономикалық, əлеуметтік жəне мəдени 
құқықтар туралы Халықаралық Пакті; 1966 ж. Азаматтық жəне 
саяси құқықтар туралы Халыкаралық Пакті, 1976 жəне 1992 
жылдардағы қосымша хаттамаларымен бірге; 

• Отар елдер мен халықтарға тəуелсіздік беру туралы 
1960ж. Декларация, 1976 жəне 1992 жылдардағы факультативті 
хаттамаларымен бірге; 
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• Геноцид қылмысының алдын алу жəне оны жазалау 
туралы 1948 ж. Конвенция; 

• нəсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою 
туралы 1965 ж. Конвенция; 

• Апартеид қылмысының алдын алу жəне оны жазалау 
туралы 1973 ж. Халықаралық конвенция; 

• соғыс құрбандарын корғау туралы 1949 ж. Женева 
конвенциясы жəне оған 1977 ж. I жəне II қосымша хаттамалары; 

• əйелдердің саяси құқықтары туралы 1952 ж. Конвенция; 
• əйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын 

жою туралы 1979 ж. Конвенция; 
• 1959 жылғы Бала құқығы Декларациясы; 
• бала құқығы туралы 1989 жылғы Конвенция; 
• тұрмыстағы əйелдердің құқықтары туралы 1957 ж. 

Конвенция; 
• төтенше жағдайлар мен қарулы қақтығыс кезінде əйелдер 

мен балаларды қорғау туралы 1974 ж. Конвенция; 
• азаматсыздықты қысқарту туралы 1961 ж. Конвенция; 
• Апатридтер мəртебесі туралы 1954 жылғы Конвенция; 
• босқындардың мəртебесі туралы 1951 ж. Конвенция жəне 

1966 ж. хаттама; 
• аумақтық баспана туралы 1967 ж. Декларация. 
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы заңи 

міндетті құжат емес. Алайда, осы халықаралық актінің негізгі 
ережелері барлық мемлекеттер сақтайтын құқықтық актілер 
мəртебесін иеленіп отыр. Халықаралық қауымдастық осы құжатқа 
ұдайы сүйенеді; сондай-ақ Декларацияның негізгі ережелері 
көптеген халықаралық-құқықтық құжаттардың негізін қалаған 
идеяларға айналды. Сөйтіп, 1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға 
бірдей Декларациясы дегеніміз – бұл: 
- адам кұқықтарын қорғау саласындағы əлемдік құқықтық 
жүйелерді əлемдік стандарттармен салыстыру үшін үлгі болып 
табылады; 

- осы заманғы əлемде халықаралық қатынастарды адамгершілік 
тұрғыда жəне заңи негіздейді; 

- халықтардың өзін-өзі билеу құқығы үшін қайнар көз болып 
табылады – Деклар ацияның көптеген ережелері жас мемлекет-
тердің конституцияларының негізін калады; 

- осы заманғы халықаралық құқық азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтары саласының негізі болып табылады. 
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Осы маңызды халықаралық-құқықтық құжат барлық 
индивидтер құқықтарының теңдігін паш етеді. Сонымен қатар, 
əрбір адам осы құқықтарды ешқандай ерекшеліктерсіз иеленеді. 
Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы адамның 
тіршілік əрекеттерінің барлық басты салаларын қамтитын негізгі 
құқықтарын айқындайды. Тұтастай алғанда, бұл құқықтар екі 
топқа бөлінуі мүмкін. 

Бірінші топ – бұл азаматтық жəне саяси құқықтар мен 
бостандықтар. Адамның жеке түлға ретінде өмір сүруіне қажетті 
басты, негізгі жағдайларды азаматтық құқықтар деп түсінеді. 
Кейде оларды жеке құқықтар деп те атайды. Құқықтың бұл санаты 
жеке адамды басынушылықтан жəне жеке өміріне қол 
сұғушылықтан қорғауды қамтамасыз етеді. Адам құқықтарының 
жалпыға бірдей Декларациясының 3-19-баптары осы тізібені 
бекітеді. Мысалы, өмір сүру құқығы, жеке басының бостандық 
құқығы, жеке басының қадір-қасиетіне қол сұғылмаушылық; 
құлдық бұғаудан жəне азаптау мен зорлық-зомбылықтан азаттық; 
заң алдындағы теңдік; өз бетінше қамауға, тұтқындауға алудан, 
қуғынға салудан қорғау; əділ соттылыққа деген құқық; некеге тұру 
құқығы жəне т.с. с. 

Азаматтардың қоғамдық жəне мемлекеттік істерді 
басқаруға қатысу құқығын Саяси құқықтар деп түсінеді. 20 жəне 
21-баптар сенім бостандығы мен олардың сипатын айқындайды; 
баспасөз бостандығы – ақпараттар алуға жəне таратуға мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, саяси құқықтар жеке адамның мемлекеттің 
саясатына, қоғамдағы оқиғаларға қатынасын, қоғамдағы пікірге 
əсер ету құқықтарын айқындайды. 

Азаматтық жəне саяси құқықтар алғаш рет буржуазиялық 
революциялар дəуірінде пайда болды. Тап сол кезде Адам 
құқықтарының Декларациясы алғаш рет пайда болған еді. 
Мысалы, 1789 ж. Адам жəне азамат құқықтарының Франция 
Декларациясы, 1791 ж. Адам құқықтары туралы Америка Билігі. 
Осы құжаттар азаматтық жəне саяси құқықтардың 
тұжырымдамасына негізделіп жасалды. 

1948 ж. Декларацияда адамның əлеуметтік-экономикалық 
жəне мəдени құқықтарын жариялау мемлекеттердің əлеуметтік 
саясаттарының негізін қалап берді. Декларацияның 22-27-баптары 
адамнын əлеуметтік-экономикалық құқықтарын жариялайды. 
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Адамның əлеуметтік-экономикалық, мəдени құқықтары 
материалдық өмір мен рухани дамуына қолайлы жагдайлар 
қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Мұндай құқықтардың 
ерекшелігі мемлекеттердің оларды жүзеге асыру үшін барынша 
күш салуының міндеттілігінен көрінеді. Мемлекеттердің жақсы 
тұрмыс жасау үшін экономикалық мүмкіндіктері əр түрлі жəне 
олардың тіршілік қабілеттіліктері де түрліше болып келеді. 
Қарастырылып отырған құқықтардың кейбірі мынадай: 
• əлеуметтік қамсыздандыру құқығы; 
• еңбекке жəне жұмыссыздықтан қорғану құқығы; 
• бірдей еңбекке бірдей ақы алу құқығы; 
• адамның жəне оның отбасының денсаулығы мен жақсы 
тұрмысын қамтамасыз ету үшін қажетті тіршілік деңгейіне 
деген құқықтар; 

• ана мен балаға ерекше қамқорлық жəне көмек; 
• білім алу құқығы; 
• қоғамның мəдени өміріне еркін қатысу құқығы; 
• мəдениет жəне ғылым саласындағы авторлар еңбектерінің 
моральдық жəне материалдық мүдделерін қорғау құқығы. 

Адам құқықтары Декларациясының қорытынды баптары, 
атап айтқанда, 29, 30-баптары онда жарияланған адам құқықтарын 
жүзеге асыру үшін қажетті шарттар мен талаптарды айқындайды. 
Оларға мыналар жатады: 

- əлеуметтік жəне халықаралық тəртіптің болуы; 
- құқықтар ғана емес, сонымен қатар міндеттерге ие болу 

қажеттігі; 
- азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын тиісті 

деңгейде мойындау жəне құрметтеуді қамтамасыз ететін кейбір 
шектеулердің қажеттігі моралдың, қоғамдық тəртіптің ақиқатты 
талаптарын қанағаттандырады; 

- Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен қағидаларын 
орындау. 1948 ж. Адам құқықтарының жалпыға бірдей 
Декларациясы адам құқықтарын қамтамасыз ету міндеттері 
орындалуының бірінші сатысы болды. Декларация ережелерін 
нақтылайтын жəне туралайтын басқа да құжаттарды қабылдау 
ушін халықаралық қауымдастыққа біршама уақыт қажет болған 
еді. Адам құқықтарын қорғау жөніндегі БҰҰ жұмысы 1966 ж. да 
жалғасын тауып жатты. Халықаралық қауымдастық екі пакт – 
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Экономикалык, Əлеуметтік жəне мəдени құқықтар жөніндегі 
халықаралық Пактіні жəне Азаматтық саяси құқықтар туралы 
халықаралық Пактіні қабылдай отырып, 1948 жылғы Жалпыға 
бірдей Конвенцияда жарияланған əрбір норманың мазмұны 
жөнінде келісімге қол жеткізді. Сонымен қатар, жоғарыда аталған 
құжаттар адамның паш етілген құқықтарын жекелеп жəне оларды 
жүзеге асыру шарттарын айқындап берді. 

Өмір сүру құқығы. Өмір сүру құқығы – бұл адамның 
негізгі құқығы болып табылады. Өмір сүру құқығы – бұл əрбір 
адамның ажырамас құқығы. Мемлекет адамның өміріне қол 
сұғудан кез келген адамды қорғауға кепілдік береді. 

Өмір сүруге деген құқықты қорғау мемлекеттің міндеті 
екендігіне қарамастан, ол көбінде бұзылып жатады. Қамауда 
ұсталатын адамдардың өлімі туралы, сондай-ақ жоғалып кетуі 
туралы анық мəліметтер бар. Өкінішке қарай, мұндай жағдайлар 
саны кеміп келеді деп айта алмаймыз. Осындай жағдайлар, 
сондай-ақ азаптау, зорлық-зомбылық көрсету адам құқықтарын 
өрескел бұзатындықтақ халықаралық қауымдастықтың назарын 
ұдайы аударып келеді. Өмір сүру құқығы – бұл адамның негізгі 
құқығы. Бұл адам құқықтарының барлық жүйесінің қисынды 
алғышарты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде көрініс тапқан 
адам өміріне деген құрметсіздікті ескерсек, соғыстан кейінгі 
кезеңдегі адам құқықтары жөніндегі құжаттардың өмір сүру 
құқығынан басталғаны өз-өзінен түсінікті болар. Мысалы, Адам 
құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 3-бабында өмір 
сүру құқығы, қол сұғылмаушылық бостандығы айқындалған. 
Бірақ, 1948 ж. Декларацияда, 1950 ж. Еуропа Конвенциясында да 
өлім жазасын алып тастау туралы ереже жоқ. Азаматтық жəне 
саяси құқықтар туралы Пактінің 6-тарауында өлім жазасына кесу 
туралы үкімдер шығаруға бірқатар шектеулер қойылған. Өлім 
жазасын алып тастау туралы ең алғашқы құқықтық ереже 1985 ж. 
Еуропа Конвенциясынын №6 хаттамасынан орын алды. Адамның 
өмір сүру құқығын бүзу оны өмірінен айырудан; лайықты 
деңгейдегі өмірге деген құқығын қамтамасыз етуге тиісті 
мемлекеттік шаралардың болмауынан көрінеді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 15-бабында: 
"Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға хақысы жоқ. Өлім жазасы 
ерекше ауыр қылмыс жасағаны үшін ең ауыр жаза ретінде заңмен 
белгіленеді, ондай жазаға кесілген адамға кешірім жасау туралы 
арыздану құқығы беріледі" – деп жарияланған. 
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Мұндай ең жоғары жаза көптеген елдерде бар, өйткені өлім 
жазасы кісі өлтіргендердің ең əділ жазасы жəне ол осындай 
қылмыс жасаушыларды қорқытады деген пікір қалыптасқан. Өлім 
жазасы қылмыстылықтың алдын ала ма? Бұл жауабы күрделі 
мəселе. Өлім жазасы қорқытудың тиімді құралы деуге сенімді 
дəлел жоқ. Мəселенің тағы бір жағы бар, ол үкім шығарған кезде 
қате кетсе, оны түзеудің қиын болатындығы. 

Өлім жазасын колдайтын немесе сынайтын қоғамдық пікір 
жағдайға байланысты үнемі өзгеріп тұрады. Кінəсіз адамдарға 
өлім жазасын қолданатын сот қателіктері көбейіп кетсе, өлім 
жазасына қарсы шығушылар саны бірден артып кетеді. Ал егер 
асқан қатігездікпен бір ғана қылмыс жасалса, қоғамдық пікір 
қарама-қарсы жаққа ойысып кетеді. Немесе тікұшақтарды айдап 
кету, саяси терроризм не адамдарды ұрлау сияқты "жаңа 
қылмыстар" пайда болады. 

Өлім жазасы жөніндегі мəселелерде қоғамдағы 
адамдардың көңіл-күйіне сезімдік факторлар өте қатты əсер етеді 
жəне үкіметтін ағымдағы жағдайға қарай заң қабылдауы кездесіп 
тұратынын айту керек. Мысалы, мемлекетте төтенше жағдай 
енгізілсе немесе қоршауда қалатын жағдайлар болса, өлім 
жазасына кесетін үкімдерді шығару құқығы əскери трибуналдарға 
немесе үкіметке беріледі. 

Өлім жазасы ертеде де аз қолданылған жоқ, ал қазіргі кезде 
репрессиялық режимді ұстанатындар кез келген оппозицияны 
басып тастау үшін, əлеуметтік əділетсіздікті сақтап қалу үшін 
қолданып отыр. Өлім жазасы туралы проблеманың адам 
құқықтарының халықаралық деңгейде қорғалуына тікелей қатысы 
бар. Бұл проблеманы əлеуметтік-экономикалық, саяси-құқықтық 
жəне рухани адамгершілік факторларының өзара тəуелділік 
тұрғысынан қараудың маңызы зор. 

Лайықты өмір денгейіне деген құқықты қамтамасыз 
етудегі тиісті мемлекеттік шаралардың болмауы. Қазіргі 
кезеңде өмір сүруге деген Конституциялық құқық əлдеқайда 
кеңейтіліп қарастырылады. Оның мазмұнына жаңа 
тұжырымдаманы атап айтқанда, өмір сүру сапасын жақсартуды 
енгізуде. Сөйтіп, өмір сүру құқығын кең мағынасында өмір сүру 
деңгейін тұрақты түрде жоғарылату ретінде қарастырады. Өмір 
сүру сапасы түрлі элементтерден құралады: денсаулық пен білім, 
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қалыпты түрғын үй жəне тамақтану; тұрақты жəне таза қоршаған 
орта, əділдік, жыныстар теңдігі, қоғамдық өмірге қатысу, сондай-
ақ адамгершілік пен қауіпсіздік. Кейінгі жылдары даму 
тұжырымдамасы өмір сүру құқығының негізгі компоненттерінің 
бірі ретінде қызу талқыланып жүр. 

Өркениетті əлем жасау үшін тағы бір қадамға жол беру 
керек, ал халықаралық қауымдастық басты бір нəрседен келіп 
шығуы тиіс, ол: өмір сүру сапасы адамзат келешегін алдын ала 
анықтайды. 

Өмір сүру сапасының маңыздылығын мойындау дегеніміз 
өмір сүру сапасын тұрақты жақсартуға қол жеткізу үшін күш 
жинау деген сөз. Өмір сүру сапасын тұрақты жақсартуды 
қамтамасыз етудің іс жүзіндегі, шындықты стратегиясы мыналарға 
негізделуі тиіс: 
• барлық елдерге қолданылатын өмір деңгейінің ең төменгі 

стандарттарын бекіту; 
• осы ең төменгі стандарттарды əрбір адамға жеткізу қажеттігі; 
• осы халықаралық стандарттарды əрбір мемлекеттің орындау 

мүмкіндіктеріне негіздеу. 



 135

13 дəріс. ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КОНСУЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ 
 

"Дипломатия" ұғымы грек сөзі - екі бүктелген бет, құжат 
деген мағынадан шыққан. Бұл жерде "дипломды ұстаушы" деген 
сөз алғашқы мағынасында қолданылып отыр, яғни провин-
цияларға немесе мемлекеттен тыс шетелге кетіп бара жатқан 
ресми тұлғаларға берілетін ұсыныс немесе сенім грамоталары. 

Кең мағынадағы дипломатия ұғымы – бұл халықаралық 
құқық субъектілерінің өкілдіктері жөніндегі, бейбітшілік жəне 
бейбіт қатар өмір сүру жөніндегі, халықаралық қатынас 
қатысушыларының құқықтары мен мүдделерін бейбіт жолмен 
қорғау жөніндегі ресми қызмет. Дипломатия – бұл халықаралық 
құқықта рұқсат етілетін арнайы дипломатиялық шаралар, əдістер 
мен тəсілдер көмегімен мемлекеттің сыртқы саясатын жүзеге 
асырудың бір құралы болып табылады. 

Тар мағынадағы дипломатия ұғымы – бұл келіс сөздер 
жүргізу мен шарттар, келісімдер жасау шеберлігі. Осындай 
шеберліктің қоғамның даму заңдылықтарын білуге, халықаралық 
қатынас тарихын, жеке елдер тарихын, халықаралық құқықты, 
жеке елдердің конституциялық құқықтарын, шет тілдерді зерттеп-
білуге негізделетінін айту керек. 

Адамзат қоғамының даму тарихында мемлекеттердің сырт-
қы саясат мəселелерінде оның маңызды құралының бірі – дипло-
матия əрқашан бірінші орында келеді. Бір-бірімен жанжалдасып 
қалған мемлекеттердің, тұтастай халықтардың тағдыры осындай 
мəселелердің тиімді шешілуіне тікелей тəуелді болады. 

Барлық мемлекеттердегі орталық жəне шетелдердегі орган 
түріндегі дипломатиялық аппараттарды (Сыртқы істер 
министрлігі, елшіліктер, миссиялар, консулдықтар) 
дипломатиялық қызметтердің негізгі жетекшісі жəне 
орындаушысы ретінде айтуға болады, оларда арнайы жасақталған 
жəне дайындалған дипломатиялық кадрлар тұрақты жұмыс 
істейді. Мұндай кадрлардың жұмыс жүйесі мемлекеттің 
дипломатиялық қызметін құрайды жəне ол мемлекеттік қызметтің 
маңызды бөлігі болып табылады. Дипломатиялық аппарат – бұл 
мемлекеттік аппараттың бір бөлігі, оның қызметінің бағыты мен 
мазмұны мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық, саяси 
құрылымымен айқындалады. 
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Дипломатиялық аппаратты жетілдіру, дипломатиялық 
кадрларды іріктеу мен дайындауды жақсарту, дипломатияның ең 
озық тəжірибелерін зерттеу жəне пайдалану, оның ғылыми 
негіздерін дайындау жəне дамыту – халықаралық мəселелерді 
бейбіт жолдармен шешу үшін жəне бейбітшілік пен бейбіт қатар 
өмір сүру саясатын нығайту үшін дипломатияны қолдануға 
мүдделі барлық мемлекеттердің алдына қойған маңызды 
міндеттері болып табылады. 

Дипломатия – бұл мемлекеттің сыртқы саясатының, халы-
қаралық қызметінің құрамдас бір бөлігі. Сыртқы саясат диплома-
тияның мақсаттары мен міндеттерін айқындайды жəне сол арқылы 
іс жүзіндегі шаралар жиынтығын, сондай-ақ сыртқы саясатта 
қолданылатын нысандарды, құралдар мен əдістерді айқындайды. 

Өркениетті əлемдегі дипломатиялық тəжірибе тəуелсіз 
мемлекеттердің сыртқы саясаттағы мүдделерінде дипломатиялық 
кызметтің дəстүрлі əдістерінің жəне жаңа нысандар мен əдіс-
тəсілдерінің қолданылып келе жатқанын көрсетіп отыр. 
Дипломатиялық қатынас пен талқылаудың түрлі нысандары 
ерекше маңызға ие болуда. Оларға мемлекет басшыларының 
кездесуі, мемлекеттер арасында жүргізілетін жоғары деңгейдегі 
көп жақты келіссөздерді жатқызуға болады. 

Дипломатиялық қызмет нормативтік қамтамасыз етуге, 
халықаралық құқықтың басқа субъектілеріне қатысты олардың 
жүзеге асу тəртіптеріне мұқтаж болуда. Көптеген ғасырлар бойы 
осы құқықтық нормалар реттеу заты бойынша салыстырмалы 
түрде тұрақты жəне дербес саланы жасап шығарды. Қазіргі 
таңдағы дипломатиялық құқық халықаралық құқық салаларының 
ішіндегі анағұрлым жүйеленген жəне үдемелі дамыған салалардың 
бірі. Дипломатиялық құқық – бұл құқықтың байырғы салаларының 
бірі. Ол ең алдымен елшілік құқық ретінде пайда болып, дамыған 
еді. XX ғ. басына қарай елшілік құқық дипломатиялық құқыққа 
айналды. 

Дипломатиялық құқық – бұл халықаралық қатынасқа 
қатысушы халықаралық құқық субъектілерінің еркін білдіретін 
қағидалар мен нормалардың халықаралық құқық субъектілерінің 
келісім жəне қамтамасыз ету нəтижелерінде бекітетін жиынтығы; 
бейбітшілік пен бейбіт қатар өмір сүруді қолдау жəне нығайту 
мақсатындағы ресми органдарының жағдайы мен қызметін 
(функциялары мен мəртебесін) реттейді. 
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Бірқатар оқулықтар мен оқу құралдарында "сыртқы 
қатынас құқыты" деген ұғым кездесіп қалады. Сыртқы қатынас 
құқығы тұжырымдамасы халықаралық өмірдің нақты жағдайлары 
объективті түрде осы саладағы халықаралық құқық нормаларының 
жүйеленуі мен үдемелі дамуы осы саланың мемлекеттердің 
шетелдерде тіркелген дипломатиялық жəне консулдық 
өкілдіктерінің қызметін ғана емес, сонымен бірге сыртқы қаты-
настың ішкі мемлекеттік органдарының, арнайы миссияларының, 
халықаралық конферециялардағы делегацияларының, халықара-
лық ұйымдардың жанындағы мемлекеттердің өкілдіктерінің жəне 
солардың жанындағы тұрақты бақылаушылар миссиясының 
қызметін реттеуге біртіндеп жол қойылатындығында. Міне, сол 
арқылы ғылыми айналымға "сыртқы қатынас құқығы" деген 
кеңірек ұғымды енгізуді түсіндіруге болады. 

Шарт жəне салт-дəстүр дипломатиялық құқықтың негізгі 
қайнар көздері болып табылады. 1961 ж. дипломатиялық қатынас 
туралы Вена Конвенциясы дипломатиялық қызмет саласындағы 
негізгі қайнар көздің бірі. Сонымен қатар, дипломатиялық құқық 
мемлекеттердің арнайы миссияларының кызметін, сондай-ақ 
халықаралық конференциялардағы өкілдіктердің құқықтық 
мəртебесін реттейді. Ол, ең алдымен 1969 ж. арнайы миссиялар 
туралы Конвенция, мемлекеттер өкілдіктерінің əмбебап сипаттағы 
халықаралық ұйымдармен қатынастары туралы 1975 ж. Вена 
Конвенциясы. 

Қазақстан Республикасының тəуелсіздік алуы жəне оны 
жариялауы шетел мемлекеттерімен саяси, экономикалық, ғылыми-
техникалық, мəдени жəне басқа да қатынастарын дамытты. 
Сондықтан халықаралық қауымдастықпен қатысу нысандары мен 
тəсілдерін жаңарту қажеттілігі пайда болды. Халықаралық 
қатынастардың ұлғаюы, шетелдерде қазақстандық өкілдіктердің 
көбеюі мен қазақстандық азаматтар санының артуы 
дипломатиялық жəне консулдық қызметтін мазмұнына сапалық 
өзгерістер енгізді. 1993 ж. көктемінде Қазақстан сыртқы саясатты 
жүзеге асыру саласындағы халықаралық стандартқа қосылды. 
Дипломатиялық қатынас туралы 1961 ж. Вена Конвенциясына 
жəне консулдық қатынас туралы 1963 ж. Вена Конвенциясына 
орай, Қазақстан Республикасы елшілік, миссия немесе консулдық 
аймақ деңгейіндегі қатынастар орнатады. Дипломатиялық 
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қатынастарда біз түрлі нысандарды қолданамыз. Мəселен, 
Қазақстан Республикасының Президентіне мемлекет 
басшыларының (АҚШ, Жаңа Зеландия) жеке жолдаулары, 
дипломатиялық қатынас орнату жөніндегі Сыртқы істер 
министрлігінің біріккен мазмұндамалары (ҚХР, Испания, 
Австрия), дипломатиялық қатынас орнату жөніндегі хаттамалар 
(Моңғолия, Франция, Үндістан), ноталар алмасу (ОАР, Египет, 
Израиль) дипломатиялық қатынастарды орнату нысандары болды. 
Консулдық қатынастар үшін консулдық конвенцияларға қол қою 
(Ресей Федерациясы, Венгр Республикасы), визаларды өзара 
мойындау туралы келісімдер (Грузия Республикасы, ТМД елдері), 
азаматтардың өзара сапарлары жəне визалар берудегі өзара 
түсіністіктер туралы меморандумдар (Пəкстан Ислам 
Республикасы, Иран Ислам Республикасы), консулдық шарттар 
(Украина, Түркменстан) консулдық қатынастар орнатудың кең 
таралған түрлері. 

Шетел мемлекеттерінің тəжірибелерін ескере отырып, 
Қазақстан дипломатиялық жəне консулдық қызметтерді 
ұйымдастыру жөнінде өз заңдарын қабылдауда, сыртқы саяси 
ведомство – Сыртқы істер министрлігінің жұмысын жетілдіруде, 
консулдық заңдастыру туралы арнайы нұсқаулық материалдарын 
жасауда; Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетел 
адамдардың жəне азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен 
заңды мүдделеріне қатысты құжаттарды Сыртқы істер 
министрлігінің мекемелері арқылы сұрату тəртібі туралы; 
Қазақстан азаматтарын шетелдерде есепке алу жəне тіркеу туралы; 
Қазақстан азаматтарының шетелде тұрғылықты тұруларына рұқсат 
беруді ресімдеу туралы жəне т.б. жөнінде арнайы нұсқаулық 
материалдар дайындайды. 

Қазақстан Республикасындағы дипломатиялық қызмет 
Ұлттық заңдарға жəне халықаралық шарттарға сəйкес жүзеге 
асырылатын мемлекеттік органдардағы азаматтардың кəсіби 
қызметі. Біздің мемлекетіміздегі дипломатиялық лауазымға 
тағайындау тəртібі халықаралық стандарттарға сай. Мəселен, 
дипломатиялық қызіметке жоғары білімі бар, шет тілдерін білетін, 
өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін тиісті қабілеттері бар 
азаматтар тағайындалады. Біздің ойымызша, жақын болашақта, біз 
арнайы жоғары білім жəне мемлекеттік тілді білу сияқты 
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талаптарды да қоса айтатын болармыз. Мұндай өзгерістердің 
болуы уақыт талабы. Сыртқы істер министрін тағайындау тəртібі, 
дипломатиялық қызметті өткеру жəне тоқтату ерекшеліктері, 
дипломатиялық қызмет, қызметкерлерін қамтамасыз ету, кепілдік 
беру жəне өтемақылар, құқықтар мен міндеттер көлемі, 
жауапкершілігі мемлекеттік қызметтін осы бөліміне ерекше 
жағдайды қамтамасыз етеді. 

Біздің мемлекетіміздің дипломатиялық жəне консулдық 
қатынастарын шетел мемлекеттеріндегі өкілдіктер мен 
халықаралық ұйымдардағы өкілдіктер қамтамасыз етеді; 
Қазақстанның БҰҰ қызметіне қатынасуы, мемлекет мүддесін 
сыртқы саясаттағы түрлі мəселелерінде қамтамасыз етеді. 
Дипломатиялық құралдар мен тəсілдер арқылы мемлекеттің 
халықаралық бейбітшілікті, ұжымдық жəне аймақтық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудегі əрекеттерін жүзеге асырады. 

 
Сыртқы қатынас органдары 

 
Сыртқы қатынастарда мемлекет өзінің тəуелсіздігі арқылы 

халықаралық құқық субъектілікке ие болатын біртұтас құрылым 
ретінде көрінеді. Сыртқы қатынас органдары мемлекеттің 
шетелдегі өкілдігі ретінде болады жəне олардың құзыреттері 
шегінде іске асырылатын барлық əрекеттері мемлекеттің 
шетелдегі өкілінің əрекеті ретінде қарастырылады жəне оған 
халықаралық құқық нормаларына орай жауапкершілік жүктейді. 
Кез келген мемлекеттің сыртқы қатынас органдары ішкі 
мемлекеттік (немесе орталық) жəне шетелдік болып екіге бөлінеді. 

Қазақстан Республикасындағы сыртқы қатынастың ішкі 
мемлекеттік органдарына мыналар жатады: Қазақстан 
Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының 
Парламенті, Үкімет басшысы жəне Үкімет, Сыртқы істер 
министрлігі – мемлекеттің сыртқы қатынасын тікелей жедел 
басқаратын орган. 

Мемлекеттің шетелдік сыртқы қатынас органдары, өз 
кезегінде тұрақты жəне уақытша болып бөлінеді. Қазақстан 
Республикасындағы тұрақты сыртқы қатынас органдарына 
Қазақстан дипломатиялық қатынас орнатқан елдерде тіркелген 
Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері 
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(елшіліктер мен миссиялар); консулдық мекемелер, тұрақты 
өкілдіктер, халықаралық ұйымдар жанындағы тұрақты 
бақылаушылар миссиясы жатады. Осы топқа сауда өкілдіктері де 
жатқызылады. Қазақстан Республикасының шетелдердегі уақытша 
органдарына түрлі миссиялар, халықаралық конференциялардағы 
делегациялар мен бақылау топтары, халықаралық органдар 
сессияларының жұмысына қатысушы делегациялар жəне олардың 
ұйымдары жəне т.б. жатқылады. 

Мешекет басшысының өкілеттіктері Қазақстан 
Республикасының Президентінің, Парламентінің, Үкіметі мен 
Үкімет басшысының өкілеттіктері Қазақстан Республикасының 
Конституциясымен, тиісті нормативтік актілермен белгіленген. 
Бұл мəселелер конституциялық жəне əкімшілік құқықтарда егжей-
тегжейлі зерттелген. 

Сыртқы істер министрлігі – Қазақстан Республикасының 
сыртқы саясатын жүргізу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруды 
жəне сыртқы қатынастар саласындағы мемлекеттік басқаруды 
қамтамасыз ететін орталық атқарушы орган болып табылады. 
Министрлік өз қызметін Қазақстан Республикасының Президенті 
мен Үкіметі басшылығымен жүзеге асырады. Жалпы мəселелер 
жөніндегі министрліктің қызметіне Қазақстан Республикасының 
Премьер-министрі басшылық жасайды. Өз қызметінде Министрлік 
Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Сыртқы 
істер министрлігі туралы Ережені, дипломатиялық қызмет туралы 
2002 жылғы заңды, басқа да нормативтік-құқықтық актілерді 
басшылыққа алады. Министрлік жүйесіне Қазақстан 
Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық 
мекемелері, Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдар 
жанындағы өкілдіктері, Министрліктің Қазақстан Республикасы 
аумағындағы өкілдіктері мен өзінің ведомстволық бағыныстағы 
ұйымдары кіреді. 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
негізгі міндеттері мыналар болып табылады: 

• Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының 
тұжырымдамасы мен негізгі бағыттарын əзірлеу жəне Қазақстан 
Республикасының Президентіне жəне Үкіметіне тиісті 
ұсыныстарды тапсыру; 
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• Қазақстан Республикасының сыртқы саяси бағытын 
жүзеге асыру; 

• Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысымен 
бірге Қазақстан Республикасының Президенті үшін Қазақстан 
Республикасының сыртқы саясат стратегиясын жасау, 
Президенттің халықаралық бастамаларын жүзеге асыру; 

• Қазақстан Республикасының егемендігін, қауіпсіздігін, 
аумақтық тұтастығын жəне шекараларының мызғымастығын, 
оның басқа мемлекеттермен өзара қарым-қатынастарындағы жəне 
халықаралық аренадағы мүдделерін қорғауды дипломатиялық 
құралдар мен əдістермен қамтамасыз ету; 

• Шет елдерде Қазақстан Республикасы азаматтарының 
жəне заңды тұлғаларының құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

• Қазақстан Республикасының шетелдік мемлекеттермен 
дипломатиялық жəне консулдық қатынастарын, халықаралық 
ұйымдармен қарым-қатынастарын жүзеге асыру; 

• Шетелдік мемлекеттермен жəне халықаралық 
ұйымдармен қатынастарда Қазақстан Республикасының біртұтас 
сыртқы саяси бағытты жүргізуін қамтамасыз ету мақсатында 
атқарушы өкіметтің басқа да органдарының қызметін үйлестіру 
жəне жұмысына бақылау жасау. 

Министрлік өзіне жүктелген міндеттерге сəйкес, Қазақстан 
Республиксының шетелдік мемлекеттермен жəне халықаралық 
ұйымдармен қатынастар мəселелері жөнінде белгіленген тəртіпте 
Қазақстан Республикасының Президентіне жəне Үкіметіне 
ұсыныстар мен ұсыным-кеңестерді əзірлейді жəне табыс етеді, 
сондай-ақ, халықаралық шарттар мен келісімдерді жасасу, бекіту, 
орындау, қолданысын тоқтату жəне бұзу туралы ұсыныстарды 
дайындайды жəне белгіленген тəртіпте осы ұсыныстарды 
Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің қарауына 
енгізеді. Мұнан басқа, Министрліктің қызметіне мынадай 
міндеттер кіреді: Қазақстан Республикасының құқықтық іс-
тəжірибесінде халықаралық нормаларды жүзеге асыруға 
жəрдемдеседі, республика заңдарын жетілдіру, оларды Қазақстан 
Республикасының халықаралық-құқықтық міндеттемелеріне 
сəйкес келтіру жөніндегі ұсыныстарды даярлайды. 

Министрлік Қазақстан Республикасы азаматтарының 
құқықтары мен бостандықтарын, оның қорғанысы мен 
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мемлекеттік қауіпсіздігін, құқықтық тəртіпті қорғауды, 
айналадағы ортаны сақтауды қамтамасыз ету, Қазақстан 
Республикасының шетелдік мемлекеттермен жəне халықаралық 
ұйымдармен сауда-экономикалық жəне қаржылық байланыстарын, 
ғылыми-техникалық, мəдени жəне өзге де алмасуларын дамыту 
мен кеңейту жөніндегі нақты іс-шараларды əзірлеуге қатысады, 
халықаралық бейбітшілікті, ғаламдық жəне аймақтық қауіпсіздікті, 
сонымен бірге Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар 
Ұйымы мүшесі, жалпы еуропалық жəне басқа да аймақтық 
процестердің қатысушысы ретінде қамтамасыз етеді, Қазақстан 
Республикасының БҰҰ, басқа да халықаралық ұйымдардың, 
конференциялардың, кеңестердің, форумдардың қызметіне 
қатысуын қамтамасыз етеді, халықаралық қауымдастықтың 
мүшесі ретінде Қазақстан Республикасының ғаламдық жəне 
аймақтық халықаралық проблемаларды шешудегі рөлін арттыруға 
жəрдемдеседі, аштықпен жəне артта қалушылықпен, халықаралық 
терроризммен, ұйымдасқан қылмыспен жəне есірткілердің заңсыз 
айналымымен күресу, сондай-ақ экологиялық жағдайы нашар 
жəне техногендік апаттар аймақтарындағы салдарды жою 
жөніндегі халықаралық акцияларға қатысады. 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 
республиканың айналадағы ортаны халықаралық қорғау жəне 
ұжымдық пайдалану, Əлемдік мұхит ресурстарын игеру, ғарыш 
кеңістігін зерттеу саласындағы мүдделерін қамтамасыз етеді, 
Қазақстан Республикасының сыртқы жəне ішкі саясаты, елдің 
əлеуметтік экономикалық, мəдени жəне рухани өмірі туралы 
ақпаратты шетелде таратуға жəрдемдеседі, жоғары жəне үкіметтік 
деңгейлерде халықаралық алмасулардың хаттамалық қамтамасыз 
етілуін, сондай-ақ дипломатиялық жəне консулдық 
артықшылықтар мен иммунитеттердің сақталуына бақылауды 
жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының парламентаралық 
байланыстарын жүзеге асыруға жəрдемдеседі, шетелде тұрып 
жатқан отандастармен байланыстарды жəне қатынастарды 
дамытуға жəрдемдеседі, Сыртқы істер министрлігі Қазақстан 
Республикасы жасасқан жəне күшіне енген халықаралық 
шарттардың депозитарийі болып табылады жəне Қазақстанның 
дипломатиялық қызметінің мұрағатын құрады жəне ұстайды, 
республика аумағындағы шетелдік дипломатиялық жəне 
консулдық өкілдіктердің қызмет етуіне жəрдемдеседі, сондай-ақ өз 
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құзырындағы мəселелер бойынша Қазақстан Республикасының 
орталық атқарушы органдарымен, өкілдік органдарымен, 
қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасайды. 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
орталық аппаратының құрылымы мынадай болады: 
• басшылық; 
• əкімшілік жəне бақылау департаменті; 
• консулдық қызмет департаменті; 
• сыртқы істер министрлігінің орталық аппаратын жəне оның 
Шетелдегі мекемелерінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
департамент; 

• бірінші департамент (БҰҰ жəне халықаралық экономикалық 
ынтымақтастық Басқармасы, Халықаралық қауіпсіздік 
Басқармасы) 

• екінші департамент (Еуропа жəне Америка Басқармасы, 
Мемлекеттік хаттама басқармасы); 

• төртінші департамент (Азия, Таяу Шығыс жəне Африка 
Басқармасы, Шарттық-құқықтық басқарма). 

Сыртқы істер министрлігінің шарттық-құқықтық бөлімі 
мемлекеттің сыртқы саясатына қатысты халықаралық шарттардың 
мəтіндерімен жұмыс істейді. Мысалы, ол аумақ, мемлекеттің 
сыртқы шекараларына қатысты мəселелер болуы мүмкін. Сыртқы 
істер министрлігінің Мемлекеттік хаттама басқармасы арқылы 
елшілер жəне өзге де шетелдік өкілдер келген елдерімен алғашқы 
байланысын жасайтын бөлімше болып табылады. Бұл басқарма 
жаңа келген елшілерді қарсы алып, оларды орналастырады жəне 
оларға елшілік жұмысын ұйымдастыруға жəрдемдеседі. 
Дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетке келген елші 
Сыртқы істер министрлігінің мемлекеттік хаттама басқармасының 
меңгерушісіне бірінші кіріп, одан сенім грамотасын тапсырудың 
бекітілген тəртібін сұрайды. Сенім грамотасы – бұл елші немесе 
уəкілдік сыныбындағы дипломатиялық өкілдік басшысына оның 
өкілдік сипатын жəне шетелдік мемлекетте тіркеленіп 
куəландыруға берілетін құжат. Содан кейін ол сыртқы істер 
министріне немесе оның бірінші орынбасарына танысу үшін жəне 
оған өзінің сенім грамоталарының көшірмелерін, сондай-ақ сенім 
грамотасын тапсыру кезінде сөйлейтін сөзінің мəтінін беру үшін 
ресми кіреді. 
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Сенім грамотасына дипломатиялық өкілді тағайындаған 
мемлекет басшысы қол қояды жəне Сыртқы істер министрінің 
қолымен бекітіледі. Ол дипломатиялық өкілдік орналасқан 
мемлекет басшысына арналады жəне оған салтанатты жағдайда 
тапсырылады. Сенім грамотасын тапсыру актісі елшінің өз 
міндеттерін орындауға кірісу актісі болып есептеледі. Сенім 
грамоталарының құрылымдық элементтеріне мыналар жатады: 
мемлекеттің Негізгі заңының тиісті баптарына сілтеме жасау, осы 
мемлекет басшысының лауазымын атау, фамилиясы, аты, сондай-
ақ екі елдің де дипломатиялық өкілдер алмасуына тиісті денгейдегі 
дипломатиялық өкілдік рангісі; дипломатиялық өкілдің өз 
мемлекетінің басшысы атынан немесе өз үкіметінің атынан 
айтқанының бəріне сену туралы өтініш. 

Елші өз елі дипломатиялық қатынас орнатқан 
мемлекеттердің елшілерінің бəріне арнайы ресми кіріп-шығады, 
оны дипломатиялық корпустың жоғары дəрежелісінен (дуайеннен) 
бастайды. Дуайен дипломатиялық корпустың (ағылшын тілді 
елдерде əдетте декан деп аталады) протоколдық басшысы. Дуайен 
дипломатиялық корпустың атынан түрлі шараларда сөз сөйлейді 
жəне дипломатиялық корпус мəртебесіне қатысты мəселелер 
бойынша дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет пен 
дипломатиялық корпустың тиісті билік өкілдерінің арасында 
өзіндік бір жарастырушы болып табылады. Нақты мемлекетте 
тіркелген дипломатиялық өкілдік басшылары ішінде ең жоғарғы 
сыныбы бар дипломатиялық өкілдіктің басшысы автоматты түрде 
дуайен бола алады. Егер дипломатиялық өкілдік басшыларының 
бірдей сыныбы болатын болса, онда осы мемлекетте əріптестеріне 
қарағанда лауазымында көбірек мерзім отырған тұлға дуайен 
болып сайланады. 

Сөйтіп, мемлекеттік хаттама басқармасы Сыртқы істер 
министрлігінің жедел басқару бөлімшесі болып табылады. 
Хаттамалық басқарма өз жұмысын жүргізген кезде мемлекеттің 
əрбір мемлекетпен орнатқан дипломатиялық қатынасының сипаты 
мен деңгейін ескеріп отырады. 

Мемлекет басшылары халықаралық қатынастарға қатысты 
барлық мəселелерді əрдайым өзара тікелей талқылай алмайды. 
Соған орай, олар өз аттарынан келіссөз жүргізетін өкілдерді 
ұстауға мəжбүр болады. Мұндай өкілдер дипломатиялық агенттер 
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деп аталады. Олардың міндеті, ең алдымен өздерін жіберген 
мемлекеттің саясатын түсіндіру жəне өздері келген мемлекетте 
соңы мақұлдатуға қол жеткізуден тұрады. Сол арқылы екі 
мемлекет арасында достық қатынастар орнайды. Дипломатиялық 
қатынас туралы 1961 ж. Вена Конвенциясының 1- бабына сəйкес, 
дипломатиялық агент деп өкілдік басшысы немесе өкілдіктің 
дипломатиялық персоналын айтады. Дипломатиялық агенттердің 
өкілдік сипаттан басқа бірқатар айырмашылық ерекшеліктері 
болады, ол дипломатиялық сыныптар мен дəрежелер. 
Дипломатиялық дəреже бұл – дипломатиялық қызметті өткеруге 
қатысты нақты мемлекеттің заңдары мен ережелеріне сəйкес 
берілетін дипломаттың жеке дəрежесі болып табылады. Бұл 
дəреже лауазымына, отставкаға кетуіне қарамастан, сақтала береді. 
Қандай да бір елдердің дəрежелері мен лауазымдық жағдайы 
сəйкес келуі де, сəйкес келмеуі де, мүмкін (мысалы, Төтенше жəне 
Өкілетті елші – бір мезгілде дəреже де, лауазым да). Қазақстан 
Республикасында Төтенше жəне Өкілетті елші деген жоғары 
дəрежені сыртқы істер министрі, оның орынбасарлары, 
мемлекеттің халықаралық ұйымдардағы тұрақты өкілдері жəне 
басқалары иеленеді. Дипломатиялық сыныптар халықаралық 
құқық нормаларымен айқындалады жəне дипломатиялық өкілдік 
басшыларына ғана қатысты болады. Дипломатиялық қатынас 
туралы 1961ж. Вена Конвенциясының 14-бабына сəйкес, өкілдік 
басшылары үш сыныпқа бөлінеді, атап айтқанда: 
1. мемлекет басшылары жанында тіркелетін елшілер мен 

нунцилер жəне тең дəрежедегі өкілдіктердің басқа 
басшыларынын сыныптары; 

2. мемлекет басшылары жанында тіркелетін елшілер мен 
интернунцийлер сыныптары; 

3. сыртқы істер министрлері жанында тіркелетін сенімді өкілдер 
сыныптары. 

Қазіргі кезде дипломатиялық өкілдік басшылары түріндегі 
елшілердің сыныптары жоғалып барады, 3-сыныпты 
дипломатиялық өкілдер халықаралық іс-тəжірибеде өте аз 
кездеседі. Олармен өзара шектелген саяси, экономикалық жəне 
басқа да мүдделері бар елдер ауысады. Əдетте, ол саяси көзқарас-
тарға байланысты тиісті бір елдермен дипломатиялық қатынасты 
жоғары деңгейде ұстағысы келмеген жағдайларда орын алады. 
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Дипломатиялық дəрежелер əрбір мемлекеттің ішкі 
құқығымен енгізіледі жəне сыртқы істер министрлігі аясында 
шетел мемлекеттерімен ресми қатынастар жасауды жүзеге асыра-
тын барлық лауазымды адамдар үшін көзделеді. Халықаралық 
дипломатиялық іс-тəжірибеде мынадай дəрежелер бар: 
• төтенше жəне өкілетті елші; 
• бірінші сыныпты төтенше жəне өкілетті уəкіл; 
• екінші сыныпты төтенше жəне өкілетті уəкіл; 
• бірінші сыныпты кеңесші; 
• екінші сыныпты кеңесші; 
• бірінші сыныпты бірінші хатшы; 
• екінші сыныпты бірінші хатшы; 
• бірінші сыныпты екінші хатшы; 
• екінші сыныпты екінші хатшы; 
• үшінші хатшы; 
• атташе. 

Елшілікті Төтенше жəне Өкілетті елші, миссияны – уəкіл 
немесе сенімді өкіл басқарады. Сенімді өкілді уақытша сенімді 
өкілден айыра білу керек, ол елші болмаған кезде елшілікті 
уақытша басқаруы мүмкін. 

Елшілік жəне миссия – бұл дипломатиялық өкілдіктің екі 
түрі. Қазіргі таңда дипломатиялық өкілдіктер деңгейін елшілік 
деңгейіне дейін жоғарылату үрдісі нығайып келеді. Жеке мемле-
кеттер арасындағы қатынастар тығыз, əрі достық сипатта бола бас-
тағанда дипломатиялық өкілдіктер бір деңгейден екінші деңгейге 
қарай қайта құрылады. Мұндай жағдайларда, тиісті елдердің 
үкіметтері халықаралық қатынастарының сапалы екендігін білдіру 
үшін өздерінің дипломатиялық өкілдіктерінің деңгейін 
жоғарылатуға жəне оларды миссиядан елшілікке айналдыруды, ал 
уəкілдерді елшілер дəрежесіне көтеруге шешім қабылдайды. 

Қазақстан Республикасының Елшілігі сыртқы қатынастағы 
мемлекеттік орган жəне дипломатиялық өкілдік орналасқан елін-
дегі оның жоғары дипломатиялық өкілдігі болып табылады. Елші-
лік өз қызметінде дипломатиялық қатынас туралы 1961 ж. Конвен-
ция ережелерін, Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлықтарын, Қазақстан Республикасының қаулылары мен 
бұйрықтарын, сондай-ақ Сыртқы істер министрлігінің нормативтік 
құжаттары мен нұсқауларын басшылыққа алады. 
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Дипломатиялық өкілдік басшысын тағайындау 
 

Тағайындау алдында дипломатиялық өкіл тағайындалатын 
ел үкіметінің келісімін – агреман сұрату керек. Агреман – деген 
француз сөзінен шыққан, мақұлдау, келісу мағынасында) бір елдің 
дипломатиялық өкілі ретінде белгілі бір адамды тағайындауға 
екінші бір елдің алдын-ала келісім беруі. Агреман не үшін 
сұратылады. Біріншіден, көпшілік таныған халықаралық іс-
тəжірибеге байланысты. Агреманды сұратпауға жəне оны алмай 
тұрып, дипломатиялық өкілді тағайындауға болмайды. Екіншіден, 
бірде-бір үкімет өз мемлекетінің сыртқы саясатына қарсы баспасөз 
бетінде немесе ауызша нысанда жағымсыз сөйлеген адамды өз 
еліне қабылдамайды. Дипломатиялық өкілдік орналасқан ел 
үкіметі əз елдеріне халықаралық қатынас іс-тəжірибесінде 
объективті түрде жəне адал ниетпен қатысқан адамның келуіне 
сенуге құқығы бар. Өкіл өзінің Сыртқы саясат ведомствосынан 
тиісті нұсқау алғаннан кейін дипломатиялық өкілдік орналасқан 
елдің сыртқы істер министрлігіне барып, ауызша нысанда осы 
елдегі өз лауазымынан кететінін жəне басқа кандидатураға 
агреман сұратуды тапсыру туралы хабарлайды. Ауызша хабарла-
маға агреман сұратылатын адам туралы бар қажетті мəлімет 
қосымша тапсырылады. Халықаралық іс-тəжірибеде агреманды 
телефон арқылы сұрату жағдайлары да кездеседі. Əдетте, бұл аты 
мен жүргізетін саяси қызметі күмəн туғызбайтын мемлекеттік 
қайраткерлерге таралады. Халықаралық іс-тəжірибе агреман 
сұрату фактісін абсолютті құпиялықта сақтауды талап етеді. 

Агреман сүратуға жауап қандай да бір саяси түсініктерге 
байланысты болмаса, қысқа мерзімде беріледі. Жауап беру мерзімі 
– екі ел арасьшдағы қатынастардың жай-күйінің көрсеткіші есепті. 
Дипломатиялық этикет ережелері бойынша сұратылған агреман 
туралы еске салуға немесе жауап беруді тездету туралы өтінуге 
болмайды. Агреманды беру туралы жауап сұратылған нысанда 
беріледі, яғни ауызша немесе жазбаша нысанда. Агреман алған 
дипломатиялық өкіл сол елдің қалаулы адамы болады. Егер 
тұлғаның сол елде болуы қолайсыз болса, оны persona non grata 
деп жариялайды. Мұндай жағдайда бас тарту себебі айтылмайды. 
Кету туралы талап қойылған кез келген дипломатиялық қызметкер 
persona non grata болып есептеледі. 
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Елші кеткенге дейін Сыртқы істер министрлігінің тиісті 
бөлімі дипломатиялық өкілге сенім грамоталарын, ал оның 
алдындағыға кері шақырып алу грамоталарын дайындайды. Кері 
шақырып алу грамотасы – бұл дипломатиялық өкілдің лауазымы-
нан кері шақырылатынын хабарлайтын құжат. Ол дипломатиялық 
өкіл тіркелген мемлекет басшысына арналады жəне 
дипломатиялық өкілді тағайындаған мемлекет басшысының қолы 
қойылады жəне Сыртқы істер министрінің қойылған қолымен 
бекітіледі. Кері шақырып алу грамотасының кіріспесінде 
дипломатиялық өкілді шақырып алу фактісі туралы қысқа 
баяндалады; шақыру себебі айтылады; дипломатиялық өкіл 
қызметі мемлекеттер арасындағы дипломатиялық қатынастарды 
дамытуға жəне қолдауға көмегін тигізер деген үміт білдіріледі. 
Кейбір мемлекеттердің дипломатиялық іс-тəжірибелерінде кері 
шақырып алынған дипломатиялық өкіл кеткеннен кейін, осы өкіл 
тіркелген мемлекет басшысы дипломатиялық өкілді тағайындаған 
мемлекет басшысына жіберу грамоталарын жібереді. Мұндай 
грамоталар дипломатиялық жолдармен жөнелтіледі. Жіберу 
грамоталарына қандай да бір жауаптар берілмейді. 

Дипломатиялық өкілдіктер қызметін тоқтату. 
Дипломатиялық өкілдік орналасқан елдегі қызметін екі ел 
арасында дипломатиялық қатынастар тоқтатылған немесе үзілген 
жағдайда толық тоқтатады. Халықаралық іс-тəжірибеде басқадай 
нысан да болуы мүмкін, мысалы, екі мемлекет біріккен жағдайда 
сыртқы саясатты біріккен үкімет жүргізуі керек жəне біріккен 
елдің біреуі барлық дипломатиялық өкілдіктермен өз жұмысын 
тоқтатуы тиіс. 

Дипломатиялық агенттің қызметі дипломатиялық қатынас 
туралы Вена Конвенциясының 43- бабына сəйкес тоқтатылады: 
• егер ол белгілі бір мерзімге жасалса жəне уақыты созылмаса, 
мерзімі біткен жағдайда; 

• дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет үкіметіне 
тіркеуші мемлекет үкіметінің дипломатиялық агент қызметінің 
тоқтатылатындығы туралы (кері шақырып алу) хабарлауы; 

• дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекеттің 
дипломатиялық агентті өкілдік қызметкері деп танудан бас 
тартатындығын хабарлауы (дипломатиялық өкілді persona non 
grata деп жариялау туралы ережеге орай). 
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Дипломатиялық миссия өз қызметін дипломатиялық өкіл 
кайтыс болған жағдайда тоқтатады. Дипломатиялық персоналдың 
дəрежесі жоғарырақ мүшесі өкілдік басшысының орнына сенімді 
өкіл ретінде уақытша отыра тұрады. Егер қандай да бір мемлекет 
өмірін сүруін тоқтатса да миссия өз жұмысын тоқтатады. 

Дипломатиялық қатынас туралы Вена Конвенциясының 
45-бабына сəйкес, екі мемлекет арасындағы дипломатиялық 
қатынас үзілген жағдайда, сондай-ақ өкілдікті тұрақты немесе 
уақытша кері шақырып алған жағдайда: 
а) дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет қарулы жанжал 

жағдайында да дипломатиялық өкілдікті оның мүлкімен жəне 
мұрағатымен бірге күзетуге жəне құрметтеуге тиіс; 

б) тіркеген мемлекет өз өкілдігінің ғимаратын мүлкімен жəне 
мұрағатымен бірге дипломатиялық өкілдік орналасқан 
мемлекетке қолайлы болатын қандай да бір үшінші 
мемлекеттің күзетуіне сеніп тапсыруы мүмкін; 

в) тіркеген мемлекет өз мүддесін жəне өз азаматтарының 
мүдделерін дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетке 
қолайлы болатын қандай да бір мемлекеттің өкілдігіне 
қорғауға сеніп тапсыруы мүмкін. 
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14 дəріс. КОНСУЛДЫҚ ҚҰҚЫҚ ҰҒЫМЫ,  
ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ 

 
Бүгінгі таңда, экономикалық байланыстардың дамуына 

орай, сыртқы саясатты жүргізуде сыртқы қатынастың мемлекеттік 
органдарына, оның ішінде консулдық қызметке маңызды рөл 
берілген. Мемлекеттер консулдық қатынастарды жəне 
консулдықтың лауазымды адамдарының артықшылықтары мен 
иммунитеттеріне байланысты қатынастарды реттеу жөнінде 
көптеген келісімдер жасады. 

Консулдық қатынас мəселелері жөніндегі мемлекеттердің 
халықаралық келісімдері, дəстүрлері жəне ішкі мемлекеттік 
заңдардың белгілі бір нормаларының жиынтығы консулдық 
құқықтың негізін қалайды. 

Консулдық құқық – бұл консулдық мекеменің құқықтық 
жағдайын, сондай-ақ консулдықтың лауазымды адамдарын 
тағайындауды, қызметтерін, артықшылықтары мен 
иммунитеттерін реттейтін қағидалар мен нормалар жиынтығы. 

Консулдық құқықтың қайнар көздеріне мемлекеттердің 
халықаралық шарттары, салт-дəстүрлер мен ұлттық заңдар 
жатады. Халықаралық құқық іс-тəжірибесінде консулдық 
мəселелер бойынша көп жақты конвенция жасап шығаруға 
талпыныс жасалды. Оларға Консулдық қызметтер туралы 1911 ж. 
Каракас конвенциясын, Консулдық шенеуніктер туралы 1928 ж. 
Гавана конвенциясын жатқызуға болады. Жоғарыда аталған 
құқықтық актілер əмбебап сипат алған жоқ. Еуропа Экономикалық 
Қауымдастығы елдері арасында жасалған Консулдық қызмет 
туралы 1967 ж. Еуропа конвенциясы да аймақтық сипатта болған 
еді. 1963 ж. халықаралық қауымдастық Венадағы БҰҰ 
конференциясында консулдық құқықты жүйелеуге тағы бір əрекет 
жасап көрді, онын нəтижесінде Консулдық қатынас туралы 
Конвенция қабылданды. 

Қазақстан Республикасы үшін Консулдық қатынас туралы 
1963 ж. Вена Конвенциясы 1994 ж. өз күшіне енді. Қазақстандық 
консулдық іс-тəжірибе екі жақты консулдық шарттар жасау 
жолымен келеді. Мысалы, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Үндістан Республикасы Үкіметі арасында консулдық қатынастар 
орнату туралы 1992 ж. 22 ақпанындағы хаттама; Қазақстан 
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Республикасы мен Венгр Республикасы арасындағы консулдық 
конвенция; Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық 
Республикасы Үкіметі арасындағы азаматтардың өзара жүріп-
тұруларына виза ресімдеу тəртібі туралы 1993 ж. 31 
желтоқсанындағы Келісімі; Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
Пəкстан Ислам Республикасы Үкіметі арасындағы азаматтардың 
өзара жүріп-тұруына туралы 1995 ж. 23 тамызындағы Келісімі. 
Қазақстан Республикасындағы консулдық қызмет Қазақстан 
Республикасының Конституциясы, Дипломатиялық қызмет туралы 
2002 ж. Заң, 1999 ж. Консулдық Жарғы негізінде, түрлі ережелер 
мен нұсқаулар бойынша жүзеге асырылады. 

Халықаралық құқық ғылымында дипломатиялық жəне 
консулдық қызметтін лауазымды адамдардың арасына елеулі 
айырмашылықтар қойылмаған. Мемлекеттер арасындағы 
консулдық қатынастар өзара келісім негізінде жүзеге асырылады 
жəне ол кез келген нысанда бейнеленуі мүмкін. Мемлекет 
дипломатиялық қатынастар орнатқан кезде консулдық қатынастар 
орнату фактісі туралы арнайы келіспейді. Соған орай, 
дипломатиялық қатынастарды орнату автоматты түрде консулдық 
қатынастарды да орнатады деуге бола ма? Халықаралық құқықтың 
теориясы мен іс-тəжірибесі бұл сұраққа иə деп жауап береді. 

Консулдық мекеменің орналасқан жерін, оның сыныбы мен 
консулдық округін өкілдігін жіберген мемлекет айқындайды жəне 
оны дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекеттің мақұлдауы 
тиіс. Консулдық мекеменің орналасу жерін, оның сыныбын немесе 
консулдық округті əрі қарай өзгертуді өкілдігін жіберген мемлекет 
консулдық мекеме орналасқан мемлекеттің келісімімен жүзеге 
асыра алады. 

Консулдық қатынас туралы 1963 ж. Вена Конвенциясының 
5-бабына сəйкес, консулдық өкілдік міндеттеріне мыналар жатады: 

• халықаралық құқық жол беретін шекте консулдық орна-
ласқан мемлекетте өкілдігін жіберген мемлекеттің, оның азамат-
тары мен заңды тұлғаларының құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

• өкілдігін жіберген мемлекет пен консулдық орналасқан 
мемлекеттің арасындағы сауда, экономика, мəдениет жəне ғылыми 
байланыстарды дамытуға жəрдемдесу, сондай-ақ осы 
Конвенцияның ережелеріне сəйкес өзге жолдармен олардың 
арасындағы достық қарым-қатынастарды дамытуға жəрдемдесу; 
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• барлық заңды жолдармен консулдық орналасқан 
мемлекеттің сауда, экономика, мəдениет жəне ғылыми тыныс-
тіршілігінің шарты мен жағдайын анықтау жəне бұл туралы 
өкілдігін жіберген мемлекеттің үкіметіне хабарлау жəне мүдделі 
адамдарға мəліметтер беру; 

• өкілдігін жіберген мемлекет азаматтарына төлқұжаттар 
мен басқа да жол жүру құжаттарын беру, жою, олардың қолданыс 
мерзімін ұзарту, сондай-ақ өкілдігін жіберген мемлекетке баруға 
тілек білдірген адамдарға визалар немесе тиісті құжаттар беру; 

• өкілдігін жіберген мемлекеттің азаматтары мен заңды 
тұлғаларына көмек жəне жəрдем беру; 

• нотариус жəне азаматтық хал актілерін тіркеуші 
міндеттерін жəне басқаларды орындау, сондай-ақ əкімшілік 
сипаттағы кейбір міндеттерді, егер бұл жағдайда ештеңе 
консулдық орналасқан мемлекеттің заңдары мен ережелеріне 
қайшы келмейтін болса, орындау; 

• консулдық орналасқан мемлекеттің заңдары мен 
ережелеріне сəйкес консулдық орналасқан мемлекеттің аумағында 
құқық иелену жағдайында өкілдігін жіберген мемлекет азаматтары 
мен заңды тұлғаларының мүддесін қорғау; 

• консулдық орналасқан мемлекеттің заңдары мен 
ережелері белгілеген шеңберде, өкілдігін жіберген мемлекет 
азаматтары болып табылатын, толық еңбекке жарамсыз, кəмелетке 
толмаған жəне өзге адамдардың, əсіресе осындай адамдарды 
қандай да болмасын қамқорлыққа алу немесе қорғаншылықта болу 
талап етілсе, мүдделерін қорғау; 

• консулдық орналасқан мемлекетте қабылданған іс-
тəжірибе мен тəртіпті сақтай отырып, консулдық орналасқан 
мемлекеттің сот жəне өзге мекемелерінде өкілдігін жіберген 
азаматтарға, егер мұндай азаматтар болмауы немесе басқа бір 
себептермен өз құқықтары мен мүдделерін қорғауды дер кезінде 
жүзеге асыра алмайтын болса, консулдық орналасқан мемлекеттің 
заңдары мен ережелеріне сəйкес, осы азаматтардың құқықтары 
мен мүдделерін қорғайтын, алдын алу шаралары туралы ақпарат 
алу мақсатымен өкілдікті немесе тиісті өкілдікті қамтамасыз ету; 

• қолданыстағы халықаралық келісімге сəйкес немесе 
осындай келісім болмағанда консулдық орналасқан мемлекеттің 
заңдары мен ережелеріне қайшы келмейтін кез келген өзге 
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тəртіпте өкілдігін жіберген мемлекет кемесі үшін сот жəне соттық 
емес құжаттарды беру немесе сот тапсырмасын немесе айғақтарды 
алып тастау тапсырмасын орындау; 

• өкілдігін жіберген мемлекеттің ұлтын білдіретін 
кемелерге жəне осы мемлекетте тіркелген ұшақтарға, сондай-ақ 
олардың экипажына қатысты консулдық орналасқан мемлекет 
зандары мен ережелерінде көзделген қадағалау жəне инспекциялау 
құқығын жүзеге асыру; 

• жоғарыда айтылған кемелерге жəне ұшақтарға жəне 
олардың экипажына кеме құжаттарын қабылдауда консулдық 
орналасқан мемлекеттің өкімет орындарының құқығына зиян 
келтірместен, жолда болған қандай да болмасын жол оқиғасын 
зерттеу жəне капитан, командалық құрам жəне матростар 
арасындағы қандай да болмасын дауды шешуге көмектесу, өйткені 
бұл өкілдігін жіберген мемлекеттің заңдары мен ережелерінде 
көзделген; 

• консулдық орналасқан мемлекеттің заңы мен ережелеріне 
қайшы келмейтін немесе олардың орындалуына консулдық 
орналасқан мемлекет қарсы болмаса немесе өкілдігін жіберген 
мемлекет пен консулдық орналасқан мемлекет арасында 
қолданылатын халықаралық шарттармен көзделген өкілдігін 
жіберген мемлекеттің консулдық мекемесіне жүктелген кез келген 
басқа міндеттерді орындау. 

Келісуші мемлекеттер үкіметтері арасындағы келісімге 
сəйкес консулдық лауазымды адам өзіне жүктелген міндеттерді 
орындайтын консулдық мекеме орналасқан мемлекеттің белгілі бір 
аумағын консулдық округ деп айтады. 

Консул – бұл басқа бір мемлекеттің белгілі бір аумағына 
(округына) келісіммен тағайындалатын мемлекеттің лауазымды 
адамы, ол осы ауданда өз мемлекетінің, заңды жəне жеке 
тұлғаларының мүдделерін қорғайды, саяси, экономикалық, 
ғылыми, мəдени жəне басқа да байланыстарды дамытуға 
жəрдемдеседі. Консулдың қызметіне өкілдігін жіберген мемлекет 
бақылау жасайды. Консулдардың бірнеше түрлері болады. Бас 
консул – бас консулдықтың басшысы, оның құқықтық жағдайы 
консул жағдайымен ұқсас келеді. Штаттан тыс консул – 
дипломатиялық қызметте тұрмайтын, бірақ өкілдігін жіберген 
мемлекеттің тапсырмасы бойынша жəне консулдық мекеме 
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орналасқан мемлекеттің келісімі бойынша консулдық міндеттер 
атқаратын адам. Штаттан тыс консул өз міндеттерін орындаған 
кездерінде ғана берілетін жеке басына қол сұғылмаушылықты 
қоспағанда, штаттағы консулдар сияқты артықшылықтар мен 
иммунитеттерді пайдаланады. Жеке консул дипломатиялық 
өкілдіктен дербес консулдық мекемені басқаратын адам. 

Оны арнайы құжат арқылы – консулдық мекеме басшысы 
қызметіне тағайындауды растайтын патент, құжат негізінде 
жұмысқа тағайындайды. Бөлім консулы – консулдық бөлімді 
басқару тапсырылған дипломатиялық қызметкер. Вице-консул 
бөлім консулы ретінде қызмет ете алады, алайда көбіне ол 
дəрежесі жоғары консулдық қызметкерлердің көмекшісі ретінде 
қызмет атқарады. Консулдық агент – атташе, əдетте қосалқы 
міндеттерді орындайды, ол кейбір мемлекеттердің іс-
тəжірибесінде кездесетініндей, жеке постыда жұмыс істейтін 
болса, жақын консулдық немесе дипломатиялык өкілдікке 
бағынады. 

Нақты елде орналасқан консулдық мекемелер 
басшыларының жиынтығын консулдық корпус деп айтады. Бір 
мемлекетте бірнеше консулдық корпустар болуы мүмкін, ал 
дипломатиялық корпус əрқашан біреу болады жəне мемлекет 
астанасында орналасады. Консулдық корпус кең мағынада 
шетелдік консулдықтарда жұмыс істейтін жəне жергілікті 
үкіметтен белгілі бір артықшылықтар алған адамдардың барлығын 
қамтиды. Консулдық корпус та, дипломатиялық корпус секілді 
заңды тұлға болып табылмайды жəне мекеме орналасқан 
мемлекеттің ішкі істеріне қол сұғуына болмайды. Консулдық 
корпус, дипломатиялық корпусқа қарағанда ресми салтанаттарға 
аз қатысады. Дегенмен, ұлттық салтанаттарда консулдық 
орналасқан мемлекет жеріндегі консулдар жергілікті биліктің 
жоғары өкілінің қабылдауына шақырылады жəне дипломаттар 
сияқты қызметі жағынан жоғары тұрушылықты сақтайды. Нақты 
қаланың консулдық корпусының деканы ретінде дəрежесі жоғары 
жəне экзекватураны алғанда дəрежесі жоғары болған консулдық 
өкіл есептеледі, сонан кейін консулдық экзекватураны алған 
мерзіміне қарай консулдар жəне вице-консулдар орын алады. 

Консулдық экзекватура – консулдық орналасқан 
мемлекеттің консулдық мекеме басшысының өз міндеттерін 
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атқару үшін нақты консулдық округке баруына рұқсат беретін 
құжат. Консулдық экзекватура беру тəртібі консулдық орналасқан 
елдін ұлттық заңдарымен айқындалады. 

Консулдық миссияны тоқтату жаңа адаммен ауыстыру үшін 
консулды кері шақыру, консулдық өкілі, консулдық мекеменің 
жабылуы, консулдық орналасқан мемлекеттің консулды 
консулдық экзекватурадан айырған кезде консулдық 
қатынастардың тоқтатылуы, мемлекеттер арасында соғыс болған 
жағдайларда орын алады. Консулдық өкіл консулдық орналасқан 
мемлекеттің заңдары мен салт-дəстүрлерін бұзған жағдайда 
өкілдігін жіберген мемлекетке бұл консулды кері шақырту немесе 
оның қызметін тоқтату туралы мəселе қоя алады. Халықаралық іс-
тəжірибеде оны "экзекватураны алып қою" немесе 
"экзекватураның күшін жою" деп атайды. Іс-тəжірибеден белгілі 
болғанындай, консул консулдық орналасқан мемлекеттің кеден 
тəртібін бұзған жағдайда, сондай-ақ басқа да қылмыстар жасаған 
кезде экзекватураны алып қояды. 

Консулдық қатынастарды тоқтату, əдетте, дипломатиялық 
қатынастар үзілгенде орын алады, бірақ ондай жағдайда 
консулдық қатынастар автоматты түрде тоқтатылмайды. 
Консулдық қатынастар тұрақты болып келеді, өйткені саяси 
қатынастардың күрделенуіне қарамастан, мемлекеттер бір-
бірлерінің аумақтарында өз мүдделерін корғау мүмкіндігін 
сақтауға мүдделі болып отыр. 
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15 дəріс. КОНСУЛДЫҚ АРТЫҚШЫЛЫҚТАР МЕН 
ИММУНИТЕТТЕР 

 
Консулдық өкілдіктердің консулдық орналасқан 

мемлекеттегі қызметтеріне байланысты пайдаланатын барлық 
жеңілдіктері мен артықшылықтарының жиынтығын консулдық 
артықшылықтар мен иммунитеттер деп айтады. 

Консулдық құқықта берілетін жеңілдіктер өкілдіктің өз 
отандастарын қорғаған кезде жергілікті билік тарапынан қысым 
көрсетпеуі үшін қызметтерін жеңілдетеді. Көпшілік мойындаған 
халықаралық салт-дəстүрлер мен консулдық конвенциялар 
ережелеріне сəйкес, мемлекеттер өз аумақтарында шетелдік 
консулдық өкілдіктерге, консулдарға жəне консулдық кызметтің 
лауазымды тұлғаларына белгілі бір артықшылықтар мен 
иммунитеттер береді. 

Консулдық мемлекеттердің иммунитеттер көлемі 
дипломатиялық өкілдік иммунитетіне жақын келеді. Штаттық 
консулдардың жеке иммунитеттерінің шеңбері мен көлемі 
дипломаттарға қарағанда тарырақ келеді, консул белгілі бір 
жағдайларда жергілікті сотқа тартылады; тінту иммунитеті оның 
қызметтік мекемесінде ғана болады, ал қол сұғылмаушылық 
иммунитеттері оның қызметтік хат жазушылары мен мұрағатында 
ғана болады. Консулдық конвенцияларға, көптеген мемлекеттердің 
ішкі мемлекеттік заңдарына сəйкес, консул жеке хаттарын 
кызметтік хаттарынан бөлек ұстауы тиіс. 

Халықаралық құқыққа сəйкес, консулдың қызметтік 
əрекетін орындауына қатысты құжаттар мен ресми хат-хабарларға 
қол сұғылмайды. Консулдық үй-жайларға абсолютті қол 
сұғылмаушылық қағидасы консулдық шенеуніктер туралы 1928 ж. 
Гавана конвенциясында, Бустаманте Кодексінде бекітілген. 
Консулдық қатынас туралы Вена Конвенциясының 31-бабына 
сəйкес, өрт жəне апат жағдайларында консулдық мекеме үй-
жайларының абсолютті қол сұғылмаушылық қағидасының 
бұзылуы мүмкін. 

Консулдың жеке басының артықшылықтары мен 
иммунитеттері. Консулдық конвенциялар мен ұлттық заңдарда 
консулды аса ауыр қылмыс жасаған жағдайлардан басқа, алдын ала 
қамау тəртібінде ұстауға болмайды деп белгіленген. Консулды 
əкімшілік тəртіпте де ұстауға болмайды. 
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Консулды аса ауыр қылмыс жасады деп ұстау оның 
экзекватурасынан айырумен байланысты болады. 

Консулдық өкіл жеке артықшылықтар мен иммунитеттерге 
ие болғанымен, оларды асыра пайдаланбауы тиіс жəне консулдық 
орналасқан мемлекеттің барлық заңдары мен ережелерін қатаң 
орындауы қажет. Əдетте, консул сот органдары сот немесе 
əкімшілік іс жүргізу бойынша куə ретінде шақырғанда, баруға 
міндетті. Іс-тəжірибеде мұндай жағдайда консулға сыпайылық деп 
аталатын артықшылық беріледі. Мысалы, сотқа келу туралы 
шақырту консулға ерекше хатпен жəне келмеген жағдайда қандай 
да бір санкциялар қолданылады деп көрсетілмей жіберіледі. Егер, 
консул куəгерлік жауап беруден бас тартса, оған мəжбүрлеу 
шаралары қолданылмайды. Консулдық эмблемаларды дұшпандық 
қастандықтан қорғаудың зор маңызы бар. Консулдық орналасқан 
мемлекет консулдарға өзара келісу негізінде ерекше артықшылық-
тар береді, олар қол сұғушылықтан қорғалуға жатады. Мұндай 
артықшылықтарға консулдың өз мемлекетінің тəртібі негізінде 
консулдық тіршілігі мен тұрмысын ұйымдастыру құқығы, өз атына 
баспа басылымдарын, консулдық орналасқан елге əкелуге тыйым 
салынған басылымдарды қоса алғанда жаздыртып алу құқығы; 
консулдық орналасқан жерде түрлі сипаттағы ресми салтанаттарға 
шақырылу құқығы жəне консулдың өз өкілдігімен қатынасудағы 
артықшылықтарын жатқызуға болады. 

Консулдық конвенциялар мен кептеген мемлекеттер іс-
тəжірибесін саралап көргенде байқалғанындай, консулдық 
иммунитеттің көп жағдайларда дипломатиялық иммунитетпен 
сəйкес келетінін атап айту керек. 
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ГЛОССАРИЙ 
     

Агреман – бір мемлекет үкіметінің екінші мемлекеттің 
тұрақты елшілігінің өкілін қабылдау үшін берген келісімі. Мұндай 
өкілдің кандидатурасы дипломатиялық жолмен келісіледі. 

Отансыз адам – азаматтығы жоқ адам. ҚР Конституциясы 
бойынша азаматтығы жоқ адам Қазақстан азаматтарына берілген 
құқықтыр мен бостандықтарды пайдалана алады, сонымен қатар 
заңдарда белгіленген міндеттерде орындалуға тиіс. 

Құқықтық мəртебе – Мемлекеттік органның, қоғамдық 
бірлестіктің, адамның құқықтық жағдайы. Аталған субъектілердің 
барлық заңды құқықтыры мен міндеттерінің жиынтығы. 

Құқықтық акт – Ол көп мəнді түсінік. Ол мыналарды 
білдіреді: 1) əрекет (мінез-құлық), əдетте, құқыққа сəйкес, 
былайша айтқанда, қандай да болсын құқықтық нəтижеге негіз 
болатын заңды факті; 2) құқыққа негізделген əрекеттің нəтижесі  
(ресім, жекеленген тапсырма);  3) заңды құжат, былайша айтқанда, 
тиісті түрде (ауызша, жазбаша) ресмилендірілген, мемлекеттің, 
оның органдарының, жеке адамдардың еркін білдіретін құжат. 
Онда құқықтық рəсімдер, практикалық ережелер болуы мүмкін. 
Оларға жататындар – заңдар, ведомстволық нұсқаулар, 
əкімшіліктің құжат актілері, шарт құжаттары. 

Құқықтық режим, іс тəртібі – Белгілі бір затты, 
жаратылыс, т.с.с. құбылысты пайдаланудың, қорғаудың занда 
белгіленген тəртібі. Мысалы, қорықтың құқықтық режимі. 

Атташе – 1. Елшіліктердегі, шетел миссияларындағы, 
сыртқы істер органдарындағы төменгі елшілік дəрежесі. 2. Əскери, 
əскери-теңіз, əскери-əуе атташесі – тағайындалған мемлекетте өз 
елінің қарулы күштерінің белгілі бір əскер түрінің өкілі ретінде 
қызмет істейтін лауазымды адам. 3. Сауда, қаржы атташесі – 
шетел елшіліктерінің жəне өкілдіктерінің саудалық, 
қаржыландыру жəне басқа экономикалық саясатқа байланысты 
жұмыстарды басқаратын қвзметкерлері. 

Егемендік – мемлекеттің ішкі жəне сыртқы істері өз 
билігінде болуы. ҚР-ның егемендігі оның бүкіл аумағына 
жайылады. Егемендікті жүзеге асыру үшін баянды етілген 
құқықтарды егемендік құқықтар деп атайды. 
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Сенім грамотасы – белгілі бір адамның басқа бір мемле-
кетке дипломатиялық өкіл етіп тағайындалғанын растайтын ресми 
құжат. 

Виза – лауазымды адамның құжатқа қоятын қолы, бел-
гісі.Бір мемлекетке баруға не одан кетуге немесе сол арқылы өтуге 
рұқсат берілгендігі жайындағы төлқұжатқа мемлекет атынан 
қойылатын белгі. 

Мемлекеттік құрылым – ұлттық мемлекеттік қатынас-
тарды, əкімшілік-териториялық жүйені, олардың ерекшіліктерін 
бейнелейді. Мемлекеттің құрылымның үш түрі болады: унитарлы, 
федерациялы жəне конфедерациялы. 

Де-Факто – Халықаралық құқықта бар мемлекетті немесе 
үкіметті екінші мемлекеттің мойындауының бір түрі. Де-факто – 
уақытша, толық емес, шектелген мойындау. Ресми түрде 
болғанмен, ол дипломатиялық қатынаста сауда жəне кейбір саяси 
байланыстармен шектеледі. 

Де-Юре – Халықаралық құқықта бір мемлекетте немесе 
үкіметті басқа мемлекеттің ресми түрде толық мойындау.  

Дипломатиялық иммунитет – дипломатиялық өкілдіктер 
мен олардың басшыларына жəне қызметкерлеріне берілетін 
құқықтар мен жеңілдіктер. 

Дипломатиялық корпус – бір мемлекеттегі 
дипломатиялық өкілдіктер қызметшілерінің тобы. Тар мағынада 
дипломатиялық корпус белгілі бір елге тағайындалған шетелдік 
дипломатиялық өкілдіктер басшыларының тобы.  
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