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Окулыкта курс багдарламасьжа сойксс халыкаралык жария күкыктың іс- 
тожірибелік жонс гылыми кызыгушылык тугызатын нсгіэгі мөселелсрі мазмүндалган. 
Күкыктың айрыкша жүйссі - халыкаралык күкыктын ерекшеліктері, негізгі кагидалары,
осы ззмангы хальікаралык күкыюын салалары мен инсппугтары сипатталган. Окулыкта
халыг>і«льік күкыктын осы замангы үрдістері Кдзакстан Республикасы мен о^ңде 
болып жаткан озгерістерлі ескере отырып бейнеленген. Халык>*Р*лык жария 
күкыктың осы замангы халыкаралык карым-катынастардагы г*"»иін артып отырганы, 
онын мемлекетгердін үлттык күкыктарына, он-'н >ШІНЛС Казакстан Республикасы 
заңдарына ыкпалының күшеюі жөні‘*4ег* «оселелср карастырылган.

д..оры Жаиіт Орыябескызы КулжаСаева - заң гьілымларынын кан.гидаты, р^цсігт,
Казак гуманитарлык-заң униаерситетінің Халыкаралык күкык жвне халыкаралык 
катынастар кафелрасынын меңгерушісі. Ленинград (казіргі Санкт- Петербург) 
мемлекеттік университетін аяктаганнан кейін, 1983 жылдан бастап Казакстан 
Республикасының жогары оку орындарында хадыкаралык күкык пэнінен доріс беріп 
келсді.

Осы екі болімнсн түратын окулыкты дайынлауга зор көмек көрсетіп, мемлекетгік 
тілге аударган Әсия Әлічгазыкызы Доулетханова - ол-Фараби атындагы ҚазҮУ заң 
факультсгінің түлегі, прокуратура, сот органларынла кызмет істеген, аудармашы, 
журналист.

Окулык студснттерге, заң( жогары оку орынларының аспиранттары мсн
окытушыларына. соидам-ақ жалпы окьірман көпшілікко дрналгдн

І5ВЫ 9965-517-58-4

Қ 462(05) - 02 І5ВЫ 

9965-517-58-4

1207010000
ББК 67.99 (2К)

6 Күлжабасва Ж. О., 2002 О "НА8" 
баспа компаииясы, 2003



ЖАЛПЫ БӨЛІМ

1- ТАРАУ. Осы замаііғы халықаралық қүқық ұғымы

1.1. Осы замаигы халықаралык катынастардың иеіізгі бслгілері.
1.2. Халықаралық күкық - күқықтыц срскше жүйесі.
1.3. Қазіргі болмыстагы ха.іықаралық қатынастардың кызмст ету

жагдайы.
1.4. Халықаралык  катынастардың  жүйеленуі  және  үдемслі

дамуы.
1.5. Халыкаралык жарня жэне халықаралық жеке күқық.
1.6. Халыкаралык  жәнс  ішкі  мемлекеттік  күқықтардың  ара-

катынасы.

1.1. Осы замангы халықаралық қатынастардың
негізгі белгілсрі

Халықаралық күқық нормалары мен мемлсксттсрдің төуелсіздік
қүқықтарын  қүрмсттсу  мемлекеттер  арасындагы  сапалы  өзара
қатынастардың  нсгізгі  алгышарты  болып  табылады  Халықаралық
қүқык  нормалары  халықаралық  қатынастардың  пайда  болуынан
туындайды. Халықаралық қатынастарды халықаралық қүқық рсттсп
огырады,  сонымсн  бірге  оның  нормаларына  өз  әссрін  тигізсді.
Халықаралық қүқық кез келген қоғам өмірінде маңызды орынга ие
болатын  жан-жақты  жоне  дамыған  халықаралық  қатынастарды
реттейді.  Халықаралық  қатынастар  халықаралық  қүқық
нормаларының мазмүнын анқындайды.

Жеке зерггеулерді  қажст ететін іргелі  проблемаларға ең бірінші
халықаралық  жүйсдсгі  халықаралық  күқық  пен  халықаралық
қатынастардаң  орны  туралы  проблеманы  жатқызуға  болады.
Мәселен,  халықаралық  қатынастарды  зерттеушілер  халықаралық
қатынастарды маңызда және анықтаушы деп есептейді, оларда жүйе
ретінде  қарасты-  рада  (Г.А.Арбатов,  Н.И.Лсбедев,  Ш.Г.Санакосв,
Д.Г.Томашевскнй, т.б).

Халықаралық  қүқық  тар  мағынасында  алғанда  мыналарды:
біріншіден,  мемлекеттер  мен  мсмлекет  тәріздес  қүрылымдарды;
екіншіден, өз төуелсіздіктері үшін күресуші халықтар мен үлттардаң,
мемлскетгік  қүрылымдардаң  орнығу  процесін;  үшіншіден,
халықаралық  үйымдарды;  тертіншіден,  мемлекеттер  тобын;
бесіншіден, осы белгілердің арасындагы байланысты білдіреді

Жоғарыда аталғандардан басқа, халықаралық жүйснің қүрамына
сондай-ақ  халықаралық  қатынастарда  әрекет  ететін  халықаралЫқ-
қүқықгық  және  өзге  де  әлеуметтік  нормалар  кіреді.  Халықаралық
жүйеге

з



айқын  түтастық,  басқа  компонснтгерден  салыстырмалы  оқшаулық
сипаты тән Халықаралық жүйенін ерекшелігі  -  оның нсгізгі  белгісі,
мемлекетгің  біріншідеқ  халықаралық  жүйенің  бір  бөлігі  болып
табылатындыгы, скіншіден, одан тыс та өмір сүрс алатындығы.

Сонымен,  халықаралық  қүқықтың  даму  және  кызмет  ету
проблемала-  рын  айқындаганда,  осы  заманғы  халықаралык
қатынастардың  ерекше-  лігін,  халықаралық  жүйе  үғымы  мен
компоненттерін анықтауга тура келсді.

Жогарыда аталгандарды сскере отырып, халықаралык қатынастар
үғымы мсн олардын қүқықтық табигаты туралы жалпы қорытынды
жасауга болады.

Халықаралық қатынастар - бүл мсмлекстгсрдің арасындағы саяси,
экономикалық,  қүқықтық,  дипломатиялық,  өскери,  мәдени,  ғылыми,
идсологиялық және озге де байланыстар жүйесі.

Халықаралық  қатынастарға  мемлекеттер  арасындағы  өзара
ыіггымақгастықты  ныгайту  жоне  ксңенту,  халықаралық  үйымдар
ролінің  артуы,  бейбітшілік  пен  халықаралық  қауіпсіздіктің  жаңа
проблсмаларының  туындауы,  ядролық  согыстың  алдын  алу,
халықаралық қүқық рөлінің өсуі сияқты сипаттар тән.

1.2. Халықаралық қүқык - қүқықтың ерскше жүйесі

Халықаралық  қүқық  -  мсмлекетгср  арасындағы  әр  түрлі  саяси,
экономикалық  жөне  озге  де  қатынастарды,  сондай-ақ  халықаралық
қатынастарға қатысушы баска да қүрылымдарды реттейтін қүқықтың
бір бөлімі. Ол қүқықтың срскше жүйесі ғана емсс, ішкі мемлекеттік
қүқықтың  барлық  озгс  салаларынан  едоуір  айырмашылығы  бар.
Халықаралық қүқық халықаралық  қатынастарды реттейтін  шартгық
және  нормалар  мен  қагидалар  жүйесін  жоне  мемлекеттің
сапыстырмалы кслісілген еркін корсетеді.

Халықаралық  қүқықты  үстану  халықаралық  қүқықтың  шеңбсрі
мен  нысандарында  мемлскетгің  жеке,  сондай-ақ  үжымдық  шаралар
арқылы қамтамасыз етіледі.

Қүқыққа берілетін анықтама халықаралық қүқықты да қамтиды,
тек  анықтаманың  әрбір  белгілерінің  халықаралық  қүқықта  өзіндік
ерекшеліктері болуы керек. Мәселен, халықаралық қүкыққа әдеттегі
қүқықтың белгілері тән болып кследі: мемлекеттік-еріктік сипаттагы
қүбылыс;  бслгілі  бір  коғамдық  қатынастарды  заң  нормалары
реттсйді;  мәжбүрлеу  арқылы;  халықаралық  қүқықтық.нормаларды
үстануды қамтамасыз етеді. Сойте түра, халықаралық қүқықтың озіне
төн ерскшеліктері бар.

Ретгеу пәні. Халықаралық қүқық озінің генетикалық және мөні



жагынан  мемлекетпсн  байланысты  болғанына  қарамастан,  жеке  бір
мемлекетгін  қүқыгы  болып  ссептелмейді,  сондай-ақ  мсмлекетгегі
жогары  қүқық  болып  та  табылмайды.  Ол  мсмлекеггердің  өзара
қатынасын бекітуші  және  қамтамасыз  етуші  мемлекетаралық  қүқық
болып табылады.

Мүндай  қатынас  белгілі  болганындай,  мемлекеттер  арасындагы
саяси,  экономикалық  және  өзге  де  қатынастарды жанап  өтеді,  олар
өздерінін таптық табигатына, саясн сипатына, ішкі қүрылымдарына,
аумагынын  қүрамына,  халқының  санына  карай  әр  түрлі  болады.
Халықаралық күкықтын пәнін халықаралық қүқықтық қатынастардан
айыра білу қажст. Халыкаралық-қүқықтык қатынастардың объектісі -
бүл  халықаралық  қатынастың  жалпыға  белгілі  қағидалары  мен
нормаларынын  негізінде  күқық  субъектілерінің  өзара  қүқықтық
қатынастарга  түсуі.  Объсктілсрдің  3  түрі  бар:  аумақ,  әрекет  және
әрекет  етуден  тартыну.  Мәселен.  аумақ  объект  ретінде  өте  көп
қолданылады,  әсіресе  әсксри  сипаттагы  мәселелерде.  Ал  әрекет
мемлекеттсрдің  арасыңдагы  ор  түрлі  қүқықтық  қатынастардың
объектісі  ретінде  көрінеді:  бейтараптық  мәселелсрі,  согыс  жүргізу
заңы мен салттары сонғы объектінің түрлеріне жатады. Халықаралық
қүқықтын  объсктісі  халық-  аралық  қүқықтың  қагидалары  мен
нормадарына қайшы келмеуі тиіс.

Халықаралық  ынтымақтастық  аясы  кенейген  сайын  объсктілер
аумағы да кснсйс бсреді. Мысалы, осы заманғы спутниктік байланыс
қүқыгы  атом  энсргиясын  бейбіт  мақсатгарда  пайдалану,  қүрлық
ішіндегі  мемлекеттердің  мәртебссі  жаңа  объсктілср  жүйссін
қалыптастырады.

Халықаралық  қүқық  ішкі  мемлекеттік  қүқықтан  қүқықтык
нормаларды  қамтамасыз  ету  өдістеріне  қарай  ерскшеленеді.  Қүқық
субъектілерінің  еріктсрін  келістіру  мсн  халықаралық  қүқықтык
мөжбүрлсуді дс қолданады. Ол үжымдық сипатта да, жеке сипатга да
болуы мүмкін.

Халықаралық  қүқық  нормасы  мемлекеттср  арасындағы  келісім
проиесіндс  орнай  бастанды.  Басқаша  айтқанда,  халықаралық күқық
қүқықгың  барлық  басқа  салалары  мен  жүйелерінен  “келісімді
сипатынын”  болуы  арқылы  ерскшеленеді.  Осындай  қысқаша
сипаттамамен халықаралық қүқықтың негізгі ерекшелігін аз да болса
нақтырақ көрсетіп беруге болады.

Егср ішкі мемлекеттік қүқықгың барлық салаларында субъсктілер
ретіндс, яғни қүқықтар мсн міндеттемелерді исмдснушілер жеке жөне
заңды  түлғалар  болса,  халықаралық  қүкықта  субъектілер  екі  топқа
болінеді:  1-топ  -  негізгі  субъектілер:  а)  төуелсіз  мемлекеттер;  ө)  өз
төуелсіздіктері үшін күрссуші үлтгар мсн халықтар; 2-топ - қосымша
с^бъектілср:  а)  халықаралық  үйымдар;  ө)  мемлскетке  үқсас
қүрылымдар.



халыкаралық  қүқықтың  субъективтілік  теориясы  копшілік
алдында таныла бастады.

Халықаралық қүқык нормасынын қүрылу тәсілі онын елеулі
срекшелігі  болып  табылады.  Ішкі  мемлексггік  қүқықты
мемлекеттін арнайы органымен қүрады және ол үлттық қүқықтын
тікелей субъсюілерінсн басым түрады. Ал халықаралық қүқықта
норманын пайда болу процесі озгешелеу. Халықаралык қүқықтын
нормаларын  жасау  тосілі  мемлсксттсрдің  еріктсрінін  сәйкссу
теориясы  -  бүл  процестін  арқауы  болады.  Осы  теория,
халықаралық  күқықтын  көрнекті  түлғасы  •_Г.И.Тункиннін
енбектерінде  терен  зергтелген  және  ол  теория  мен  тәжірибенің
нсгізі болып сссптследі.

Осы теорияга сәйкес, шартгық жоне жай халықаралық норма
мемлсксттсрдің  озара  кслісуінін  негізінде  жасалады  және
олардың  мүддслерінің  келісілуі  нәтижссінде  пайда  болады.
Халықаралық қүқықтык норма екі жоне бірнеше немесе коптегсн
мемлекеттердін еркінің сойкесу жолымсн пайда болады. Мүндай
келісім  нені  көрсстуі  мүмкін?  Ішкі  мемлекеттік  күқық
нормасының  нақты  күшінің  негізінен  еріктін  срскшслігі  -
индивидтерден  жогары  түратын  мемлекеттің  сркі  болуында;
халыкаралык  қүқық  нормасынын  нақты  күшінін  негізі  болып
табылатын  келісім,  скі  жонс  бірнеше  немесе  коптсген
мемлекетгердің срскшслікгсрі сойкесуінің нотижесі.  Бүл заңдық
аспскт  болып  табылады.  Халықаралық  қары.м-қатынас
қатысушыларының  манызды  жонс  жалпы  срсжслсрі
болғандықтақ халықаралық қүқыққа негізгі қагидалардың ерскше
жүйссі теа

Халықаралық  қүқықтын  нсгізгі  қағидалары  халықаралық
қатынастардын  жоне  халыкаралык  қүқықтың  осы  замангы
жүйесінің  манызды  заңдылықтарын  көрсетеді.  Қагидалар
жүйесіне  мынадай  сипагтар  тон:  1)  әмбебаптық;  2)  копшілік
мойындағандық; 3) жалпыга міндсттілік; 4) түрақтылық.

Бүл  жагдай  олардың  халықаралық  қүқық  жүйесіндегі  орны
мен қүрылымынын ерекшеліктерін айқын көрсетсді. Егср “жалпы
халықаралық  қүқыктың  императивтік  нормасы  норма  болып
есептелсе,  мемлскеттердін  халықаралық  бірлестігі  оны  толық
қабылдайды  жоне  мойындайды.  Сойтіп  негізгі  қагидалар
қүқықтық  нысан  ретіндс  ресімдслсді...”1 БҰҰ  жарғысынын  2-
бабында нсгізгі қагидалар мен оларды қамтамасыз ету шаралары
айқындалған.  Мүнан  басқа,  нсгізгі  қагидалар  мазмүны  1970  ж.

1969 жылгы 23 мамырдагы Халъпзралык шарт күхықгарм турвлы Вена Коквснаюісы. 53 

6ап.'/Сборник докумснтоп по мсждунаролному праву.- Алмвты:1998, 1-том, 164-
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кенсс нсгізгі  қагидалар мәні Еуропа Одағымен ынтымақтастық және
қауіпсіздік  жөніндегі  кснестін  қорытынды  актісінде  әрі  қарай
дамытылған.  Негізгі  қағнданын  нақтылығы  мемлексттін  шарттық
тәжірнбссінде  бар.  Мәселен,  1994  ж.  15  сәуірдегі  ТМД  қатысушы
мемлекеттердін  тәуелсіздікті  сақтау,  аумақтын  түтастығы  жоне
шекараларға  қол  сүқпау  туралы  Декларациясын,  ҚР  мен  АҚШ
арасындағы 1994  ж.  14  ақпандағы декларациялык оріптестік  туралы
Хартия;  1994  ж.  23  наурыздағы  ҚР  мен  Испания  корольдігі
арасындағы өзара қатынастардын негізі туралы Декларацияны айтуға
болады.

Қағидалар  жүйесінде  бейбіт  қатар  өмір  сүру  қағидасы  біздін
козқарасымыз  бойынша  жалпылама  сипатқа  ие.  Бейбітшілік  пен
халықаралық қауіпсіздікті  қолдау негіздерін  сипатгайтын қағидаларға
мыналар жатады: аумақтық түрақтылық қағидасы;  күш қолдану жонс
күш қолданамын деп қоқан-лоққы жасауға тыйым сала отырып, пайда
болған  халықаралық  дауларды  бейбіт  түрде  шешу  қағидасы;
шекаралардын мызғымастығы қағидасы. Халықаралық ынтымақтастық
қағидасы,  біріншіден,  мемлекеттердің  тәуелсіз  теңдіктерімен;
екіншіден, ішкі істерге қол сүқпаушылық; үшіншідсн, мсмлексттердің
түрлі  салаларда  ынтымақтасуымсн;  тортіншіден,  мемлекетгік
тәуелсіздікті  қүрметтеуімен;  бссіншідсн,  оздсріне  жүктслгсн
міндеттерді адал орындауымен сипатталады.

Адам қүқықтарын қорғау тетігін анықтау үшін адам қүқықтары мен
негізгі  бостандықтарын  қүрметтеу  қагидасының,  халықтар  мсн
үлттардың өзін-өзі бнлеу қағидасы сияқты қағиданың маңызы зор.

Халықаралық  жалпы  қүқықгың  арнаулы  белгілерін  анықгай
отырып,  оның  қайнар  коздерінің  жүйесіне,  халықаралық  жария
қүқықтың  субъектідік  қүрамына,  жауапкершілік  институтының
ерекшелігіне арнайы тоқталып өту қажст.

Бүл  мәселелср  дәрістер  курсының  жеке  тарауларында
қарастырылатын  болады.  Сөйтіп,  халықаралық  қүқыққа  қүқықгың
барлық нсгізгі бслгілері тон, олар:

1) Қүқық - бүл мемлекстгің сркінс төн қүбылыс;
2) Қоғамдық қатынастарды реттейтін заң нормаларының жүйесі;
3) Тортіп  стандартын  үстану  үшін  мсмлекеттік  мәжбүрлеуді

қолдану.
Дегснмен,  халықаралық  қүқықтың  озіндік  белгілері  де  бар,  сол

арқылы халықаралык қүқықты қүқықтың ерекше жүйесіне жатқызуға
мүмкіндік туады. Мүндай ерекшеліктерге мынапар жатады:

1) Реттеу пәні;
2) Ерекше субъективтік қүрам, атап айтқанда, тәуе лсіз мемлекеттің 

болуы;



3) Қайнар көздерінің ерекше жуйесі халықаралық қүқықтағы
норма қүру процесінің нөтижесі болып табылады;

4) Заң  шығару,  атқарушы  және  сот  органдары  жүйесінің
болмауы;

5) Жауапкершілік ннституты.
Халықаралық  жария  күқық  -  бүл  қүқық  субъектілерінің

еріктерін  үйлестіру  жолымен  жасалатын,  әрі  заңдық  түрғыдан
міндетті  деп  танылатын  және  қажетгі  жағдайларда  мәжбүрлеу
жолымен қамтамасыз етілетін заң нормаларының жүйесі.

1.3. Қазіргі болмыстагы халықаралық қатынастардың
қызмет ету жагдайы

ІХалықаралық  қүқықтың  қызмет  етуі  -  бүл  халықаралық
қүқық жүйесі  мсн қүқықтық ортаның, яғни халықаралық қүқық
жүйесі компоненттерінің әрекеттесуі болып табылады. Мәселеғе
бүл түргыдан қарау халықаралық қүқықтың рөлін, оның дамуын
бағдарлауға,  оның  әрекеттілігінің  бейбітшілікті  және
халықаралық  ынтымақты  арттыру  қүралы  ретінде  одан  әрі
танылуына септігін тигізеді. Сонымен бірге, қызмет ету дегеніміз
халықаралық қүқықтың мақсат-міндетгерін жүзеге асыру процесі
боладьЦ

Халықаралық  қүқық  адамзат  қогамы  дамуының  әр  түрлі
сатыларында  түрлі  рөл  атқарган.  Белгілі  халықаралық
заңгерлердің бірі Ф.Лист халықаралық қүқықтың көбіне аяқ асты
болып  келгенін  атап  көрсеткен.  Алайда  мемлекетгер  және
халықаралық қатынастың басқа субъектілері халықаралық жария
қүқық нормаларының міндетгі күшін жоққа шығара алмайды.

Халықаралық  қүқықтың  басты  қызметі  -  оның
мемлекетаралық  қатынасының  негізгі  қатысушылары  мен
арақатынасынан көрінеді. Мүнда қүқықтық қатынас субъектілері
түрлі қүралдарды қолдануы мүмкін.

Хапықаралық  қүқықтың  қызмет  етуі  үшін,  бір  жағынан,
халықаралық қүқықтың және сыртқы саясаттың, екінші жағынақ
халықаралық қүқық пен дипломатияның арақатынасы мәселелері
өзекті  мәселе  болып  табылады.  Хальщаралық  жария
қүқықтуралы  монографиялық  еңбектсрде  осы  мәселе  кеңінен
талқыланған.1 Осы  қаралатын  проблема  қүқық  пен  саясаттың
арақатынасы  туралы  жалпы  мәселенің  бір  бөлшегі.  Ішкі

1 Толығырақ  қараңыз:  Тункин  Г.И.  Тсория  мсждународного  права.  -М.1970;  Лсвнн  Д.Б.

Дипломатия. Ес сущность, мстоды и формы. - М.1962; Левин Д.Б. Мсждународнос право, внсшняя

политика и дипломатия. -М.: Мсждународные отиошсния, 1981.



органы  багыттап,  бақылап  отырады.  Дипломатия  жоиінде
“Дипломатнялық  сөздікте”  берілген  анықтама  мынадай:
“Мемлекеттің  сыртқы  саясатынын  мақсатгары  мен  міндсттерін
жүзсгс асыруға, сондай- ақ мсмлекеттін шетелдердегі қүқықтары мен
мүдделерін  қорғау  жөніндегі  мемлекст  басшыларының,  үкімегінін
және арнайы органдарының сыртқы қатынастағы ресми қызмсттсрі”
делінгса  Дипломатия  -  сыртқы  саясат  қүралы,  сондай-ақ
экономикалық,  мәдени,  өскери  жоне  өзге  де  сыртқы  байланыс
қүралдарының дипломатиясымеи іргелес түратындығы сөзсіз.

Халықаралық  жария  күкықтын  кызмст  етуі  үшін  мынадай
мәселелер  өзекті  болып табылады:  біріншідсн,  халықаралық қүкық
мемлекеттің копшілік таныган нормалары мен қагидаларын сақтауын
міндеттей келс, олардын сыртқы саясаты мен дипломатиясын шектеп
отырады;  скіншіден,  халықаралық  қүқық  сонымен  бірге  сыртқы
саясат псн дипломатияның дамуы үшін негіз бола алады; үшіншіден,
халықарапық қүқық сыртқы саясат пен дипломатиялық қатынастарга
қатысушы  органдардын  кызметін  ретгейді.  Мәсслен,  халықаралық
жария күқық өзінің жүйссіндс дипломатнялық жөне елшілік  күқық
салаларын  зсртгейді.  Оған  халықаралық  болсын,  сондай-ақ  ішкі
мемлекеттік  снпатта  болсын,  жстерліктей  нормативтік  база  бар,
моселсн, 1961 ж. дипломатиялық қатынас туралы Всна конвенциясы,
1963  ж.  елшілік  қатынас  туралы  Вена  конвеициясы,  2002  ж.
“Дипломатиялық қызмет туралы” Қазақстан Республикасының Заңы.

Бүл  саланың  мазмүнын  сыртқы  қатынас  органдарының
срекшелігіқ қүқықтық моселслср және агрсман салдарын, сснім және
кері  шақыру  грамоталарын  тапсыру,  дипломатиялық  өкілдіктің
қүқықтық мәртсбссін жөнс т.б. зсрттсу қүрайды. Қауіпсіздік қүқыгын
зерттегсн  ксзде,  халықаралык  қүкық  мсмлсксттің  сыртқы
саясатынын  нсгізгі  элемент-  теріне  сүйенсді,  мысалы,  үжымдық,
аймақтық  қауіпсіздікті  анықтаған  кездс;  халыкаралық  қауіпсіздікті
камтамасыз ету үшін халыкаралық қүқық к^ралдары.

\ Бүгінгі жағдайда, мемлекеттердін өзара тиімді ынтымақтастықты
дамытуға  бірлесс  күш  салуы  артып  кследі.  Копшілік  мақүлдаған
халықаралық  қүқық  қағидалары  мен  нормаларын  қолдану
әмбебаптық қүбылысқа айналуда. Б¥¥ Бас Ассамблсясы халықаралық
қаты-  настардағы  қүқық  басымдылығы  мосслслсріне  халықаралық
бірлестіктердің қонілін аудару мақсатында 1990-1999 жж. аралығын
Б¥¥ Бас Ассамблеясының 1989 ж. 17 қарашадағы 44/23 және 1990 ж.
28  қарашадағы  45/40  қарарларына  сәйксс,  халықаралық  қүқықтың
онжылдығы дсп жариялады. Оның нсгізгі мақсаттары мынадай:

а) халықаралық қүқық қағидаларын қабылдауға және қүрмстгеуге
комектесу;



б) Халықаралык Сотқа жүгіну мен оны қүрметгеуді қоса алғанда,
мемлекеттер арасындағы дауларды бсйбіт жолмен шешу қүралдары
мен әдістеріне көмсктесу;

в) халықаралық қүқықтын үдсмелі дамуы мен онын жүйеленуін
ынталандыру;

г) халықаралық  қүқықты  оқыту,  зерттеу,  тарату  және  онын
кенінсн танылуын ынталандыру.

Халықаралық қүқықтын онжылдығы шаралары ретінде мынадай
үсыныстар үсынылды:

1) Халықаралык  қүқық  оқытылатын  және  зерггслстін
академиялық жоне кәсіби мскемелсргс көмек көрссту;

2) Студенттерге  халықаралық  қүқық  дөрістсрін  оқытуды  оку
бағдарламасына  енгізегін  оқу  орындарын  ынталандыру;  бастауыш
және  орта  мектептердін  оқу  жоспарларына  халықаралық
қүқықтақырыптарын снгізу мүмкіндігі;

3)Үлгі  оқу  жоспарларын  жасау,  халықаралық  қүқық  курсы
бойынша материалдар дайындау, оқулықтарды қүрастыру;

4) Дамушы  слдер  арасындағы,  сондай-ақ  дамыған  және  дамып
келе жатқан слдер арасындағы ынтымақтастықты қолдау.

Бүл карарлардын моні олардын әлсмдік төжірибеде халықаралық
қүқыққа  түтастай  арналған  уақытша  кезеннін  алғаш  рст  орын
алгандығына  байланысты  емес.  Аталған  онжылдықта  Жалпыға
бірдсй  адам  қүқықтарынын  қабылдануына  50  жыл  толуына  орай,
БҮҰ  Жарғысына  қол  қойылганына  50  жыл  (1945),  Халықаралық
қүқықтын негізгі қагидалары туралы Декларадиянын қабылдануына
25  жыл  толуы  (1974),  Гуманитарлық  қүқықтын  Женева
Конвснциясына 50 жыл (1949) толуына орай, оларды атап өту сняқты
манызды даталарға да коңіл белінді.

Халықаралық жария қүкықтың қызмет етуінің оңды жақтарымен
қатар,  халықаралық  ынтымақтастықтың  халықаралық  бірлестік
субъсктілерінің  уақыт  откізбей  назарын  аударатын  шараларды  да
айта  кету  керек.  Од  біріншіден,  карусыздаиу  мөселелері,  оның
ішінде,  ядролық  қар>сыздану;  зкоцид  проблемалары  -  қоршаған
ортаны  қорғау;  халықаралық  қылмыстық  қүқык  мәсслелері;
жауапкершілік  институтының  жүйеленуі;  есірткі  саудасымен  күрес
проблсмалары; адам қүқықгарын қорғаудың халықаралық-қүқықгык
мәселелері.  Халық-  аралық  қүқық  дамуының  аталған  бағытгары
мүнымен шектел- мейді.

2002  ж.  8  қыркүйегінде  БҮҮ  Бас  Ассамблеясының  55/2
қарарымен бекітілген Мыңжылдық декларациясы қабылданды. Онда
өрксниеггі  адамзаттың  басшылыққа  алатын  қүндылықтары  мен
қағидалары  корсстілгсн,  оның  ішінде,  халықаралық  бірлестік,
халықаралық
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қүқықтың  негізгі  қағидаларын  орындаудағы  өзінің  міндеттемелерін
нақтылайды. Мүнан басқа, әмбебап халықаралық ұйымның мүшелері XXI
ғ.  іргелі  қүндылықтарына бостандық,  теңдік,  ынтымақтастық, төзімділік,
табиғатты  аялау,  ғаламдық  экономикалық  және  әлеуметтік  дамуды
басқарудағы  міндеттерді  жатқызады.  Халықаралық  бірлестік  казіргі
заманның  басты  мақсаты  -  жаһандасудың  әлемнің  барлық  халқына
орнықты  фактор  болуын  қамтамасыз  ету  деп  есептейді.  Мыңжылдық
декларациясы  нақты  әрекеттерді  көрсетті,  мақсатқа  жетер  жолды
айқындады  және  оган  ерекше  мән  беруде.  Оларға  мыналар  жатады:
бейбітшілік,  қауіпсіздік  пен  қарусыздану;  кедейшілікпен  күресу
мәселелері,  қоршаған  ортаны  қорғау;  адам  қүқықтары,  демократия  мен
игілікті  басқару;  әлсіздерді  қорғау  мәселелері;  Африканың  ерекше
сүранысын қанағаттандьфу. Халықаралық бірлестік БҮҮ-ның бүкіл кезек
күттірмес  мәселелерді  тиімді  шешу  қүралына  айналуына  барлық  күш-
жігерін жүмылдыруда.

1.4. Халықаралық қатынастардың жүйеленуі 
(кодификация) және үдемелі дамуы

Шетел сөздерінің осы заманғы сөздіктерінде жүйелеуді былайша 
түсіндіреді.

Жүйелеу  (лат.сосііГісаІіоп)  -  қүқықтың  жеке  салалары  бойынша
мемлекетзаңдарының  жүйеленуі,  әдетге  ол,  әрекеттегі  заңдарды  қайта
қарап,  ескірген  заңдардың  күшін  жою  арқылы  жасалады.  Аталған
анықтамаға сүйене отырып, біз  жүйелеудің негізгі  бағыттарын айқындай
аламыз:

1) Әрекет  етуші  нормаларды,  институттарды,  қағидаларды,
халықаралық қүқық салаларының тура және нақты мазмүнын белгілеу;

2) Ескірген нормаларды әзгерту немесе қайта қарау;
3) Халықаралық  қүқықтың  үдемелі  дамуын  ескере  отырып,  жаңа

нормаларды, институттарды, қағидаларды, салаларды анықтау;
4) Халықаралық  қүқық  нормаларын,  институттарын,  қағидаларын,

салаларын нормативтік бекіту.
Халықаралық қүқықты жүйелеу жөніндегі алғашқы конференция 1927

ж.  Ұлттар  Лигасының  басшылығымен  өткізілді.  XX  ғасырдың  20-
жылдарында  халықаралық  қүқық  доктринасы  жүйелеуді  шектеулі  етіп
анықтады,  яғни халықаралық қүқықтың өмір  сүретін  нормаларын тіркеу
арқылы ғана.  Мүнан  басқа,  жүйелеу  үғымы әрекетгегі  нормаларды  атап
шығумен  және  жаңартумен  гана  шектелді;  XX  ғасырдың  30-жылдары
жүйелеудің  халықаралық қүқықтың дамуында белсенді  рөл атқаратынын
мойындаумен  сипатталды.  БҰҮ-ның  қүрылу  тарихы  жүйелеу  аумағында
алға жылжудың бар екенін сипаттайды, себебі БҮҮ Жарғысында БҮҮ
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Бас  Ассамблеясы халықаралық  күқықтың және  оның жүйеленуін  үдемелі
дамытуды  қолдау  мақсатында  зерттеулер  үйымдастыру  мен  үсыныстар
жасауы  туралы  ережесі  бар  (БҰҰ  Жарғысының  13-бабы).  Сөйтіп,  Сан-
Францискодағы  Конференция  жүйелеуді  халықаралық  қүқықтық
нормалардың үдемелі даму элементі р>етінде қарастыруды үсынады. 1946
ж. Бас  Ассамблея  үдемелі  даму мен оның жүйеленуі  жөніндегі  Комитетгі
қүрды. БҰҰ Жарғысының аталған бабын орындау үшін бүл Комитет БҰҰ-
ның  халықаралық  қүқық  комитеті  болып  қайта  қүрылды.  Халықаралық
қүқық теориясы жүйелеу процесінің 2 түрін зерттейді:
1) асі һос - халықаралық үйымның (үкіметаралық) қатысуынсыз;
2) Халықаралық үйымның аясында өткізілетін жүйелеу.

Мәселен,  асі  һос  1815  ж.  Вена  конгресінде,  1898 және 1907 ж.  Гаага
конференцияларында  соғыс  жүргізу  дәстүрі  мен  заңдары  маселелері
бойынша қолданылды. Бүгінгі таңда, жүйелеу және халықаралық қүқықтың
үдемелі  дамуы  халықаралық  үйымдар  аясында  өгкізіледі.  Мысалы,
халықаралық теңіз қүқығы мәселелері халықаралық теңіз үйымының (ИНО)
қатысуымен  жасглды  және  қабылданды,  теңіздегі  адам  өмірін  қорғау
жөніндегі 1974 ж. Конвенция, теңіздерде кемелердің соқтығысып қалуының
алдын  алудың  1972  ж.  халықаралық  ережелері,  теңіздерді  кемелердің
ластауынан сақгау жөніндегі 1973 ж. Халықаралық конвенциясы, азаматтық
авиацияның  халықаралық  Ұйымы  (ИКАО)  халықаралық  әуе
қатынастарының  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  мәселелері  Конвенцияның
бастаушысы болды,  атом энергиясының халықаралық агенттігі  (МАГАТЭ)
ядролық қаруды таратпау туралы 1968
ж. Шарт  жасауға  және  ережелерін  қолдануға  жауапты  болды.  “Латын
Америкасында  ядролық  қаруға  тыйым  салу  туралы  шарт”  -  1967  ж.
ТЛАТЕЛОЛКО  шарты,  Тынық  мүхиттың  Оңтүстік  бөлігіндегі  ядросыз
аймақ  туралы  Шарт  -  1985  ж.  РАР ОТОНГА  Шарты,  халықаралык  еңбек
үйымы  -  МОТ  -  еңбек,  білім  беру,  еңбекпен  қамту  саласындағы
кемсітушілікке  тыйым  салу,  жалақыны  қорғау,  мәжбүрлі  еңбекке  тыйым
салу туралы конвенцияны қабылдады.

Осы заманғы халықаралық  қүқыққа  әмбебап  үйым БҰҰ-ның жүйелеу
процестеріне  қатысу  сипаты  төя  БҰҰ  аумағында  халықаралық  қүқықтың
жүйеленуі  бойынша  едәуір  жүмыстар  істелді.  Осы  заманғы  халықаралық
қүқықтың жүйеленуі үдемелі өзгерістерді белгілеу мен бекітудің маңызды
қүралы  болып  табылады.  Жүйелеу  нәтижесінде  халықаралық  қүқық
субъектілерінің  міндеггемелері  айқындалған  және  бекітілген.  Жүйелеу
халықаралық  қатынастағы  мемлекеттердің  қүқыққа  сай  іс-өрекетін
айқындайды.

Бүл  аталғандар  ресми  жүйелеуді  сипаттайды.  Ал  бейресми  жүйелеу
едәуір  икемділеу,  ол  жеке  ғалымдардың,  халықаралық  ғылыми
мекемелердің жөне қоғамдық үйымдардың тиісті жобаларында



көрсетіледі. Бейресми жүйелеуге халықаралық қүқықтың 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.Тузму-
хамедов сынды ғалымдардың сіңірген еңбегі зор.

Халыкаралық  қүқықты  жүйелеумен  айналысатын  халықаралық
үйымдардың  ішінен  Халықаралық  қүқық  Институты  Штаб-пәтері  -
Брюссель мен халықаралық қүқық Ассоциациясы - пггаб пәтері - Лондон
айрықша орын алады, олар 1873 ж. қүрылған болатын.

1.5. Халықаралық жария және халықаралық жеке құқық

Осы  заманғы  халықаралық  құқық  халықаралық  жария  және
халықаралық  жеке  қүқық  болып  екіге  бөлінеді.  Бүл  оқу  қүралында
халықаралық  жеке  қүқыққа  қатысты  мәселелер  қамтылмаған,  сондықган
олардың аракатынасы туралы мәселелерді айтып өткеніміз жөн болар.

Аталған  мәселе  көпке  дейін  халықаралық  қүқықтың  теориясы  мен
тәжірибесінде  талас  тудырып  келді,  бүл  проблеманың  генезисі  былайша
сипатталады.  Бүл  мәселеге  байланысты  мынадай  үш  түрлі  негізгі
көзқарастар өмір сүріп келді:

1) Халықаралық жеке қүқық үлттық қүқықтың бір бөлігі  және қүқық
ретінде  өз  бетінше  өмір  сүре  алмайды.  Ол  азаматтық  құқық  жүйесіне
жатады.  Мүндай  пікір  алгаш  1926  ж.  И.С.Перетерскийдің  еңбектерінде
айтылды;

2) Интернационалдық  позиция,  Халықаралық  жеке  қүқық  -
халықаралық  қүқықтың  бір  бөлігі,  яғни  Халықаралық  жеке  қүқық  +
Халықаралық жария қүқық-халықаралық қүқық.

3) Халықаралық  жеке  қүқық  кейде  азаматтық  қүқықтың  арнайы
салаларының бірін қүрайды, бірақ негізінен Халықаралық жария қүқықпен
тығыз байланысты.

Халықаралық  жеке  қүқық  пен  Халықаралық  жария  қүқықтың  ішкі
байланысын белгілейтін  соңғы позиция  істің  мән-жайына жақын келетін
сияқты. Сызба арқылы көрсетсек, ол мынадай болмақ:

Халықаралық
жария қүқық

саласы

Ішкі 
(азаматтық) 
қүқық 
саласы

Халықаралық жеке 
қүқық саласы



Халықаралық жария қүқық негізінен мемлекетаралық қатынастарды
реттейді.  Ал  халықаралық  жеке  қүқық  шетелдік  элементтермен
байланысты  азаматтық-қүқықтық  қатынастарды  реттейді.  Жеке
қүқықтың, әрине, халықаралық жария қүқықпен өзара байланысты екені
сөзсіз,  сондай-ақ  мемлекеттің  үлттық  қүқығының  бір  бөлігі  азаматтық
қүқықпен  де  байланысты.  Халықаралық  жеке  қүқық  ішкі  мемлекеттік
қүқықтың бір бөлімі, бірақ дербес орынды иеленеді, сөйтіп арнаулы пәні
мен реттеу әдісінің ерекшелігіне байланысты оның дербес саласы болып
табылады.

Халықаралық жария қүқықпен халықаралық жеке қүқық арасындағы
өзара  әрекеттестікті  мына  кестеден  анық  көруге  болады 1 (21-беттегі
Қосымшаны қараңыз).

Халықаралық жария қүқық пен халықаралық жеке қүқық арасындағы
толық  байланыс  халықаралық  жеке  қүқықтың  мемлеке-  таралық
қатынастарды емес, халықаралық өмірді сипатгайтындығына байланысты
болады.  Осыдан  келіп,  халықаралық  жария  қүқықтың  кейбір  бастама
негіздері халықаралық жеке қүқық үшін де белгілі бір мәнге ие болады.

Мемлекет  шетел элементгері  бар азаматтық-қүқықтық қатынастарға
қатысы  бар  мәселелерді  өзінің  ішкі  заңдарымен  немесе  халықаралық
келісімдермен  шешкенде  халықаралық  ынтымақтастық  мәселелеріне  өз
көзқарасын  белгілейді,  халықаралық  жеке  қүқықтың  осы
ынтымақтастықты  үйымдастыруға  қатысатынынан,  мемлекеттердің
халықаралық  жеке  қүқық  көлеміндегі  актілері  оның  сыртқы  саясатын
білдіреді.

1.6. Халықаралық және ішкі мемлекеттік құқықтардың
арақатынасы

Халықаралық  қүқық  ғылымында  халықаралық  және  құқық
қатынастарының  проблемалары  бойынша  бірнеше  іргелі  еңбектер  бар.
И.П.Блищенко, В.Г.Буткевич, Г.В.Игнатенко, Д.Б.Левин, И.И.Лукашук,
Н.В.Миронов,  Г.И.Тункин,  Е.Г.Усенко,  С.В.Черненко,  Р.А.Мюллерсон-
ның  еңбектерінде  бұл  проблемалардың  маңызды  мәселелері
қарастырылған.  Дегенмен,  оны  мүлде  шешіліп  болды  деуге  келмейді.
Қоғамдық  өмір  аумағында  болып  жатқан  өзгерістер  құқыққа  да  өз  ізін
қалдырды.  Сөйтіп,  қоғамдық  қатынастар  қүқықтың  түрлі  жүйелеріне
қатысты көптеген мәселелерді жаңаша қоя бастады.

1 Панов В.П. Мсждународнос право (учсбные матсриапы). М., Инфра-М., 1997, 10-бст.



Мемлекеттіліктің  пайда  болуына  байланысты  үлттық  қүқық  пайда
болды.  Халықаралық  қүқық  халықаралық  қатынастың  алғашқы  даму
сатыларында қалыптасқан. Олардың арақатынасы проблемалары кейінірек
пайда болды. Бүл проблеманы қамтитын алғашқы еңбектер
XIX ғ.  аяғында  ғана  жариялана  бастады.  Дегенмен,  мүндай
проблемалардың пайда  болуының алғышарттары бүдан  әлдеқайда  бүрын
өмір сүріп келген еді. Мысалы, XIV ғ. өзінде Литовский князьдігінің ішкі
қүқығы мен  III  Иванның Ұлы князь  Литовскиймен жасаған  шарты-  ның
арасында дау пайда болды. Дау князь Литовскийдің православие шіркеуін
салудан бас тартуынан шыққан болатын.

“Халықаралық  және  ішкі  мемлекетгік  қүқықты”  зерттеудегі  алғашқы
арнайы еңбек белгілі неміс заңгері Г.Трипельге тән. Бүл еңбек 1899 ж.
басылып шыққан.

Халықаралық  және  ішкі  мемлекеттік  қүқықтардың  арақатынасы
проблемасын айта отырып, мына мәселеге назар аударуымыз қажет:

1) Халықаралық  және  ішкі  мемлекетгік  қүқықтың  нақтылы  өзара
әрекетін анықтау.

2) Халықаралық  қүқық  пен  норманың,  ішкі  мемлекеттік  қүқықтың
кейбір нормаларының заңдық күші қандай? Басқаша айтқанда, мемлекеттің
аумағында  халықаралық  қүқық  нормасын  қолдану  тәсілдері  мен  ішкі
мемлекеттік қүқық нормаларын мемлекет аумағынан тыс қолдану тәсілдері
қандай?

3) Ішкі  мемлекеттік  және  халықаралық  қүқықтар  қүқықтың  дербес
жүйесі бола ала ма немесе қандай да бір басымдылықтар бар ма?

Халықаралық және үлттық қүқықтың арақатынасы теориясы үш негізгі
бағытты  өмірге  әкелді.  Дуалистік  және  екі  монистік-  халықаралық
қүқықтың үлттық қүқықтан басым түру теориясы және үлтгық қүқықтың
халықаралық қүқықтан басым түру теориясы.

Бірінші багыт - дуалистік теория XIX ғ.  аяғында пайда болды. Оның
өкілдері  Трипель,  Анцилотти,  Холл,  Штрупп,  Ульман  және  басқалары.
Дуализмнің  мәні  халықаралық  және  үлттық  қүқықтардың  екі  түрлі
қүқықтық тәртіпте қаралуында. Трипель бүл екі шеңбердің жанасатынын,
алайда ешқашан қиылыспайтыны туралы жазған болатыи Ал екінші белгілі
дуалист  Д.Анцилотти  халықаралық және  ішкі  мемлекетгік  қүқықгар  мен
қүқықтық  тәртіптерді  көрсететінін  атап  айтты.  Сөйтіп,  дуалистер
халықаралық  және  ішкі  мемлекеттік  қүқықтардың  әр  түрлі  қүқықтық
жүйесінің жекелеген түрлері деген көзқарасты үстанады. Онан басқа, осы
бағытгың  өкілдері  екі  жүйенің  түтастай  заңдық  бір  мағыналықты
көрсететінін  атап,  бір  жүйенің  екінші  жүйеден  басымдығын  жоққа
шығарады.

Екінші  багыт -  халықаралық  қүқықтың  үлтгық  қүқықтан  басымдық
теориясы. Аталмыш теорияны Кельзен, Гуггенхейм, Ссель, Руссо



жақтағаи Бұл теорияның мәні халықаралық қүқықтың үлтгық қүқықтан
басымдығын  қолдауда,  сол  арқылы  мемлекеттік  тәуелсіздік  жоққа
шыгарылды.  Тіпті  Кельзен  мен  Ссель  осы  көзқарасты  жақтап,
тәуелсіздіктің  “көнергенін”  және  оның  “қүқықтың  дамуына”  кедергі
келтіретінін дәлелдегілері келді.

Үшінші багыт - үлттық қүқықтың халықаралық қүқықтан басымдық
теориясы.  Аталған  теорияны  қолдаушылар  (Гегель,  Цорн,  Кауфман)
халықаралық  қүқықты  түрлі  мемлекеттердің  сыртқы  мемлекеттік
қүқықтарының  жиынтығы  деп  қарастырды.  Гегель  мемлекет  жер
бетіндегі абсолюттік билікті сипаттайды деп дәлелдемек болды. Сөйтіп,
ішкі  мемлекеттік  нормаларды,  сондай-ақ  халықаралық  қүқық
нормаларын өзгертуге қүқылы болды. Гегельдің бүл көзқарасы фашизм
теориясында  халықаралық  қатынастардың  тәлкекке  үшырауын  ақтау
үшін  пайдаланылды.  Үлттық  құқықтың  халықаралық  құқыққа  мұндай
басымдығын мақүлдау қүқықтық немқүрайдылыққа әкеліп соғады.

Халықаралық  қүқық  ғылымы  халықаралық  және  ішкі  мемлекеттік
қүқықтардың арақатысына баса назар аударады. Осы проблемаға арнайы
монографиялық зерттеулер, сондай-ақ халықаралық қүқық теориясының
мәселелері  жөніндегі  еңбектерде  түтастай  бөлімдер  арналғаа  Осы
зертгелген мәселеге  қарай осы заманғы тенденциялар мыналарға  келіп
саяды: халықаралық және үлттық қүқық - қүқықтың дербес екі жүйесі,
олар бір-бірімен тығыз байланысты және бір-бірімен өзара әрекеттеседі.

Мемлекеттердің  зерттелген  мәселеге  қатынасының  тәжірибесі
мемлекеггік  тәуелсіздік  және  мемлекеттің  ішкі  қүзыретін  қүрметтеу
қағидаларынан келіп шығады. Халықаралық қүқық нормалары мен ішкі
мемлекеттік қүқық нормаларының арасында өзара байланысы болса игі,
тіпті  қажет-ақ.  Нормалар  арасындағы коллизиялық  жағдайда  мемлекет
өзіне жүкгелген халықаралық міндетгемелерді орындауы керек, мүндай
жағдайда ішкі заңдарға сілтеме жасау оны бүл міндеттерді орындаудан
босата  алмайды. Мысалы,  Қазақстан Республикасы Конституциясының
4-бабында  Республиканың бекіткен  шарттары оның заңдарынан басым
тұрады және халықаралық шарт бойынша оны қолдану үшін заң шығару
қажет  деп  көрсетілген  жағдайлардан  басқа  реттерде  тікелей
қолданылады,- делінген.

Бақылау сүрақтары

1. Осы  заманғы  халықаралық  қатынастардың  негізгі  белгілерін
атаңыз.

2. Халықаралық қүқықтың ерекшелігі неде?
3. Осы заманғы халықаралық қүқықтың қызмет етуі неден көрінеді?



Қосымша

Халықаралық жария және халықаралық жеке қүқықтың өзара әрекеттесуі

Өзара
• байланысы

Бірдей бағыттылык

Халықаралық қатынастарды ретгейді

Ортақ бастама

* Халықаралық жария қүқықтың 
негізгі қағидаларының халықаралық 
жске қүқық доктринасында

Мемлекеттердің тануы

Халықаралық
қүқық

Мемлекеттср, мсмлекеткс 
үқсас қүрылымдар және 
„ басқалары

Мемлекетаралық билік ^ 
қатынастары

Халықаралық шарт, 
халықаралық дестүр т.б..

Айырмашылығы

■субъектілері

■обьектілері

•каЙнар көздері

реттеу тәсілі

Халықаралық жеке күқық мәселелері 
бойынша халыкаралық шарттар 
халықаралык күкык кағндаларына 
қайшы келе алмайды

Әр түрлі нысандарда халықаралық 
ынтымақтастықүшін қүқықтық жағдай 
жасаудың ортақ мақсаты

Мсмлекеттср еріктс- 
рінің сәйкссуі

Халықаралық қүқықтық»—жауапкершілік.

Ғаламдық (барлық 
мемлексттер жоне

халықаралық 
қүқықтың басқа 
субъсктілері) 
субъектілері

әрекет
ету
саласы

Халықаралық жске қүқық

жскс жәнс заңды түлғалар

—► халықаралық жеке 
қүқықтық (азаматтық, 
отбасылық, еңбек және т.б.) 
қатынастар

үлттық заңдар,
халықаралық шарттар, 
сауда дәстүрлері, т.б.

коллизияны жою

■азаматтық-қүқықтық

► үлттық (өр мсмлекеттс оз

халықаралық жске қүқыгы)



2- ТАРАУ. 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  қүқық  субьектілерінің
тәртіптеріне негізделгеқ заңи оқшауланған нормалары болып шығады.
Халықаралық  қүқықтың  белгілі  бір  обьектісіне  қатысты  нақгы
құқықтық  қатынастарды  реттеуге  арналған  нормаларға  қарағанда,
қағидалар  өз  өрекетін  қүқықтық  қатынастардың  түтас  аумағына
таратады.  Қүқықтық  нормамен  салыстырғанда,  қағида  үзақ  мерзімді,
әрі өзгеріп түратын мән-жайлардың әсеріне көп үшырамайды. Сонымен
бірге, нормаларға қарағанда қағидалар үзақ мерзім ішінде қалыптасады.

Гқ^ридшіар дегеніміз  -  қандай  да  бір  жүйенің  негізін  қалайтын
идеялар, нақты жүйенің барлык ноомалары бағынатын, әрекеті көлемді
нормалар болып табыладці^

Халықаралық қуқықтың негізгі қагидалары -  халықаралық қүқықтың
өзінің  пайда  болуы  кезеңімен  сәйкес  келмейтін  санатқа  жатады.
Мүндай  сипаттащ-Кағидалар  осы  қүқық  дамуының  белгілі  бір
сатысында пайда  болады. ^Салықаралық қүқықтың негізгі қағидалары -
бүл  халықаралық-  қүқықтық  салада  болып  жатқан  түбегейлі
өзгерістерді  айқын  бейнелейтін  негізгі  бастаулар.  Г^алықаралық
қүқықтың  қағидалары  оның  басты  ережелері  болып  табылады,  оның
халықаралық-қүқықтық  толық  нормалары  мен  арақатынасын  заңдағы
нормалардың  конституциялық  қағидаларының  арақатысымен
салыстыруға болады.

Халықаралық қуқықтың негізгі қагидалары - озіндік сипаттамасы бар
дербес  қүқықтық  санатқа  жатады.  .Біріншіден,  қағидалар  барлық
қүқықтық  жүйеге  таралады.  Екіншіден,  олар  міндетті  (императивті)
сипатта ^из со^епз. Үшіншіден, қағидаларға жүйе қүраушы рөл сипаты
тән. Төртіншіден, қағидаларға заңдылық өлшемі тән болады.

Халықаралық қүқықта қағидалардың екі  түрлі санаты бар:  жаппы,
негізгі  қағидалар;  және  тар  мағынадағы  тәртіп  ережелерін  бекітетін
арнаулы қағидалар.

Осы  заманғы  халықаралық  қүқықтың  негізгі  қағидалары,
біріншіден,  БҮҮ  Жарғысында  бекітілгеи  Бірақ,  БҮҮ  Жарғысы
халықаралық  қүқық  қағидаларын  түжырымдау  жөнінде  арнайы
мақсатты  коздемегендіктен,  олардың  кейбіреулері  өте  қысқа
мазмүндалған.  Сондықтан,  бірқатар  мемлекетгердің  бастамасымеқ
бірнеше  негізгі  қағидалардың  мазмүнын  айқындау  үшін  БҮҮ-да
бірсыпыра  жүмыстар  атқарылды.  Бүл  жүмыс  1970  ж.  БҮҮ  Бас
Ассамблеясының  БҮҮ  Жарғысына  сай  (мүнан  былай,  халықаралық
қүқықтың  негізгі  қағидалары  туралы  Декларация)  мемлекеттер
арасындағы достық қатынастар мен ынтымақтастыққа



қатысты  халықаралық  құқықтың  қағидалары  туралы  Декларацияны
қабылдаумен аяқталды.

1970  ж.  Декларацияда  халықаралық  қүқықтың  7  қағидасы
мазмүндалған:

• Күш  қолданбау  немесе  күш  қолданамын  деп  қоқав-лоққы  жасамау
қағидасы;

• Ішкі істерге араласпау қағидасы;
• Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы;
• Мемлекеттердің өзара міндетті ынтымақтасу қағидасы;

. • Халықтардың теңдік және өзін-өзі басқару қағидасы;
• Мемлекетгердің дербес теңдік қағидасы;
• Міндеттемелерді адал орындау қағидасы.
Дегенмен, бүдан халықаралық қүқықта тек осы 7 қағида бар екен деген

ой  тумауы  керек.  1975  ж.  Хельсинки  кеңесінің  Қорытынды  Актісінде  10
қағида  бар.  1970  ж.  Декларациядағы  тізімге  мыналар  қосымша  енгізілді:
шекаралардың  мызғымастық  қағидасы;  аумақтық  түтастық  қағидасы;
адамның  қүқықтары  мен  негізгі  міндеттерін  қүрметтеу  қағидасы.  Айтып
өтетін  бір  жайт,  халықаралық  қүқық  халықаралық  қүқық  субьектілерінің
басшылыққа  алатын  қағидаларының  барлығын  белгілеуді  өзіне
мақсаттүтпайды.  Әрбір  жеке  тарихи  кезеңде  қолданыстағы  қағидалар
жаңаланып,  эволюция  жүріп  түрады.  Мысалы,  халықаралық  экологиялық
қүқықта қоршаған ортаға залал тигізбеу сияқты;  қоршаған орта мен оның
компоненттерін еркін зерттеу және пайдалану қағидасы; қоршаған ортаны
тиімді  пайдалану  қағидасы  және  т.б.  бар.  Халықаралық  әуе  қүқығында
халықаралық өуе қатынасының қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидасы; әуе
кемелерін  заңсыз  қол  сүғу  актісінен  қорғау  және  т.б.  қағидалар  негізгі
қағидалар болып табы- лады.

Халықаралық қүқық доктринасы халықаралық жария қүқықтың негізгі
қағидаларын былайша жіктейді.

Мемлекеггердің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси  жүйелерінен
тәуелсіз, бейбіт қатар өмір сүру қағидасы басты орын алады.

Келесі  топқа  халықаралық  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті  тікелей
қолдайтын  қағидалар  кіреді.  Мүндай  қағидаларға  күш  қолданбау  немесе
күш  қолданамын  деп  қоқан-лоққы  жасамау  қағидасы;  халықаралық
дауларды  бейбіт  жолдармен  шешу  қағидасы;  мемлекетгердің  аумақтық
түтастық қағидасы; шекаралардың мызғымыстық қағидасы жатады.

Халықаралық  ынтымақтастықты  айқындайтын  қағидалар  тобына
мыналар  жатады:  мемлекеттердің  дербес  теңдік  қағидасы;  қол  сүқпау
қағидасы;  халықтардың  теңқүқылық  және  өзін-өзі  басқару  қағидасы;
мемлекеттердің ынтымақтасу қағидасы; халықаралық міндеттемелерді адал
орындау қағидасы.



Мемлекеттердің  экономикалық,  әлеуметтік  және  саяси
жүйелерінен тәуелсіз бейбіт қатар өмір сүру қағидасы. Осы қағидаға
сәйкес,  мемлекетгер  халықаралық  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті
қолдауға, сондай-ақ өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға міндетті.
Бүл  қағиданың  сипаттамалық  белгісі  -  ол  халықаралық  қүқықтың
көптеген  негізгі  қағидаларының  мән-маңыздарының  үйлесуі.
Сондықтан  осы  заманғы  халықаралық  қүқықтың  негізгі
қағидаларының барлық жүйесі бейбіт қатар өмір сүру қағидаларының
жүйесі  деп атала  алады.  БҰҰ Жарғысында  “бейбіт  қатар  өмір  сүру”
накты  терминмен  негізделмегеніне  қарамастан,  оның  мазмүны
Кіріспені толықтай қамтиды және өзге де жарғылық ережелерде мөні
ашылады. Бейбіт қатар өмір сүру қағидасы бейбітшілікті  сүйегін 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 және бейтараптықтуралы шарттарда зани бекітілген
болатыа Осы қағида 1933 ж. агрессияны айқындау жөніндегі  Лондон
Конвенциясында;  басқыншылық  соғысқа  тыйым  салу  қағидасын
халықаралық  қүқықтың  жалпыға  міндетті  нормасына  айналдырған
1928 ж.  Париж шартында онан әрі  бекітіле  түсті.  БҰҰ Жарғысынын
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  әскери
емес мәжбүрлеу нысанындағы, яғни саяси, экономикалық мәжбүрлеуге
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 қағидасының бекітілген және жүйеленген
маңызды халықаралық нормативтік актісі болып табылады. Аталмыш
қарардың  1  -бабына  сәйкес,  басқыншылық  —  бүл  бір  мемлекеттің
келесі  мсмлекетгің  тәуелсіздігіне,  аумақтық  мызғымастығына,  саяси
дербестігіне  қарсы  қарулы  күш  қолдануы.  Қарулы  күшті  бірінші,
себепсіз қолдану
- басқыншылық актісіне тән. 3-бапта мемлекеттің соғыс жариялауына
қарамастан, басқыншылық актісі ретінде саналуы мүмкін әрекеттердің
тізімі берілген. Оларға мыналар жатады:

• аумаққа  қарулы күштердің  күшпен кіруі  жоне  шабуыл жасауы,
кез келген әскери басқыншылық,;



• басқа  мемлекетгін  аумағын  бомбалау  немесе  кез  келген  қаруды
қолдану;

• мемлекеттің  портгарын  немесе  жағалауларын  басқа  мемлекеттің
қарулы күштерінің қоршауға алуы;

• мемлекетгің  қарулы  күштерінің  басқа  мемлекеттің  теңіз,  әуе,
қүрлық немесе әуе флоттарына шабуыл жасауы;

• келісімнің талаптарын бүзғаны үшін басқа мемлекетгің аумағында
түрған  қарулы күштерді  қолдану  немесе  келісімнің  бітуіне  қарамастақ
осы аумақтағы әскери күштердің кетуін талап етуді жалғастыру;

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

• мемлекеттің  атынан  қаруланған  бандыларды,  жалдамалыларды,
реттеу күштерін жіберу.

Әрекеттердің  жоғарыда  аталған  тізбесі  толық  емес.  Басқыншылық
актісін  саяси,  экономикалық  сипаттағы  ешқандай  ақталулар  ақтай
алмайды.  Басқыншылық  актісі  -  бүл  халықаралық  қылмыс,  ол  үшін
халықаралық  жауапкершілік  жүктеледі.  Тәуелсіздік  үшін  курес
басқыншылық актісі болып есептелмейді.

Көпшілік  мойындаған  қағида  -  консенсу:  негізінде  жасақталған
басқыншылық  анықтамасын  мақүлдай  отырып,  Б¥¥  Бас  Ассамблеясы
барлық  мемлекеттерді  түрлі  басқыншылық  актілерінен  және  Б¥¥
Жарғысының ережелері мен халықаралық қүқықтың 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  және  халықаралық  дауларды  бейбіт  жолмен  шешу
қағидасының  арақатынасын  қозғай  отырып,  бүл  екі  қағида  бір
медальдың екі жағы іспеттес деп атап өтті.  Егер мемлекет өзінің басқа
бір мемлекеттермен қатынасында күш қолдануға тыйым салатын болса,
тиісінше мүндай 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  күқық
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  Үлттар  Лигасының  қарарларында  да
халықаралық қүқықтың қағидасы ретінде танылды. Екінші дүниежүзілік
соғыс аяқталғаннан кейін осы қағида Б¥¥ Жарғысында, атап айтқанда, 2-
баптың 3-тармағында бекітілді: “Б¥¥-ның барлық мүшелері



халықаралық бейбітшілік  пен қауіпсіздікке  және ақиқатқа  қауіп  төндірмеу
үшін өз дауларын бейбіт қүралдар арқылы шешеді”.

^Дауларды  бейбіт  жолмен  шешу  қағидасын  дүрыс  түсіну  үшін
“халықаралық  дау”  түсінігін  айқындаудың  маңызы  зор.  Халықаралық  дау
деп  қандай  да  бір  мемлекеттердің  арақатынастарында  реттелмеген
мәселелердің,  алауыздықтың  болуы,  халықаралық  өмірдегі  түрлі
проблемалар бойынша келісе алмаушылық, сондай-ақ халықаралық шарттар,
келісімдер  және  өзге  де  актілерді  талдау  негізіндегі  қайшылықтардың
болуын айтамыз.

БҰҮ  Жарғысында  даулар  халықаралық  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікке
қауіп төндіретін даулар және қауіп төндірмейтін даулар деп екіге бөлінген.

Дауларды бейбіт жолмен шешу қағидасы дауды бейбіт жолмен шешудің
белгілі  бір  рәсімін  алдын  ала  бекітпейді.  Дауларды бейбіт  жолмен реттеу
қүралдарының көлемді тізімі Б¥¥ Жарғысының 6- тарауында мазмүндалғаа
Б¥¥  Жарғысының  33-бабының  1-тармағына  сәйкес:  “Кез  келген  дауға
қатысушы  тараптар,  егер  дау  халықаралық  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікке
қатер  төндіретін  болса,  онда  дауды  ең  біріншіден  келіссөздер,  зертгеулер
жүргізу  арқылы,  жарастырушылық,  татуласу,  төрелік,  сот  талқылауы,
аймақтық  органдарға  және  келісімдерге  жүгіну  арқылы  немесе  өз
таңдаулары бойынша басқа да бейбіт қүралдар арқылы шешуге тырысулары
қажет”.  Мүнан  басқа  Б¥¥  Жарғысында  даулы  мәселелерді  Бас  Ассамблея
мен Қауіпсіздік Кеңесінің шешу мүмкіндігі козделгеа

Мемлекеттердің  аумақтық  түтастығы қағидасы.  1970  ж.  Декларацияда
осы  қағида  күш  қолданбау  немесе  күш  қолданамын  деп  қоқан-лоққы
жасамау  қағидасының  бір  бөлігі  ретінде  баяндалған.  Мемлекеттердің
аумақтық түтастығына қарсы бағытгалған әрекеттердің ішінде күш немесе
қауіп-қатер  күшін  қолдану  ерекше  орын  алады.  Қарастырып  отырған
қағиданың  түжырымдамасында  мемлекеттердің  кез  келген  мемлекетгің
саяси  тәуелсіздігі  мен  бірлігіне  қарсы  бағытгалуы  мүмкін  кез  келген
әрекеттерден  тартынуы  жөнінде  сөз  бар.  Сөйтіп,  кез  келген  мемлекеттің
саяси  тәуелсіздігі  мен  бірлігі  оның  аумақтық  түтастығымен  тығыз
байланысты.

Басқаның  аумағын  жаулап  алудан  бас  тарту  алғаш  рет  француз
революциясында  жарияланған  болатын.  Мемлекеттік  аумақтың
мызғымастығы  мен  түтастық  қағидасының  қалыптасу  тарихында
халықаралық  дауларды  шешу  қүралы  ретінде  соғысқа  халықаралық-
қүқықтық  тыйым  салу  маңызды  оқиғаның  бірі  болды.  1975  ж.
Хельсинкидегі  Қорытынды  Актіге  қол  қойған  барлық  мемлекеттер  үшін
мемлекеттердің  аумақтық  түтастық  қағидасы  міндетті  болып  табылады,
мүндай міндеттілік екі себеппен түсіндіріледі:



1. 1970  ж.  Декларацияның  тиісті  ережелері  өздерінің
негіздеулерінде  барлық  мемлекеттер  үшін  міндетті  болып  табылатын
жалпы халықаралық қүқық қағидасын бейнелейді.

2. Мемлекеттер  “осы  қағидаларды  өзара  арақатынас  пен
ынтымықтастықтыңбарлық аспектілерінде қолдануға, әрбір қатысушы
- мемлекетке  осы  қағидаларды  барлығының  қүрметтеуі  мен
қолдануынан  келіп  шығатын  артықшылықтарды  қамтамасыз  ету  үшін
толықтай қүрметтеуге” өздерінің дайын екендіктерін білдірді.

Шекаралардың  мызгымастығы  қагидасы.  Шекаралардың
мызғымыстығы қағидасының мәні бүл қағиданың соғыс пен бейбітшілік
мәселелерін  шешудегі  үзақ  мерзімді  тәжірибемен  қамтамасыз
етілгенімен  айқындалады.  Бүл  қағиданы  қолдану  әлемдік  тәжірибеде
қалыптасқан  саяси  және  аумақтық  болмыс  шарт-жағдайларындагы
барлық  мемлекеттер  үшін  ақиқатты  қауіпсіздікті  бекіту  сүранысының
жинақталған көрінісі болып табылады.

Бүрындары  шекаралардың  мызғымастығы  қағидасы  халықаралық
қүқықтың жаңа қағидасы деп аталып келді. Біріккен Ұлттар Ұйымының
жарғылық ережелері кез келген мемлекеттің аумақтық мызғымастығына
немесе  саяси  тәуелсіздігіне  күшпен  қол  сүғуға  тыйым  салады.
Осылайша  мемлекетгердің  аумақтық  мызғымастығын  қорғай  отырып
және оны бүзу үшін күш қолдануға тыйым сала отырып, БҰҰ Жарғысы
шекаралардың мызғымастығы қағидасын басшылыққа алады.

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

Дербес  теңдік  қағидасы  қарама-қайшы  қоғамдық  жүйелері  бар
мемлекеттердің  теңқүқықтарын  мойындауды  білдіреді.  1975  ж.
Қорытынды  Актіде  дербестікке  тән  қүқықтардың  толық  тізімі
берілмеген. Қүжатта әлемдік бірлестіктің қауіпсіздігі үшін аса маңызы
бар бірнешеуі ғана көрсетілгея

Ең алдымен, дербес теңдік элементтерінің бірі - әрбір мемлекеттің
заңи теңдік қүқығы аталған. Дербес теңдікті мойындау, мемлекеттердің
тәуелсіздігін қүрметтеу - мемлекеттердің әлемдік аренада бейбіт қатар
өмір сүру саясатының басты элементі болып табылады. Осы қағиданы
халықаралық қүқықтың негізгі қағидалар жүйесіне енгізу бейбітшілікті
сүйетін  күштердің  халықаралық  қауіпсіздік  үшін  күресінің  үлкен
жетістігі  болып  есептеледі.  Қазіргі  заманның  басты  мақсаты  -  осы
қағндалардың  халықаралық  проблемаларды  шешу  барысында
сақталуын қамтамасыз ету.



Ішкі істерге қол сұқпаушылық қағидасы. Мемлекеттердің бір- бірінің
ішкі істеріне араласпауы туралы мәселе феодализм дәуірінде пайда болған
еді.  Бұл  кезеңде  қол  сұқпаушылықты  құқықтық  норма  ретінде  шарттық
ресімдеу  -  өте  сирек  кездесетін  құбылыс  болатыа  Ол  халықаралық
қүқықтың  жалпы  қағидасы  ретінде  буржуазиялық  революция  кезеңінде
қалыптасты.  Бүл  қағида  кез  келген  мемлекеттің  қүзыретіне  қол  сүғатын
барлық  әрекеттерден  тартыну  міндетін  білдіреді.  Қағиданың  заңдық
мазмұны  1970  ж.  халықаралық  қүқықтың  негізгі  қағидалары  туралы
Декларацияда  баяндалғаа  “Бірде-бір  мемлекет  өзінің  дербес  қүқықтарын
жүзеге  асыру  барысында  және  одан  қандай  да  бір  артықшылыктарға  ие
болу үшін басқа мемлекетті  өзіне  бағындыру максатында экономикалық,
саяси шараларды немесе кез келген басқа сипаттағы шараларды қолдана
да, көтермелей де алмайды.

Бірде-бір  мемлекет  басқа  мемлекетгің  қүрылымын зорлық-зомбылық
жолымен  өзгертуге  бағытталған  қарулы,  зиянкес  немесе  террорлық
әрекеттерді  үйымдастырмауы,  көмекгеспеуі,  шағыстырмауы,  қолдамауы
тиіс”.  Бүл нысанның маңызды қүндылығы -  оның сипатының қатаңдығы
мен  үзілді-кесілді  екендігінде.  Кез  келген  тікелей  немесе  жанама  қол
сүғушылыққа  тыйым  салынады.  Қол  сүғушылық  ешқандай  себептермен
ақтала  алмайды.  Халықаралық  қүқықтық  және  саяси  әдебиеттерде
мемлекетгердің  пайдаланатын  қол  сүғу  шараларына  байланысты  әскери,
экономикалық,  саяси,  дипломатиялық  және  қол  сүғушылықтың  өзге  де
нысандары  қарастырылған,  дегенмен  олар  іс  жүзінде  бір-бірімен
байланысты болып келеді.

Халықтардын теңқұқылық және өзін-өзі  билеу  қағидасы.  Бұл  қағида
орталықтандырылған абсолютгі монархияның орнаған кезеңінде, ХУ-ХУІ
ғасырда  пайда  болды.  Хельсинки  қүжаты  осы  қағиданы  бейбітшілік,
қауіпсіздік және ынтымақтастықтың маңызды шарт- жағдайы деп таниды.
Бүл байланыс алғаш рет бейбітшілік туралы тарихи Декретте және Қазан
социалистік революциясының өзге де маңызды актілерінде көрініс тапкан
болатын.  Халықтардың  теңқұқылық  және  өзін-өзі  билеу  қағидасының
түжырымдамасында  халықтардың өздерінің  саяси  мәртебесін  айқындауы
туралы былай делінген:

• басқару нысанын еркін таңдау;
• өздерінің мемлекеттік қүрылымын айқындау;
• өзінің саяси, әлеуметтік және мәдени дамуын өз қалауынша жүзеге

асыру;
• мемлекеттің аумақтық түтастығын қорғау.
Осындай  қүқықтардың  жүзеге  асуы  халықаралық  қүқықтың

қорғауында болады.  Халықтардың өздерінің  ішкі  саяси  мәртебесін  еркін
айқындауларына кедергі келтіру мақсатында мемлекеттердің ішкі істеріне
кол сүғу басқыншы мемлекеттерге тән сипат.



Мемлекеттердіц  ынтымактасуы  қагидасы.  Осы  қағидаға  сәйкес,
мемлекеттер  өздерінің  ынтымақтастықтарын  барлық  салалар  бойынша
дамытуға міндеггенеді. 1975 ж. Қорытынды Акгімен 1970 ж. Декларация-
дағы  осы  қағиданың  түжырымдамасын  салыстыра  қарағанда,
мемлекеттердін  бұл  қағиданы  материалдық  мазмұн  жағынан  толықты-
руға  тырысқанын  байқауға  болады.  1970  ж.  Декларацияда
ынтымақгасудың бір мақсаты ретінде “халықтардың жалпы әл-ауқатын”
жақсарту  үшін  жәрдемдесу  көзделсе,  Қорытынды  Актіде  бұл  ереже
нақгылана түседі: мемлекеттер ездерінің ынтымақгасуын дамыта отырып,
халықтардын түрмысын көтеруте,  оның ішінде  экономикалық,  ғылыми,
техникалық,  әлеуметтік,  мәдени жөне ғуманитарлық сапаларда таралып
келе  жатқан  өзара  таныстықтардан  келіп  шығатын  пайданы  қолдануға
тырысады.

Адам  кұқыктарын  құрметтеу  қағидасы.  Осы  қағиданың  мазмүнына
сәйксс,  мсмлеквттср  азаматтық  және  саяси  ғана  емсс,  сонымен  бірге
әлеуметтік-экономикалық қүқықтарды да  сақтауды өздеріне  міндет  етіп
жүктейді.  Сөйтіп,  тәуелсіздікке  тән  дербес  теңдік  және  күқықтарды
қүрметтеу  қағидаларын  орындай  отырып,  мемлекеттер  бір-бірінің
өздерінін саяси әлеуметтік, экономикалық және мәдени жүйелерін еркін
таңдау және дамыту қүқықтарын қүрметтеуге міндеттенеді.

Осы заманғы халықаралық қатынастарда,  баяғы қалпынша адамның
негізгі  қүқықтары мен  бостандықтарын  апартеид,  геноцид,  нәсілшілдік
сипаттарында дерекі және жаппай бұзу әлі де орын алып келеді.

Халыкаралык міндеттемелерді адал орындау қағидасы. Халықаралық
құқықта  ертеден-ақ,  шарттар  орындалуы  тиіс  -  расіа  8ші£  зегуапсіа  -
деген қағида бар. Ол кейін Б¥¥ Жарғысының Кіріспесінде көрініс тапты.
Онда Б¥¥ мүшелерінің “халықаралық қүқықтың шарттарынан және басқа
да  қайнар  кездерінен  туындайтын  міндеттемелердің  еділдігі  мен
қүрметтелуінің  сақталуына  шарт-  жағдайлар  қалыптастыруға”  бел
байлағандары атап керсетілгеа Б¥¥ Жарғысынын 2-бабының 2-тармағына
сәйкес,  барлық  мүше  мемлекетгер  Жарғы  бойынша  қабылданған
халықаралық  міндеттемелерді  адал  орындауға  міндетті.  Мемлекеттер
ездерінің  ішкі  қүқықтарына  қарамастан,  шарттың  мақсаты,  мазмүны,
мерзімі  және  орындалу  орны  бойынша  ездерінің  міндеттемелерін  адал
орындаулары тиіс.

Кейінгі  жылдарда  мемлекеттер  арасында  жасалып  жатқан  шарттар
мен келісімдер адамзатты жана 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 қойылуыньщ кепілі бола алады.



Бақылау сүрақтары

1. Халықаралық қүқық қағидасына анықтама беріңіз.
2. Халықаралық қүқықтың неғізгі қағидаларының қүқықтық 

табиғатын айқындайтын халықаралық-қүқықтық қүжаттарды атап
щығыңыз.

3. Мемлекеттердің дербес теңдігі қағидасының нормативтік 

мазмүны кандай?
4. Дауларды бейбіт жолмен шешу тәсілдері қандай?
5. Осы заманғы  халықаралық  қатынастардағы  адам  қүқықтары  мен

негізгі бостандықтарын қүрметтеу қағидасының маңызы неде?
6. Осы  заманғы  халықаралық  қүқықтағы  бейбіт  қатар  өмір  сүру

қағидасының мазмүнын айқындап беріңіз.
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3- ТАРАУ. Халықаралық жария қүқықтың қайнар
көздері

3.1. Халықаралық қүқықтық нормалар үгымы және оның белгілері.
3.2. Хальіқаралық қүқықтық нормалардың жіктелуі.
33.  Халықаралық  жарня  қүқықтың  қайнар  коздері  үғымы  және

түрлері.

3.1. Халықаралық қүқықтық нормалар 
үғымы және оның белгілері

Халықаралық жария қүқықтыц қайнар көздерін сараламай түрып, ең
алдымен норма  жасау  проблемаларымен  танысып шығу  қажет.  Норма
жасау процесі кезінде қүқық субъеюілері оздерінің қызметтерінің басым
бағыттарын айқындайды,  яғни  халықаралық қүқықтың мәнін түтастай
алғанда.

Латын тілінен  аударғанда  норма сөзі  (латын.  поппа)  -міндетті  деп
танылған  заңдастырылған  заң,  тәртіп,  қүрылым  деген  мағынаны
білдіреді.

Кейбір  қүқықтық  нормалардын  мазмүны  мен  әрекет  ету  тетігі
қүқықтық  емес  нормалармен  үқсас  болады,  мысалы,  халықаралық
сыпайыгершілік (өнеге) нормасына үксайды. Аталған соңғы норма заң
түрғысынан  міндетті  емес,  оларсыз  халықаралық  теңіз  және
дипломатиялық  қүқық  өмір  сүре  алмайды.  Мәселен,  ашық  теңіздегі
кемелердің өзара салют беруі, дипломатиялық салтанат рәсімі.

Халықаралық  сыпайыгершілік  -  меймандостық,  тату  көршілік
актілерін,  мемлекеттердің  өз  еріктерімен  ерекше  көңіл  аударып,
қүрметгесуін көрсетеді.

Алайда  халықаралық  сыпайыгершілік  ережелері  халықаралық-
қүқықтық  қатынастың  қатысушылары  үшін  заңдық  түрғыда  міндетті
болуы да  мүмкін.  Мүндай  жағдай  халықаралық  шартта  да  (қүқықтың
шарттық  нормасы),  сондай-ақ  халықаралық  қүқықтық  дәстүрде  де
(қүқықтың өдетгегі нормасы) бекітілуі мүмкін.

Халықарапық  қүқықтық  нормалар  үлттық-қүқықтық  нормалармен
тығыз  байланысты,  бүл  тезистің  дәлелі  ретінде  өзара  әрекетгесу
процесін айтуғаболады (нақтырақ 1-тараудың 1.6-тармақтарында)

Халықаралық-қуқықтық  пормалар -  бүл  халықаралық  жария  қүқық
субъектілері твртіптерінің белгілі бір ережелері.

Ондай нормаларға мынадаи сипат тән:
- біріншіден,  халықаралық  қүқық  субъектілерінің  арасындағы

қатынастарды реттеуі;



- екіншідеқ  міндетті  сипаты,  яғни  қүқықтық  нормалардың  заңдық
күші, себебі қүқықтық емес нормалардын өзіндік міндетгі күші болады;

- үшіншідеқ  жалпы  сипаты,  ягни  норманың  әрекет  етуі  көптеген
жағдайларды ескере қарастырылғая

Осы  заманғы  халықаралық-қүқық  гылымының  маңызды
мақсаттарының  бірі  халықаралық  қүқық  нормапарының  тиімділіғі
проблемалары болып отыр. Бүл проблеманың қолданбалы сипатта екені
сөзсіз.  Ол тиімділік объектілермен және реттеу әдістерімен қамтамасыз
етіледі.  Себебі,  сараптау  объектісі  ретінде  халықаралық субъектілердің
әрекеттері,  олардың  қүқыққа  сай  немесе  қүқыққа  қайшы  тәртіптерін
анықтау  болса,  зерттеудің  неғізгі  әдістері  болып  әлеуметтік  әдістер
табылады.  Халықаралық  қүқықтық  реттеудің  соңғы  нәтижесі  тек
субъектінің тәртібімен емес, сонымен қатар халықаралық қатынасгардың
белгілі  бір  түрлерінің  қалыптасуынан  да  көрінеді.  Сол  себепті,
халықаралық  жария  қүқықтың  тиімділігін  арттырудың  маңызды
шартының бірі норма қүру процесін жетілдіру болып табылады. Бүған,
халықаралық  қүқыктық  нормаларда  халықаралық  қатынастардын
дамуының  объективті  заңдылықтары  корінгенде,  нормативтік
ережелердің  айқындығы  мен  нақтылығы  болғанда,  қүқықтағы
олқылықтарды  зерттегенде  ғана  қол  жеткізуге  болады.  Халықаралық
қүқык  нормаларының  тиімділігін  анықтаганда  осы  жүйенің
ерекшеліктерін ескеру қажет.

Г.И.  Тункин  “маңызды  ерекшеліктердің  бірі...  деп  норманы”  бүл
қүқық  жүйесі  субъектілерінің  өзара  жасайтындыгын  әділ  атап  өткеа
Осындай ерекшелігіне байланысты халықаралық қүқықтағы норма қүру
процесін  жеке  мемлекеттердің  үлттық  қүқықтарындагы  норма  қүру
процесімен салыстырғанда әлдеқайда күрделі болып шыға келеді 1.

3.2. Халықаралық қүқықтық нормалардың жіктелуі

Халықаралық  қүқықтық  нормалар  санының  артуы  оларды  жіктеу
қажеттілігіне  әкеледі.  Оның  ішінде  коп  таралганы  бүл  нормалардың
шарттық  және  әдеттегі  болып  бөлінуі.  Дегенмен,  оның  күрделілігіне
және коп қырлылығына байланысты басқа да маңызды белгілерді ескеру
қажеттілігі туындайды:

а) әрекет ету өрісі  бойынша -  әмбсбаптық,  аумақтық,  партикулярлы
(бытыраңқы).

Әмбебаптық  нормалардың  болуы  халықаралық  әмбебап  актілермен
қамтамасыз етіледі, олар халықаралық қүқықтын көпшілік мақүлдаған

1 Тункин Г.И. Тсория международного права. - М: Мсждународное отношение, 1970, 101 
-бет.



нормалары деген атқа ие. Әмбебап нормалар БҰҮ Жарғысында, 1970 ж.
халыкаралық  қүқық  қағндаларының  Декларациясында  бар,  Б¥¥  Бас
Ассамблеясының  көптеген  қарарлары  көпшілік  мемлекеттердің  оның
заңдық күшін қабылдағанынан кейін халықаралық қүқықтың көпшілік
таныған  нормасына  айналады.  Әмбебап  нормалардың  негізгі  айыр-
машылық белгісі олардың әрекет етуінің әмбебаптығы жалпыға бірдей
міндетті күші болып табылады. Әмбебап норма ғана императивті бола
алады және ерекше әмбебап міндеггемелерді жасай алады.

Әмбебап  және  аумақтық  қүқықтық  нормалар  өзара  байланысты
және  олардың  тиімділігінің  маңызды  мәні  болып  табылады.  Б¥¥
Жарғысында  “Аимақтық  келісімдер”  деген  арнайы  VIII  тарау  бар.
Халықаралық  қүқықтың  аймақтық  нормаларының  көбеюіне  отарлау
нәтижесінде  тәуелсіз  мемлекеттердің  қүрылуы  себеп  болды.
Аймақтықтың  себебі  әлеуметтік  және  саяси  факторларға  ғана  емес,
сонымен  қатар  жаңа  факторларға  да  байланысты.  Жаңа  қүқықтық
нормалар  аймақтық  деңгейде  жеңілірек  жасалады.  Осы  деңгейде,
сондай-ақ әмбебап нормаларды жүзеге асыру да анағүрлым тиімді.

Доктринада  және  төжірибеде  партикулярлық  (бытыраңқы)
қүқықтық  нормалар  белгілі.  Партикулярлық  термині  (латынша
рагіісиіагіге  -  ішінара,  жеке)  оқшауланған жергілікті  деген мағынаны
береді,  яғни  жалпы  мемлекеттікке  қарама-қарсы  деген  сөз.
Қарастырылып  жатқан  контексте  бүл  әмбебап  нормаларға  қарағанда
шектелген  сипагга  әрекет  ететін  нормаларды  білдіреді.  Қүқықтық
нормалардың  мүндай  түрлері  белгілі  бір  географиялық  орынмеқ
шекарамеқ  арналармен  байланысты  нақтылықты  қажет  еткен
жағдайларда  қолданылады.  ¥лтгар  Лигасының  халықаралық  әділ
сотының  Түрақты  Палатасының  тәжірибесі,  кейінірек  Б¥¥
Халықаралық  Сотының  тәжірибелері  партикулярлық  әдеттегі
нормалардың  бар  екенін  растап  берді.  Партикулярлық  нормаларда
жалпылық сипаты жоқ, дегенмен қүқықпен тығыз байланысты болады.
Партикулярлық нормалар жалпы халықаралық қүқықтан пайда болған
және халықаралық қүқық негізінде қызмет етеді.

б) заңи күші бойынша - императивтік және диспозитивтік.
Халықаралық  қүқық доктринасы “императивтік  норма”  және  ‘^из

соеепз”  терминдерін  тең  дәрежеде  қолданады.  Императивтік
нормалардың пайда болуының алғышарттарын Б¥¥ Жарғысы жасады,
мәселен, 2-баптың 6-тармағы, 106-бап. Онан әрі бүл түжырымдаманы
халықаралық  шарттардың  қүқықтары  туралы  Вена  Конвенциясы
дамытты. Халықаралық қүқық комиссиясы императивтік нормалардың
қүқықтық табиғатын егжей-тегжейлі талқылады. Жалпы, халықаралық
қүқықтың  императивтік  нормаларына  халықаралық  қүқықтың  негізгі
қағидаларын;  әлемдік  бірлестіктердің  халықаралық  қүқықтың  қол
жеткізген  адамгершілік  стандартгарын  -  әділдік,  адал  ниет



тарихи түрде бекітетін қүқықтар мен нормалар; қол жеткізген гумандық 
деңгейді бекітетін - адамзат қүқығы, халықтар, аз үлттар қүқыгы 
жөніндегі, соғыс қүрбандарын қоғау жөніндегі қағидалар; атмосфераны 
жалпылай ластауға, жер бетін, теңіздерді былғауға тыйым салатын 
қағидалар мен нормалар; халықаралық кеңістіктердің, ашықтеңіздердің, 
ғарыштың, Антарктиканың режимін айқындайтын қағидалар мен нормал 
арды жатқызу ға болады1.

Диспозитивтік  нормалар  халықаралық  қүқық  субъектілерінің
арасындагы келісім  нәтижесінде  төртіп  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  қүқығын көрсетеді.  Мәселен,  халықаралық  экономикалық
қатынастар  аумағында  1980  ж.  халықаралық  сатып  алу-  сату  шарттары
туралы  Конвенцияның  6-бабында  диспозитивтік  норма  бар:  тараптар
Конвенцияны  қолданбауы  да  мүмкін  немесс  12-баптың  талаптарын
сақтағанда, оның кез келген ережелерінен бас тартуға немесе оның әрекет
етуін өзгертуге қүқылы,- делінген.

в) халықаралық  қүқықтық  реттеу  тетігі  қызметі  бойынша  -
материалдық және іс жүргізушілік.

Халықаралық  қүқықтағы  іс  жүргізу  нормаларының  мәні  үлттық
жүйеден  өзгешелеу.  Ондай  нормаларды  арнайы  заң  шығарушы  және
қүқықты қолданушы мекемелер шығарады және іске асырады.

Ал  халықаралық  қүқықтың  іс  жүргізу  нормаларын  негізінен  алғанда,
қүқық  субъектілерінің  өздері  шығарады  және  іске  асырады,  яғни
материалдық және іс жүргізу нормаларының елеулі ерекшеліктері жоқ.

Халықаралық қүқық Комиссиясы қүқық қолдану процесін қажет ететін
қандай да бір Конвенцияны дайындау барысында іс жүргізу нормаларының
проблемалары  туындайды.  Сонымен  қатар  материалдық  нормаларды
қолдану мәселелері де бір мезгілде шешіле береді.

Басқаша айтқанда, іс жүргізу нормаларынан туындайды және олардың
әрекет  етуіне  қызмет  етеді.  Халықаралық  жария  қүқықта  іс  жүргізу
нормалары  үлттық  қүқықтың  саласы  -  мемлекеттік,  әкімшілік  салалары
сияқты  жеке  салаға  бөлінбейді.  Олар  қүқықтың  жалпы  жүйесінде  де,
сондай-ақ  нақты  халықаралық-қүқықтық  актілерде  де  материалдық
нормалармен езара байланысты.

г) халықаралық-қүқықтық нормалардың басқа түрлері.
Нормаларды жүйелеуге байланысты көптеген негіздер бар. Мәселен,

1 Лукашук И. И. Нормы международного права. - М., “Спарк*\ 1997, 172-173- беттер.



олар тыйым салатын, міндеттейтін, қүқық беретін нормалар. Бүлай бөлуге
зани  тәртіптің  деңгейі  негіз  болады.  Мысал  ретінде,  халықаралық
қатынастардың  қатысушылары  бекіткеқ  оларға  қосылған  немесе
қабылдаған халықаралық шарттарды айтуға болады.

Сілтемелік  (бланкеттік)  халықаралық-қүқықтық  нормалар  басқа
нормаларда  көзделген  ережелерді  басшылыққа  алуға  міндетгейді.  Мүнан
басқа, қүқықтық емес нормаларға да сілтемелер жасалуы мүмкін. Мысалы,
Халықаралық  Сот  Статутының  38-бабында,  тараптар  келіскен  жағдайда
дауларды әділдік бастамасымен қарау қарастырылған.

3.3. Халықаралық жария күқыктың қайнар коздері
үгымы және түрлері

“Қүқықтың  қайнар  көздеріЪіеген  термин  материалдық  және  ресми
(заңдық) екі аспектіде қолданылады. *

Халықаралық  қүқықтың  материалдық  қайнар  көздері  ретінде
халыкаралық  еңбек  бөлінісі  нәтижесінде  дамитын  және  халықаралық
қүқық  нормаларын  түзетін  бүкіләлемдік  экономикалық  қатынастарды
айтамыз.  Осы  заманғы  халықаралық  қүқықтың  мағынасындағы  қайнар
көздері - бүл оның нормалары мен қағидаларының көрінуі мен бекітілуінін
ерекше,  арнаулы  нысаны.  Осы  заманғы  халықаралық  қүқықтын  заңдық
қайнар көздері  халыкаралық қүқық шығармашылықта ерекше орынға ие,
атап  айтқанда  халықаралық  қүқықтың  нормалары  мен  қағидаларының
қалыптасу және пайда болу процесін қорытындылайды.

Сөйтіп,  халықаралық қүқықтың қайнар көздерінің  -  заңи магынасы -
бүл, оның субьектілерінің келісілген еркін білдіретін халықаралық қүқық
нормаларына айналған нысандар.

Қайнар  көздердін  жүйесі  негізгі  және  көмекші  болып екіге  болінеді.
Негізгіге мыналар жатады:

• Халықаралық шарт;
• Халықаралық дәстүр;
Халықаралық қүқықтың көмекші қайнар көздеріне мыналар жатады:
• Халықаралық үйымдардың шешімдері, қарарлары;
• Халықаралық Соттың және Төрелік соттың шешімдері;
• Мемлекетішілік заңдар, үлттық соттардың шешімдері;
• Халықаралық қүқықтағы ғалымдар доктринасы;
• “өркениетті үлттар таныган қүқықтың жалпы хағидалары”.
Халықаралық қүқықтың өзіндік қайнар коздері болып

табылмағанымен  де,  бүл  қайнар  көздер,  біріншіден,  халықаралық-
қүқықтық  нормалардың  жасалу  процесінде  белгілі  бір  сатылары  болып
табылады; екіншіден, заң шығару процесі барысына әсерін тигізеді;



уцііншіден,  халықаралық  қүқық  нормаларының  бар  болуын  немесе
мазмүнын бекітеді.

Халықаралық  шарт  шарттасушы  тараптар  үшін  қүқықтар  мен
міндетгер түзеді, бүлар оның заң нормаларында бекітіледі. Осы қайнар
көз  халықаралық  қүқықтың  негізгі  қағидаларына  сәйкес  келетін  заң
нормаларын  жасайды.  Халықаралық  қүқық  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  мәтін  болу  керек.
Халықаралық қүқық доктринасы халықаралық шарттардың қүқыққа сай
болуының басты белгісі ретінде оларды жасау барысындағы еріктілікті
айтады. Сондай-ақ, шарт тиісті мемлекеттердің тең қүқылы ерік білдіруі
болып табылған жағдайда қүқықтың қайнар көзі болып саналуы мүмкін.
Хапықаралық шартта көп мәрте қолдануға есептелген жалпы нормалар
немесе  бір  ғана  жағдайда  қолданылатын  жеке  нормалар  да  болуы
мүмкін.  Халықаралық  шарттың  қүқықтық  табиғатына,  жасалу
сатыларына  "Халықаралық  шарттар  қүқығы”  деген  тарауда  кеңінен
тоқталатын боламыз.

Халықаралық дәстүр шарттан кейін екінші орынға ие, бүрындары ол
басым  дәрежеге  ие  болатыа  Әдеттегі  нормалар  үзақ  мерзімді
тәжірибенің  нәтижесінде,  қүқық субъектілерінің  ондай норманың заңи
міндетті сипатын мойындағанынан кейін пайда болады. Шарттық және
әдеттегі нормалар халықаралық қүқықтың жалпы жүйесін қүрайды, олар
бір-біріне қайшы келмейді, керісінше, халықаралық қүқық нормаларын
тиімді қолдануды қамтамасыз етеді.

Халықаралық  дәстүр  дегеніміз  халықаралық  тәжірибеде
қалыптасқан тәртіп ережесі, халықаралық қүқық субъектілері оның заңи
міндетті  сипатын  мойындайды.  Дәстүрдің  шарттық  нормадан
айырмашылығы  тиісті  ережелерді  нақты  көрсететін  заңдық  қүжат
еместігінде.  Дәстүр  барлық  немесе  бірнеше  мемлекеттердің
халықаралық  әрекеттерінің  үқсастықтарының  күші  бойынша
жинақталады.  Ол  үзақ  мерзім  бойында  қолданылады  және  заңдық
міндеттілігіне  сенім  сипатында  болады.  Сонымен,  мемлекет
тәжірибелерінің  үзақтығы  салыстырмалы  сипатта.  Бүгінгі  таңдағы
халықаралық  қатынастарда  әдеттегі  нормалардың  қысқа  мерзімде
жасалуы да кездеседі, мысалы, ғарыш қүқығында, теңіз қүқығында.

Сөйтіп, халықаралық дәстүрге мыналар тән:
• Қолданылу мерзімінің үзақтығы.
• Мойындалуының жалпылығы.
• Заңдық міндеттілігінің сенімділігі.
Халықаралық дәстүрдін пайда болуы үшін қайталанба тәжірибе



керек.  Халықаралық-қүқықтық  әдебиеттерде  кез  келген  қайталанудың
әдеттегі  нормалары  жасалмайтыны  жөнінде  аз  айтылып  жүрген  жоқ.
Қандай да бір әрекеттердің қайталануы тәртіп нормасын жасауға әкелмеуі
де  мүмкін,  ол  жай  әдетке  айналып  кетеді.  Халықаралық  әдет  деп
мемлекеттердің  заңдық  міндеттілігі  бар  деп  есептелінбейтін  жалпы
тәжірибелерін айтады.

Халықаралық  қатынастарда,  әсіресе  дипломатиялық  қатынастар  мен
теңіз  кеме  қатынасында  көп  уақытган  бері  әрекет  етіп  келе  жатқақ
дегенмен  халықаралық  қүқық  нормасы  болып табылмайтын  нормалар  аз
емес.  Мәселен,  дипломаттардың  жүктерін  кеден  бақылауынан  тексермей
откізуге,  үшінші  мемлекеттің  аумағында  дипломаттардың  кейбір
артықшылықтарының болуына, әдетте көптеген мемлекеттер рүқсат етеді.
Алайда  1961  ж.  дипломатиялық  қатынас  туралы  Вена  Конвенциясы  өз
күшіне енгенге дейін мүндай нормалар халықаралық қүқықтық деп емес,
халықаралық сыпайыгершілік нормалары деп есептелетік

Халықаралық дәстүр мен халықаралық шарт қүқықгың негізгі  қайнар
көздері  және жалпы халықаралық қүқық нормаларын жасаудың екі  түрлі
тәсілі  болып  табылады.  Сөйтіп,  халықаралық  қүқықтың  әдеттегі
нормаларын  шарттық  жолмен  озгерту  көп  кездесетінін,  әсіресе
халықаралық  қүқықтың  жүйеленуінде  кездесетінін  баса  айтқан  жөн.  Ал
шарттық  нормаларды  әдеттегі  нормаларға  ауыстыру  жағдайлары  сирек
кездеседі, яғни шарттық тәжірибе әдетте оларды өзгерту ережелерін немесе
күшін жоюды қарастырады.

Халықаралық  үйымдардың  шешімдері,  қарарлары.  Халықаралық
қүқықтың аталмыш қайнар көзінің  маңызы халықаралық қүқық субъктісі
ретіндегі  халықаралық  үйымдардың  ролімен  бірге  арта  түседі.  Аталған
қайнар  коз  өз  бетінше  халықаралық  қүқық  нормаларын  жасай  алмайды.
Халықаралық  үйымдардың  қаулылары,  ең  бірінші  Бас  Ассамблея  мен
Қауіпсіздік  Кеңесінің  қарарлары  норма  жасау  процесіне  қатысады.
Мәселен, БҰҮ Жарғысының 11-бабында Бас Ассамблеяның “БҰҮ немесе
Қауіпсіздік  Кеңесіне  мүше-мемлекеттерге  үсыныстар  беру”  қүқығы  ғана
бар екендігі көрсетілгеа БҮҮ-ның барлық органдарының ішінде Қауіпсіздік
Кеңесіне  ғана  бейбітшілікті  қолдану  мәселелері  бойынша,  барлық  мүше
мемлекеттерге  міндетті  шешімдер  қабылдау  мүмкіндігі  берілген  және  ол
БҮҮ Жарғысының 25-бабында бекітілген.

Халықаралық  Соттың  және  төрелік  сотты.ң  сот  шешімдері.
Халықаралық Сот пен төрелік  сот  қолданыстағы қүқықтарды қолданады,
талдайды,  алайда  қүқық  нормаларын  шығармайды.  Халықаралық  Сот
Статутының  38-бабы,  сі  тармағында  олардың  шешімдерін  “қүқықтық
нормаларды  анықтау  үшін  көмекші  қүралдар”  ретінде  бейнелейді.  Сот
шешімдерінің маңызды рөлі мемлекеттердің соттағы тәжірибелерін



корсетуінен шығып отыр. Оның халықаралық құқықтың жүйеленуіне
көмегін тигізері сезсіз.

Халықаралык құкық нормаларының қалыптасуына ұлттық
заңдар  зор  әсерін  тигізеді.  Дегенмен,  ұлттық  заңдар  халықаралық-
қүқыкгык норма санатында танылган кезде ғана халықаралық қүқықтың
қайнар көзі болып есептеле алады (халықаралық шарт арқылы немесе
халықаралык дәстүр арқылы).

Халықаралық  Сот  Статутының  38-бабында  Соттың  істерді  шешу
барысында  “қүкыктық  нормаларды  анықтау  үшін  қосымша  қүралдар
ретінде  түрлі  ұлттардың  жария  құқықтары  бойынша  ен  білікті
мамандарының доктриналарын” қолдану мүмкіндігі қарастырылған.

Мүндай  доктриналардын  маңызы  қолданыстағы  халықаралық
қүқықтын  қандай  да  бір  нақты  қағидалары,  нормалары  мен
институггарының  мазмүнын  айқындау  үшін  мамандардың  ғылыми
пікірлерінің  қосымша  материалдар  ретінде  қызмет  етуінен  көрінеді.
Доктриналар халықаралық қатынастың жаңа ережелерін дайындай алады
және  қалыптастыра  алады.  Бірақ  олар  заңдық  түрғыда  міндетті  болуы
үшін халықаралық түрғыда танылуы керек, яғни бүл ғылыми көзқарастар
халықаралық  қатынас  қатысушыларының  ерік  білдірулерін  келісімғе
келтіруге негіз болулары қажет.

“Қүқыктың  жалпы  қағидалары”  проблемасын  Үлттар  Лигасы  қозғаған
болатын,  алғашында  халықаралық  әділ  соттың  Түрақты  Палатасы
Статутының 38-бабында,  кейін  БҮҮ-ның Халықаралық  Сот  Статутында
орын алды. “Қүқықтың жалпы қағидалары” деген үғым ”қүқыктың негізгі
қағидалары”  деген  үғымнан  өзгешелеу.  Мәселен,  ”қүқықтың  жалпы
қағидаларына”  үлттық  қүқықтық  жүйелерде,  сондай-  ақ  халықаралық
қүқықта да қолданылатын қүқықтық нормаларды түсіндіру және қолдану
процесіндегі  заңдық  түсініктер,  заң  логикасының,  техникасының
ережелері жатады.

Халықаралык  жария  қүқықтың  қайнар  көздерінің  жүйесіне  сәйкес,
әдебиеттерде  ”қатаң  қүқық  ”  және  “жүмсақ  қүқық  ”  деген  үғымдар
қолданылады1.

”Қатаң қүқық ” санатына халықаралық шартгарды және үкіметаралық
үйымдардың  міндеттейтін  шешімдерін  жатқызса,  ”жүмсақ  қүқыққа”  -
үсыныстық қарарларды жатқызады.

1 Толығырақ қараңыз: Лукашук И.И. Нормы международного права. -М., ”Спарк*\ 1997, 124-
133-бсттер.
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4- ТАРАУ. Осы заманғы 
халықаралық құқық 
субъектілері

4. 1. Халықаралық құқық субъектілері ұғымы және түрлері.
4.2. Халықаралық құқықтағы мойындау ннституты.
4.3. Халықаралық құқықтық мирасқорлық институты.

4.1. Халықаралық құқық субъектілері ұғымы 
және тұрлері

Халықаралық  қүқықтың  кейбір  ерекшеліктеріне  қарамастан,
теориядағы  қүқық  субъектілеріне  берілген  түсінік  оған  да  бірдей  болып
келеді.  Субъективті  заңдық  қүқықтары  мен  міндеттері^бар  халықаралық
қүқық қатынасы қатынасушылары халықаралық қүқық субъектілері болып
табылады^Олар халықаралық қатынастарға  дербес  күйде қатысуға;  басқа
субъектілермен  заңдық  әрекеттестікке  тікелей  түсуге  қабілетті  және
тәуелсіз  болады.^Салықаралық  қүқық  субъектілері  екі  топқа  бөлінеді:
алғашқы және  туынды.  Алғашқы  топқа  тәуелсіздігі  бар  мемлекеттер:  өз
тәуелсіздіктері  үшін  күресуші  халықтар  мен  үлттар  кіред^у  Соңғылары
озінің  мемлекеттік  қүрылысын  озі  шешу  қүқығын  жүзёге  асырады.
Субъектінің  бүл  екі  тобы  алғашқы  топқа  жалпы  белгілері  -  тәуелсіздігі
арқылы біріккеа Мемлекетте ол белгі -  мемлекеттік болса,  өз тәуелсіздігі
үшін күресуші үлттар мен халықтарда
- үлттық  белгі  болады.  ^Екінші  топқа  халықаралық  үйымдар  мен
мемлекет тәріздес қүрылымдар кіреді. Жеке түлғалар халықаралық қүқық
субъектілерінің ерекше тобын қүрайдьі^

Мемлекеттер - халықаралық құқықтың негізгі субъектілері. Қазақстан
Республикасы  -  халықаралық  құқық  субъектісі.  Халықаралық  қүқық
субъектісі  ретіндегі  мемлекеттер  үшін  ерекше  саяси-заңдық  сипат,  өз
аумағындағы үстемдігі және халықаралық қатынастардағы тәуелсіздігі тәа
Мемлекет өз тәуелсіздігінің күші бойынша қүқық субъектілікке ірзо-Гасіо-
ға  ие,  яғни  озінің  омір  сүру  фактісінің  нәтижесінде  ие  болады.
Мемлекеттердің  әрекет  қабілеттігі  оның  халықаралық  шарттық
тәжірибелерге  қатысуынан,  дипломатиялық  және  елшілік  қатынастарды
орнату  нәтижесінен,  халықаралық  үйымдарға  мүше  болу  мәселелерінен
көрінеді.  Мемлекеттің  халықаралық  қүқық  субъектісі  ретінде  болуы
халықаралық  жүйенің  өзгешелігін  қүрайды.  Мемлекет,  бір  жағынан
алғанда, халықаралық жүйенің бір болігі болса, екінші жағынан, одан тыс
та  дами  береді.  Мысалы,  XX  ғ.  60-жылдарының  басында  Албания
халықаралық  үйымдардың  қүрамынан  шығып,  басқа  мемлекеттермен
дипломатиялық және елшілік



қатынастардың бөрін тоқтатып, дербес дамуға бел байлады. Дегенмен,
халықаралық  қүқықтың  даму  тарихында  мемлекеттердің  өз  ішкі
мүмкіндіктерін түгелдей тауысқан кездері сияқты мысалдар да аз емес.
Халықаралық  ынтымақтастықты  қажет  ететін  объективті  сүраныс
туындайды. Осындай тарихи кезеңнен Албания да өтгі, ол бүгінгі таңда
халықаралық қүқықтың тең қүқылы субъектісінің бірі.

Қүқық  субъектілік  мәселелері  халықаралық  қүқық  ғылымында
әрқашан  іргелі  орын  алып  келеді.  Олай  болуы  табиғи  да,  себебі
халықаралық қүқық субъектілер арасындағы қатынастарды реттейді, ал
субъектілер  шеңбері  халықаралық  өмірдің  маңызды  қүбылыстарына
байланысты өзгеріске үшырап отыратыны белгілі.

Кеңес Одағының соңғы кезеңінде одақтас республикаларда,  оның
ішінде  Қазақ  КСР-інде  нақты  тәуелсіздік  үрдісі  мен  халықаралық
қүқық  субъектілікке  үмтылу  байқалды.  Ол  одақ  пен  одақтас
реслубликалардың қүзыретін  шектейтін  бірқатар  нормативтік  актілер
мен  заңдарды  қабылдаудан  көрінеді.  Дәл  осы  кезеңде  Одақтас
республикалардың  “КСРО  қүрамынан  шығуына  байланысты
мөселелерді шешу тәртібі туралы” 1990 ж. 3 сәуірінде Заң қабылданған
болатын.  Біздің  республикамызда  бүл  түрде  мелекеттің  сыртқы
экономикалық қызметін реттейтін бірқатар заң актілерін қабылдаудақ
нақтырақ  айтқанда,  1990  ж.  15  желтоқсанындағы  ”Қазақ  КСР-інің
сыртқы экономикалық қызметінің негізгі қағидалары туралы”, 1990 ж.
30  қарашасындағы  ”Қазақ  КСР-індегі  еркін  экономикалық  аймақтар
туралы”,  1991  ж.  14  мау-  сымындағы  ”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  мемлекетгік  тәуелсіздігі
туралы  Декларациясын  қабылдағаннан  кейін  Қазақстанның  дербес
және  тәуелсіз  мемлекетке  айналғысы  келетінін,  халықаралық
қатынастың теңқүқықты субъектісі  болатындығын растап берді.  Одақ
федерациясының барлық субъектілері осыған үқсас актілер қабылдаған
болатын,  яғни  одақтық  басшылықтың  дағдарысқа  үшырағаны  айқын
көрінеді^991  ж.  16  жел-  тоқсанында  “Қазақстан  Республикасының
мемлекеттік  тәуелсіздігі  туралы”  конституциялық  заң  қабылданды,
сөйтіп Қазақстан тәуелсіз, дербес мемлекет болғанын жария етті,/

Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастыққа кірген соң, өзінің
халықаралық қүқық субъектілігін дамытып және жүзеге асыра отырып,
оның  нақты  мүшесінің  бірі  болуы  қажет  еді.  Халыкаралық  қүқықта
субъектінің  объективті  қасиеті  мыналардан  көрінеді:  біріншіден,
халықаралық  қүқықтың  негізгі  субъектілеріне  төн  тәуелсіздік;



дербес  шарттық  тәжірибесі;  үшіншідеқ  дипломатиялық  және  елшілік
өкілдіктерімен  шетелдік  мемлекеттермен  алмасу;  төртіншіден,
халықаралық үйымдардың қызметіне тәуелсіз мемлекеттің қатысуы.

Мүндай қасиеттер Қазақ КСР-інде де болғанық алайда оның жанама
халықаралық  қүқықсубъектіліктен  ғана  көрінгенін  айтып  өткен  жөа
Тәуелсіз  Қазақстан  тек  1991  ж.  бастап  тікелей  қүқықсубъектілікке  ие
болды. Соның нәтижесінде Қазақстан Республикасы дербес халықаралық-
қүқықтық мәртебе алуға, халықаралық қүқықтың негізінде қүқықтар мен
міндеттерді  иеленуге,  халықаралық  қүқық  шығармашылықтың
қатысушысы болуға мүмкіндік алды.

Қазақстан  Республикасы халықаралық  қүқықсубъектілік  үшін  өзінің
мемлекеттік қүрылысын өзі шешу қүқығы нысанындағы тәуелсіздікке ие
болуы қажет еді. Егемендік - мемлекеттің сыртқы және ішкі қатынастарда
тәуелсіз  саяси  үйым  болуына  мүмкіндік  береді.  Халықаралық  қүқық
позициясынан мемлекет  жағдайын белгілегенде,  біз  оның таптық мәнін
ғана  емес,  сонымен  қатар  халықаралық  қүқықтық  неғізін  және  билік,
аумақ,  халық  сияқты  элементтерін  де  айқындаймыз.  ҚР
Конститущцісының 2-бабының 2-тармағында “Республиканың егемендігі
оның  бүкіл  аумағын  қамтиды.  Мемлекет  өз  аумағаның  түтастығық  қол
сүғылмауын және болінбеуін  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 түрақты
жағдайды қамтамасыз етудегі ынтымақтастығы туралы ТМД шеңберіндегі
1992  ж.  9  қарашасындағы  Келісімге  қол  қою,  1994  ж.  15  сәуіріндегі
тәуелсіздікті,  аумақтық  түтастықты  сақтау  және  шекаралардың  қол
сүғылмастығы  туралы  Декларациялар,  Қазақстан  -  Қытай  мемлекеттік
шекаралары туралы
1994 ж.  26  сәуіріндегі  шарттық  ереже,  Ресей  Федерациясымен  ынты-
мақтастық  және  сыртқы  шекараларды  қорғау  туралы  1994  ж.  21  қара-
шадағы  шарттық  ереже.  Бүгінгі  таңда  Қазақстан  -  Қытай  шекарасын
делимитациялау  және  демаркациялау  туралы  мәселе  оңды  шешімін
табуда.  Қазақстан  Республикасы  өзінің  шекарасын  қайта  қарау
мәселесінде  сенімді  қауіпсіздіктің  орнауына  мүдделі  болып  отыр.
Бейбітшілікті жақтайтын кез келген мемлекетте атқарушы, заң шығарушы
және сот органдарының дербес жүйесі бар. Бүл Конституцияның 3-бабы,
4-тармағымеқ  ҚР  Президентінің  ”Қазақстан  Республикасы  Парламенті
және  оның  депутаттарының  мәртебесі  туралы”,  “Қазақстан
Республикасының  Президенті  туралы”,  “Қазақстан  Республикасының
Конституциялық Кеңесі  туралы”,  ”Қазақстан  Республикасындағы соттар
мен  судьялардың  мәртебесі  туралы”  Конституциялық  заң  күші  бар
жарлықтарымен айқындалады. Сөйтіп,



Қазақстанда  тепе-теңдік  және  тежеу  жүйесін  қолдану  арқылы  биліктің
барлық  тармақтарының  өзара  әрекеттестігі  және  бөлінісінің  маңызды
қағидасы  бекітілгеа  Жас,  тәуелсіз  мемлекет  шетелдік  мемлекеттік
қүрылымдардың  тәжірибесін  кеңінен  пайдаланды.  Мәселеқ  олар
Мемлекет  басшысының  қызметін,  Парламенттің  екі  палаталық
қүрылымын,  Конституциялық  Кеңестің  мәртебесін,  сот  әділдігінің
қүқықтық  негізін  айқындағанда  қолданылды.  Әрине,  әр  түрлі
мемлекеттердің  конституциясында  атқарушы,  заң  шығарушы  және  сот
биліктерінің өкілеттерінің көлемі де әр түрлі.

Бейбітшілікті жақтайтын кез келген мемлекеттің адам қүқықтары мен
бостандықтарын қамтамасыз етуі - оның сөзсіз басымдығы. Халықаралық
қүқықта  мемлекет  халқын  өз  азаматтары,  шетел  азаматтары  мен
азаматгығы жоқ түлғалар қүрайды. Хәлықтың осы тобының заңнамалық
бекітілуіне  және  адам  қүқықтарын  қорғаудағы  үлттық  стандарттардың
халықаралық  стандарттармен  сөйкес  келуіне  байланысты  халықаралық
қүқық субьектіліктің нақтылығын айтуға мүмкіндік туады.

Ұлтгық  заңнамадағы  жеке  түлғаның мәртебесі  жөніндегі  мәселелер
конституциялық  ережелермеқ  оның  ішінде  Қазақстан  Республикасы
Конституциясының II  бөлімімен;  Азаматтық туралы 1991 ж.  20 желтоқ-
сандағы  Заңмен,  Президентгің  1995  ж.  19  маусымындағы  ”Шетел
азаматтарының қүқықтық  жағдайы  туралы”  заң  күші  бар  Жарлыгымен;
шетел мемлекетгерімен екі жақты және көп тарапты шарттар жүйесімен
қамтамасыз етіледі.  Мүнда айта кететін бір мәселе, үлттық стандартгың
халықаралық  нормалармен  сәйкес  келуі  мәселелерінде  тәуелсіз,  жас
мемлекеттің  революция  және  эволюция  жасауы  керек.  Мүны  айтып
отырған  себебіміз,  біздін  мемлекетіміз,  өкінішке  орай  жеке  түлғаның
қүқықтарын қорғау жоніндегі маңыздьг халықаралық-қүқықтық актілерді
бекітпеді және көбіне қосылмады.

Қазақстанда  мемлекеттіліктің  алғашқы  сатыларында  бипатризм
институты  көп  талас  тудырды.  Біздің  қоғамда  екі  азаматтықтың  болуы
мемлекеттік-қүқықтық  институтқа  сәйкеспейді.  Конституциялық
нормаларда баска мемлекетгің азаматгығын мойындау көзделмеген. 1995
ж. жоғарыда аталған Азаматтық туралы заңға өзгерістер енгізілген кезде,
1995 ж. 20 қаңтарындағы ”Ресей Федерациясына түрақты түруға келген
Қазақстан Республикасы азаматгарының азаматтық алуы және Қазақстан
Республикасына  түрақты  түруға  келген  Ресей  Федерациясы
азаматтарының  азаматтық  алуын  жеңілдету  тәртібі  туралы”  Келісімге
Ресей  Федерациясымен  бірге  қол  қойылды.  Одан  бір  жыл  өткен  соң,
Қазақсган Республикасы Тәуелсіз Мемлекетгер Достастығына қатысушы
мемлекетгер  азаматтарының  азаматтық  алуының  жеңілдетілген  тәртібі
туралы Конвенцияны бекітті.



Қазақстан  Республикасының  халықаралық  құқық  субъектілігінің
мүндай  объективті  қасиеті  оның  дербес  шарттық  тәжірибесінің  болуы.
Казақстан  тәуелсіздік  алған  жылдардан  бері  көлемді  шарпық-қүқықтық
базасын  қалыптастырды,  сол  арқылы  мемлекеттің  барлық  елдермен
щаруашылық  байланыстарының  интеграциялық  процесі  жеделдетіліп,
сыртқы  саяси  қызметінін  басым  бағыттарында  белсенді  қатысуы
қамтамасыз  етілуде.  Бүгінгі  таңда  Қазақстан  қол  жеткізген  екі  тарапты
және  көптарапты  халықаралық  шарттарды  іс  жүзінде  жүзеге  асыруда.
Халықаралық  келісімдер  халықаралық  қүқықтың  нормалары  мен
кағидаларына  негізделген  даму  міндеттерін  ескере  отырып,
ынтымақтастықтың  түрлі  салаларын  нығайтуға  арналған.  Қазақстанның
шартгық  тәжірибесі  мемлекеттермен  арақатынастарды  реттеуде  сенімді
қүрал  ретінде  пайдаланылуда,  оның  ішінде  даулы  мәселелерді  реттеу,
туындауы  мүмкін  жанжалдардың  алдын  алу  қүралы  ретінде.  Шартгық-
қүқықтык базаны нығайту, дамыту және жаңарту мәселелеріне үдайы көңіл
бөлініп  келеді.  Қазақстан  Республикасы  Сыртқы  істер  министрлігінің
шарттық-қүқықтық  басқармасы  жалпы  даму  мақсатгарын,  басым
бағытгарды  айқындайды,  олар  үзақ  мерзімді,  сенімді  қүқықтық  базаға
негізделуі  тиіс.  Бүл,  біздің  пікірімізше,  Қазақстан  Республикасының
халықаралық  шарттың  қүқықтары  туралы  1969  ж.  Вена  Конвенциясына
қосылуымен;  ҚР  Президентінің  1995ж.  12желтоқ-  санында  қабылдаған
“Халықаралық  қүқықтарды  жасау,  орындау  және  күшін  жою  тәртібі
туралы”  заң  күші  бар  жарлығымен  қамтамасыз  етілуде.  Қазақстанның
шетел мемлекеттерімен шарттық ережелерін сараптау қүқықтық реттеудің
объектілерін  анықтауға  мүмкіндік  береді.  Бүд  біріншіден  қауіпсіздікті
біртіндеп  нығайту,  мемлекеттің  түрақ-  тылығы,  онын  саяси  және
экономикалық дербестігі мен тәуелсіздігі, шетел инвестицияларын тартуға
жағдай жасау, салықтық және кедендік бақылау мәселелері.

Қазақстан қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  мақсатында  ТМД шеңберінде
жоне әлемдік деңгейде үжымдық қауіпсіздік туралы шарттарға қол қойды.
Мәселен, ТМД қатысушы-елдер 1991 ж. ядролық қаруға қатысты бірлескен
шаралар  туралы  келісімге,  1992  ж.  қарусыздану  мәселелері  бойынша
Бірлескен  Консультациялық  комиссия  қүру  туралы  келісімге  қол  қойды.
Қазақстан  Республикасы  1994  ж.  Будапештте  ядролық  қаруды  таратпау
туралы  Шартқа  қосылуына  байланысты  қауіпсіздік  кепілдемесі  туралы
Меморандумға  қол  қойды.  Сондай-ақ,  1994  ж.  ядролық  қаруды таратпау
туралы  шартқа  байланысты  кепілдемені  қолдану  жөнінде  МАГАТЭ-мен
келісімге қол қойды. Сөйтіп, қауіпсіздік мәселелері үзақ мерзімге шарттық
түрғыдан қамтамасыз етілді. Ресей, Қытай, ТМД елдерімен қатынасты одан
әрі нығайтудың маңызды стратегиялық мәні бар. Шарттық қатынастар тату
көршілік, теңқүқылық, тәуелсіздікті



қүрметтеу, өзара сенім негіздеріне сүйеніп жасалады. Шарггық саясагга
басым багыт АҚШ-пен өзара-қатынзстарды, демократнялық әріптестікті
нығайтуды алып жатыр.  Қазіргі  таңда және жақын болашақта Америка
жағымен  қол  жеткізілген  келісімдерді  жүзеге  асыру  және  қазіргі
қатынастардын денгейіне жауап беретін жаңа ережелер жасау қажет.

Қазақстан  Республикасы  экономикалық  ынтымақтастық
мәселелерінде  инвестицияларды  қолдау  және  өзара  қорғау  жөніндегі
келісімдерді  бірінші  орынға  қояды.  Соңғы  кезде  Қазақстан  еселенген
салық  салудан  бас  тарту  үшін  Конвенцияға  қосылмақшы.  Мүның
нәтижесінде,  сауда-экономикалық  қатынастардың  сапасын  арттыруга,
шаруашылық  субъектілерінің  жолындағы  заңңамалық  “кедергілсрді”
алып  тастауды  қамтамасыз  етуге  қол  жеткізеді.  Бүкіл  әлемдік  және
Еуропалық даму және қайта қүру банкілерінен несиелер менгрантгар алу,
қаржылық  көмек  көрсету  туралы  келісімдерді  жасау  тәжірибесін
жалғастыру мақсатқа сай келеді.  Шетел мемлекеттерімен,  халықаралық
үйымдармен шартгық-қүқықтық базаны қалыптастыру мәселелері  өзара
тиімді ынтымақтастық үшін оң жағдай туғызуға себеп болады. Дегенмен,
қол  жеткізген  келісімдерді  жүзеге  асырғанда  ғана  жақсы нәтижелердің
болатыны сөзсіз. Ондай нәтижеге шарпық ережелерді және келісімдерді
жүзеге  асыру  мәселелері  бойынша  барлық  министрліктер  мен
ведомстволардың,  шетелдердегі  дипломатиялық  және  елшілік
окілдіктердің  барынша  күш  салғанында  жөне  тараптардың  өз
міндеттемелерін  орындау  барысында мониторинггі  қамтамасыз еткенде
қол жетеді.

Қазақстан  Республикасы  төуелсіздігін  жариялап,  дербестікке  ие
болғаннан кейін шетел мемлекеттерімен саяси, экономикалық,  ғылыми-
техникалық,  мәдени  және  басқа  қатынастары  дами  бастады.  Сөйтіп,
халықаралық  қауымдастықпен  қатынасудың  нысандары  мен  әдістерін
жаңалау  қажеттігі  туындады.  Халықаралық  қатынастардын  үлғаюы,
шетелдердегі  қазақстандық өкілдіктердің  жөне Қазақстандық азаматтар
санының  артуы  дипломатиялық  жөне  елшілік  қызметтердің  сапалық
өзгеруіне  өкеледі.  1993  ж.  көктемінде  Қазақстан  сыртқы  саясатты
жүргізуде халықаралық стандарттарға қосылды. 1961 ж. дипломатиялық
байланыс туралы Вена Конвенциясына, 1963 ж. елшілік байланыс туралы
Вена  Конвенциясына  сөйкес,  Қазақстан  Республикасы  елшілік,  миссия
немесе  елшілік  аймақ  деңгейінде  қатынастар  орнатады.  Ал
дипломатиялық қатынастарда біз түрлі нысандарды қолдандық. Мөселен,
дипломатиялық  қатынастарды  орнату  нысаны  ретінде  мемлекет
басшыларының  (АҚШ,  Жаңа  Зеландия)  Қазақстан  Республикасы
Президентіне  жеке  жолдаулары,  дипломатиялық  қатынастарды  орнату
туралы  сыртқы  істер  министрлерінің  біріккен  мазмүндамалары  (ҚХР,
Испания, Австрия), дипломатиялық қатынастарды орнату туралы хаттама



(Монғолия,  Фраиция,  Үндістан),  иоталар  алмасу  (ОАР,  Египет,  Израйыл)
болып  келеді.  Елшілік  қатынастар  үшін  кең  таралған  нысан,  елшілік
конвенцияларға  қол  қою  (Ресей  Федерациясы,  Венгр  Респуб-  ликасы),
визаларды өзара мойындау туралы келісімдер (Грузия  Республикасы,  ТМД
елдері),  азаматтардың  өзара  барыс-келістері  және  виза  беру  жөніндегі
өзара түсіністіктер туралы меморандумдар (Пәкстан Ислам Республикасы,
Иран Ислам Республикасы), елшілік шарттар (Украина, Түркменстан).

Қазақстан,  шетелдердің  тәжірибелерін  ескере  отырып,  дипломатиялық

және елшілік қызметтерді үйымдастыру туралы өз заңдарын қабылдады,
сыртқы  саяси  ведомство  -  Сыртқы  істер  министрлігінің  жүмысын
жетілдіреді,  елшілік заңдастыру туралы арнаулы нүсқаулық материалдар
дайындайды;  Қазақстан  Республикасы  азамаггарының  қүқықтары  мен
заңды  мүдделеріне  қатысты  қүжаттарды,  шетелдік  түлғалардың  және
азаматтығы  жоқ  түлғалардың  қүжаттарын  Сыртқы  істер  министрлігінің
мекемелері арқылы сүрату тәртіптері  туралы; қазақстандық азаматтарды
шетелдерде  есепке  алу  және  тіркеу  тәртібі  туралы;  Қазақстан
азаматтарының  шетелдерде  түрақты  түруына  рүқсат  беруді  ресімдеу
төртібі және басқа да мәселелер жөнінде жүмыс істейді.

Қазақстан  Республикасындағы  дипломатиялық  қызмет  бүл
мемлекеттік  органдардағы  азаматтардың  кәсіби  қызметі,  олар  үлттық
зандар мен халықаралық шарттарға сәйкес сыртқы саяси қызметті жүзеге
асырады.  Біздегі  дипломатиялық  лауазымға  тағайындау  тәртібі
халықаралық стандарттарға сай келеді. Мысалы, дипломатиялық қызметке
жоғары  білімі  бар,  шетел  тілдерін  білетін,  жүмысқа  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. Мүндай өзгерістер
уақытгың  талап  етуінен  туындамақшы.  Сыртқы  істер  министрін
тағайындау тәртібі, дипломатиялық қызметтің өтуі мен

* тоқгатылуының ерекшеліктері,  қамтамасыз ету, кепілдік пен өтемақылар,
қүқықтар мен міндеттер көлемі, дипломатиялық қызмет қызметкерлерінің
жауапкершіліктері мемлекеттік қызметтің бүл түріне ерекше жағдайларды
қамтамасыз етеді.

Біздің  мемлекетіміздің  дипломатиялық  және  елшілік  қатынастары
шетелдік  мемлекеггер  мен халықаралық үйымдардың өкілдіктерін;  БҰҰ
қызметіне  Қазақстанның  қатысуын,  мемлекеттің  мүддесін  түрлі  сыртқы
саясат  мәселелерінде  қамтамасыз  етеді.  Дипломатиялық  қүралдар  мен
әдістер арқылы мемлекеттің  халықаралық бейбітшілікті,  үжымдық және
аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі әрекеттері жүзеге асырылады.



Қазақстан  дипломатиялық  және  елшілік  қатынастардың  дамып
отыруына  байланысты  түрақты  және  уақытша  халықаралық
үйымдардың жүмысына қатысып отырады. Қүқық субьектіліктің мүндай
қасиетін  сыртқы  мойындау  мен  мемлекеттің  тәуелсіздігін  қамтамасыз
ету  анық  көрсетеді.  Қазақстан  Республикасы  1992  ж.  2  наурызында
Біріккен  Ұлттар  Ұйымына  мүшелікке  қабылданды.  Оған  Қазақстан
Республикасын БҰҰ-ға  мүшелікке  алу жөніндегі  Қауіпсіздік  Кеңесінің
қарарын  Бас  Ассамблеяның  дауыс  бермей-ақ  мақүлдағаны  себеп
болғанын  айта  кеткен  жөн.  БҰҰ-ға  мүше  болғаннан  кейінгі  алғашқы
күндері- ақ Қазақстан бірқатар озық ойлы бастамалар көтерді. Мәселеқ
Қазақстан тайталасудан кейінгі кезең проблемаларын талқылау үшін Бас
Ассамблеяның  арнайы  сессиясын  өткізуді;  БҰҰ-ның  бейбітшілікті
жақтау  қорын  қүруды  үсынды.  Қазақстан  делегациясының  Азиядағы
әрекеттестік  және  сенім  шаралары  жөніндегі  кеңесті  сатылап  өткізу
туралы  үсынысы  бүгінгі  таңда  орындалу  үстінде.  БҰҰ-ның
қүрылымдық  өзгерістері  туралы,  оның  ішінде  Қауіпсіздік  Кеңесінің
түрақты  мүшелеріне  байланысты  мәселелер  жөніндегі  үсыныстарәлі
күнге өзекті күйінде қалуда. Қазақстан БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің
түрақты мүшелерінің санын 5-тен 8-ге дейін көтеруді үсынған болатық
нақтырақ  айтқанда,  Германия,  Жапония  және  дамушы мемлекеттердің
біреуін  мүшелікке  алу  мәселесі  қойылған  болатын.  Қазақстанның
үсынған “1+Г* формуласы мемлекеттердің жылдық әскери бюджеттерін
1 пайызға қысқартуға мүмкіндік береді және ол БҰҰ-ның бейбітшілікті
орнықтыру, қолдау, нығайту қорының пайдасына қалыптасатын болады.

Біріккен  Ұлттар  Ұйымы Қазақстандағы қызметіне  1993  ж.  кірісті,
өзінің агснттіктерінің кеңселерін қүрды, атап айтқанда: БҰҰДБ - БҰҰ-
ның  даму  бағдарламасы,  БҰҰ  еріктілері  -  БҰҰ-нын  еріктілері;
Бүкіләлемдік  Банк,  БДҰ  -  Бүкіләлемдік  Денсаулық  Сақтау  Үйымы,
ЮНЕСКО - БҰҰ білім, ғылым және мәдениет мәселелері бойынша БҰҰ
бағдарламасы, ЮНИСЕФ - БҰҰ-ның балалар қоры, БЖКБ - БҰҰ- ның
босқындар мәселесі бойынша Жоғарғы Комиссар Басқармасы, ЮНДКП
- есірткіні бақылау жөніндегі БҰҰ бағдарламасы, БҰҰ/ҚАД
- Қоғамдық  ақпарат  Департаменті,  ЮНИДО  -  БҰҰ  -  өндірістік  даму
бойынша,  БҰҰ/СПИД,  ХЕҰ  -  Халықаралық  еңбек  үйымы  және
басқалары.  БҰҰ-ның  жоғарыда  аталған  бөлімшелерінің  қызметі
Қазақстанның  өлеуметтік-экономикалық  мығымдығы  мен  түрақты
дамуына көмекгесуге бағытталғак Мәселеқ қаржылық көмек көрсетудің
үш  бағдарламасы  жүмыс  істейді,  оны  жүзеге  асыруға  460  мла  АҚШ
доллары жүмсалды.  Қазақстан Үкіметі  Бүкіләлемдік  Банқхалықаралық
Валюта Қорының көмегінен 450 мла АҚШ доллары түратын үш жылдық
бағдарламаны  іске  асыруда.  Халықаралық  Валюта  қоры  Вашингтон
және Вена қалаларында арнайы курстар үйымдастыруда. Бүгінгі  таңда
БҰҰ



берінде  1500  ауған  босқындары-этникалық  қазақтарды  Оңтүстік
^язакстанда орналастыру сияқты,  Қызыл Крест және Қызыл Жарты ай
амы  аркылы босқындардын ең аз қорғалған топтарына материалдық *°Ғ

ек көрсету сияқты жобалары жүзеге асырылуда. Халықаралық К°ымдарга
қатысты  саясатта  өзіміздің  үлтгық  гүжырымдамамызды  жасау
Үажеттілігін  айқындау  дұрыс  болар.  Одан  басқа,  мақсаттылық  пен  К

Чіділігін ескере отырып, мемлскетке көп пайда келтіретін халықаралық
^ымдарға  мүше  болу  үшін  олардың  қажетгі  және  керектігін  таңдауда
максаггар, міндеттер және негізгі басымдықтарды белгілеп алуымыз
кажет деп ойлаймыз. . .

Халықаралық қүқық субъектілік кез келген тәуелсіз мемлекетке
төн  және  өзінің  шығу  тегі  мен  сипатына  қарай  алғашқы  және  негізгі
болып  табылады.  Ол  мезгіл  жағынан  да,  кеңістіктен  де,  қүқықтық
реттеудін  пәнінен  де  шектелмейді.  Қүқық  субъектілік  халықаралық
қуқыктык  қатынастарға  қатысудың  жалпы  алғышарты  болады,  ал
мемлекетгер  күқықтық  мәртебені  өзара  айқындайды,  қүқықтар  мен
міндетгерді  нақтылайды.  Қазақстан  Республикасы  ашық  еуроазиялық
мемлекет  жөне  басқа  мемлекеттермен  өзара  тиімді  негіздерде
ынтымактасуға дайын. Мүнда, мүдделерді өзара ескеру, өзара түсіністік,
ынтымақтасудың  мақсатқа  сай  болуы,  өріптесінің  ішкі  істеріне  қол
сүкпау біздін сырткы саясатымыздың мазмүны болады.

Өз  тәуелсіздіктері  үшін  күресуші  халықтар  мен  үлттардың
халыкаралық  қүқық  субъектілігі.  Бүл  бастапқы  субьектінің  болуы
халықаралық қүқықтың негізгі қағидалары - халықтардың теңдігі мен өз
тағдырын  өзі  шешу  қағидаларының  мазмүнына  байланысты,  мүндай
қағиданың  генезисі  өлем  халықтарының  үлт-азаттық  күресімен
айқындалады.  БҰҰ  Жарғысы  халықтардың  өз  тағдырларын  өзі  шешу
қүқығын  халықаралық  қүқыктың  көпшілік  мойындаған  нормасы  деп
таныды (1-баптың 2-тармағы, 55-бап). Кейінірек, өзтағдырын өзі шешу
қүқығы тәуелсіздікті  беру  туралы мөселелерде,  бірқатар  халықаралық-
қүқықтық қүжаттарда нақтылана түсті, Мемлекетгер арасындағы достық
қатынастар  мен  ынтымақтастыққа  қатысты  халықаралық  қүқықтың
қағидалары  туралы  Декларацияда,  БҰҰ-ның  1970  ж.  24  қарашадағы
Жарғысына  сөйкес,  “Жарғыда  бекітілген  халықтардың  тең  қүқықтығы
мен  өз  тағдырын  өзі  шешу  қағидаларының.күші  бойынша  барлық
халықтардың  өзінің  саяси  мөртебесін  басқалардың  қол  сүғуынсыз
айқындауына  жөне  экономикалық,  әлеуметтік  жөне  мөдени  дамуын...
жүзеге асыруға қүқығы бар" деп жарияланғая Халықгардың теңқүқылық
жөне өз тағдырын өзі  шешу қағидалары оларға саяси төуелсіздік беру
жолымен  іске  асады.  Оған  күрестің  барлық  қүралдарын,  үлт-азаттық
күресті  қоса алғанда қол жеткізілуі  мүмкін.  Азат  етілген мемлекеттегі
төуелсіздік алған халықтың өзінің саяси мөртебесін өзгертуге қүқығы



бар.  Қарастырып  отырған  қағида  осы  заманғы  жағдайда,  халықт арга

басқанын қол сүғуынсыз, еркіқ дербес күйде өзінің саяси, экономика аыі^
мәдени, өлеуметтік дамуын айқындауға мүмкіндік береді.

Халықаралык  ұйымдардың  құқық  субъеістілігі.  Мемлеке^р  мен
халықаралық үйымдардың арасындағы немесе халықараЛЫқ үйымдардың
арасындағы шарттардын қүқығы туралы 1986 ж. Ңена Конвенциясының 3-
бабына  сәйкес^халықаралық  үйымдар  халықараЛЫқ қүқықтың
субъектілері  болып  табылады.  Оларды  негізғі  субъект*лер  болып
табылатын мемлекеттер әр түрлі ауқымдағы ынтымақтастық үшін қүрады.
Сондықтан да қарастырып отырған субъект туынды тоПҚа жатқызылады.
Халықаралық үйымдар санының өсуі және халықара^ық қауымдастықта
маңызды  мәселелерді  шешудегі  рөлінің  артуы  оларду  нормативтік
түрғыдан  бекіту  қажеттігін  туғызады.  Мысалы,  әмбеб ап сипаттағы
халықаралық  үйымдардың  қатынасындағы  мемлекеттер)дің өкілдіктері
туралы  1975  ж.  Вена  Конвенциясы,  мемлекеттер  ^ен халықаралық
үйымдар  немесе  халықаралық  үйымдар  арасындс іғы шарттардың
қүқықтары туралы 1986 ж. Вена конвенциясы.

Біз Е.  А. Шибаеваның “халықаралық үйымдар алғашқы ке зде қүқық
субъектілік  қасиетке  ие  болмағаа  Ол  үйымдардың,  халықара; ІЫҚ

қүқықтың  және  халықаралық  қатынастардың  дамуының  белғілі  бір
сатыларында пайда болады...” деғен көзқарасымен келісеміз1.

Халықаралық үйымдардың тәуелсіздігі жоқ, олар мемлекетке тәуелді,
яғни халықаралық үйымдардың өмір сүруі үшін мемлекет гер ерік білдіруі
керек. Сөйтіп, қүрылтайшы мемлекеттер халықарапЫқ үйымдарға қүқық
субъектілікті  береді.  Халықаралық  үйымдарда  қүқЫқ  субъектілік  XX
ғасырдың 20-жылдарында ғана пайда болды. Ұйымдардың халықаралық
қүқық  субъектіліғі  қүрылтай  актісінде  (жарғысында)  бекітіледі.  Егер
мүндай жағдай жарғыда нақтырақ корсетілмесе, оі !да жобаланған қүзырет
түжырымдамасы  қолданылады2.  Мыса^ы? халықаралық  Сотгың
консультациялық қорытындысы 1949 ж. БҮҰ-НЫ халықаралық қүқықтың
туынды субъектісі ретінде таныды.

Сөйтіп,  қазіргі  кезең  жағдайында  халықаралық  үйымдар  рөліі {ің

өскеніне  байланысты  өзінің  қүқықтық  табиғаты  бойынша  үйымдар
халықаралық  қүқықтың  субъектілері  болып  табылады.  Олардың  қүқЫқ
қабілеттілігінің  көлемі  -  субъектілік  қүрамы,  қызмет  кәлемі,  репеу
пәніне  байланысты  әр  түрлі.  Мемлекетаралық,  бүкіләлемдік  жаНе
әмбебап үйым - БҰҰ-ның қазіргі кезеңнің маңызды үйымы екендігіне

1 Шнбаева Е. А. Право международных организаций. - М.гМеждународһые отношения, 
1986, 27- бет.

2Толығырақ қараңыз: Шибасва Е. А., Поточный М. Правовые вопросы структури и 
деятельности международных организаций. - М., Изд-во МГУ, 1980.



талас  жоқ.  Халықаралық  қүқықтың  негізгі  субъектісі  ретінде  мемлекет
күзыретінің  көлемі  қандай  да  бір  халықаралық  үйым  қүрамындағы
мемлекеттің қүзіретінен өлдеқайда кең болатынын атап өткен жөн.

Мемлекет  тәрізді  қүрылымдардың  халықаралық  қүқық
субъектілігі.  Халықаралық  қүқықтың  тарихы  арнайы  шарттар  арқылы
ерекше саяси-аумақтық қүрылымдардың мөртебесін айқындап берді. Оларға
“еркін қалалар”, Батыс Берлин мен қазіргі кезде Ватикан
ясаткызылып жүр.

“Еркін қалалар”.  1815 ж. Вена трактатына сәйкес, мүндай қалаларға
1846 ж. дейін өмір сүрген Краков қаласы, 1919 ж. Версаль бейбітшілік шарты
бойынша-Данциг  (1920-1939)  қаласы  жатқызылды,  'сондай-ақ  “Триест  бос
аумағын”  қүруға  талпыныстар  жасалды,  бірақ  олар  жүзеге  аспады.
Кейінірек, осы аумақ Италия мен Югославияның күрамына кірді.

Батыс Берлин мәртебесі 1971 ж. төрттарапты келісіммен ретгеледі, ол
КСРО,  АҚШ,  Үлыбритания  және  Франция  арасында  болды.  Мүндай
мемлекет  тәрізді  қүрылымның  болуы  ГДР  мен  ФРГ-нің  өмір  сүруімен
байланыстырылып  түсіндіріледі.  Жоғарыда  аталған  1971  ж.  Келісімнің
ережелеріне  сәйкес,  Батыс Берлин дербес саяси біртүтастықты корсетеді.
Германия  біріккен  соң  халықаралық  қүқықтың  аталмыш  субъектісі
таратылды.

Ватикан.  Халықаралық  актілерде  Ватикан  ”әулие  тақ”деп  аталады.
Халықаралық  қүқық  субъектісі  Ватиканның  ерекше  мәртебесі  1984  ж.
Италиямен  жасасқан  келісім  арқылы  белгіленгеа  Ватикан  халықаралық
қатынастарға  белсенді  түрде  қатысады,  ол  көптеген  мемлекеттермен
сыртқы байланыс орнатқан. Оны қала-мемлекет деп атайды. Ватикан БҮҮ
мүшесі  емес,  өйткені Біріккен Үлттар Үйымының қүрамына мемлекеттер
ғана кіреді,  дегенмен бүл әмбебап үйымда оның түрақты бақылаушылары
бар.  Халықаралық  қүқықтың  аталмыш  субъектісі  көптеген  халықаралық
конференцияларға  қатысады,  көптарапты  конвенциялардың  қатысушысы,
католиктік елдерде түрақты дипломатиялық өкілдіктер қүрады.

Жеке  түлғалардың  халықаралық  қүқық  субъектілігі.  Халық-  аралық
шарттарға сәйкес жеке түлғаға берілетін қүқықтар көлемінің халықаралық
және  аймақтық  деңгейінің  кеңеюіне  байланысты  ол  халықаралық  қүқық
субъектісінің  бірі  болды.  Көпке  дейін  халықаралық-  қүқықтық
әдебиеттерде индивидтің  қүқық субъектілігі  жоққа шығарылып келді.  Ал
халықаралық  қүқық  бойынша  ғылыми  әдебиеттерде  индивидтің
халықаралық қүқық субъектілігі жоққа шығарылды (мысалы, А. П. Мовчан,
С. В. Черниченконың еңбектерінде).
XX ғ.  80-жылдарының  аяғында  индивидтің  халықаралық  қүқық
субьектілігінің жеке элементтерін мойындайтын отандық еңбектер



алгаш  рет  жариялана  бастады.  Батыстық  заңгерлер  индивидтің
халықаралық  қүқық  субъектілік  теориясын  аз-кем  мойындайтын.
Қоғамның  халықаралық  өміріндегі  объективті  өзгерістер  осы  заманғы
халықаралық  қүқықтағы  адамның  қүқық  субъектілігі  жөніндегі
мәселеден “тыйым салуды” алып тастады.

Индивидтер  халықаралық  қүқықтың  шектелген  қүқық  субъектілігі
бар  субъектісі  екенін  айтып  өткен  жөн,  өйткені  оның  халықаралық
қүқықтың  нормалары  мен  қағидаларын  қүруға  қатысу  қүқығы  жоқ.
Алайда  халықаралық-қүқықтық  нормаларды  қолданудың  тиімділігі
индивидтің қүқықгары мен міндеттерінің көлемін кеңейтуде.  Тиісінше,
халықаралық қатынастарда жеке түлғаның релі де үлғаюда.  Мүнда,  біз
“индивид”  және  “жеке  түлға”  үғымдарын  теңдей  қолданатынымызды
айтып отсек,  себебі  жеке түлға  -  бүл  әлеуметтік  маңызды белгілерінің
түрақты жүйесі бар индивид болса; индивид - бүл жеке адам, жеке өмір
сүретін тірі тіршілік.

Халықаралық  қүқық  нормалары  халықаралық  қүқықтың  негізгі
субьектілері  болатын  мемлекеттердің  арасындағы  өзара  қатынастарды
ретгеуге бағытгалған, ол индивидтердің орындауына бағытталған Мүнан
басқа,  жеке  түлғаның  қүқықтық  жағдайына  әсер  ете  отырып,  аталған
қүқықтық  нормалар  мемлекетті  индивидтерге  белгілі  бір  мәртебені
қамтамасыз  етуге  міндеттейді.  Қазіргі  жағдайларда  индивидтің
халықаралық  органдарға  жолдану  мүмкіндігі  жоқ  екені  талас
тудырмайды,  кейбір  жағдайларды  ескермегенде.  Халықаралық  қүқық
индивидтердің  қүқықтарын бүзған жағдайларды қарастыру іс-жосығын
айқындайды.  Онымен  адам  қүқықтары  жөніндегі  Комитет,  нәсілдік
кемсітушілікті  жою жөніндегі  Комитет,  азаптауға  қарсы Комитет  және
еркін қамауға алу бойынша жүмыс тобы айналысады.

Индивидтер  қүқықтарының  орындалуын  бақылау  мақсатында  БҰҰ
шенберінде қосымша институггар қүрылуда.  Мысалы, 1996 ж.  20 жел-
тоқсанындағы  Бас  Ассамблеяның  48/141  қарарына  сәйкес,  адамның
барлық  қүқықтарын  қолдау  және  қорғау  бойынша  Жоғарғы  Комиссар
қызметі  қүрылды.  Бірінші  Жоғарғы  Комиссар  жүмысына  1994  ж.  5
сәуірінде кірісті.  1997 ж.  оның отставкаға шығуына байланысты Мери
Робинсон жаңа Жоғарғы Комиссар болып тағайындалды. БҰҰ-ның бүл
лауазымды  түлғасына  адам  қүқықгары  жөніндегі  қызметтің  негізгі
жауапкершілігі  жүктелген.  Жоғарғы  Комиссардың  өкілеттігі  адамның
барлық  қүқыкгарын  қорғаудан  және  оны  тиімді  жүзеге  асыруды
қолдаудан түрады.

Сөйтіп,  индивидтің  халықаралық қүқық субъектілігін  үзілді-кесілді
жоқка  шығару  қазіргі  кезде  ескірді  деуге  болады.  Халықаралық
қатынастарды  ізгілендіру  адамның  қүқықтары  мен  бостандықтарын
қамтамасыз ету ісіндегі жеке түлғаның белсенді рөлін мойындайды.



Бүгінгі  таңдағы  халықаралык  қатынастарда  индивидтердің  халықаралық
күқық субъектілерінін көлемі кеңеюде.

Бейбітшілікті жақтайтын кез келген мемлекеттің адам қүқықтары мен
бостандықтарын  қамтамасыз  етуі  басым  орында  болатыны  талас
тудырмас.  Халықаралық  қүқықта  мемлекеттің  халқына  өзінің
азаматтарын,  шетел  азаматтарын  және  азаматтығы  жоқ  түлғаларды
жатқызады.  Халықтың  осы  топтарының  заңдарда  бекітілу  дәрежесіне
қарай  адам  қүқықтарын  қорғау  туралы  үлттық  стандарттардың
халықаралық  стандарттарға  қаншалықты  сәйкес  келетініне  қарай
халықаралық қүқықсубьектіліктің нақтылы жайын да айтуға болады.

Біздің  республикамызда  адам  қүқықтарын  қорғау  жөнінде  әр  түрлі
бағыггағы  процестердің  жүріп  жатқанына  куәміз.  Бір  жағынан  алғанда,
осыдан аз уақыт бүрын ешкім де қазіргі оқып жатқандары туралы, қазіргі
кездегі  сөз  сөйлеулері  туралы  армандай  да  алмайтын.  Дегенмен,  біздің
ойымызша нақ осы мәселеде мәліметтермен, көзқарастармен пікір алмасу
жетпей  жатқан  сияқты.  XX  ғасырдың  тарихынан  белгілі  болғанындай,
үжымдық қүқық жеке қүқықты басып тастаған. Біздің сеніміміз бойынша
жеке қүқықтан кез келген барлық қүқык, оның ішінде үжымдық қүқық та
туындай  алады.  Алайда,  үжымдық  қүқыктан  жеке  қүқық,  жеке  адам
қүқығы  шыға  алмайды.  Бүл  мән-  жайларды  адам  қүқығының  бірінші
орында  түру  қағидасын  жүзеге  асырғанда  ескеру  қажет.  Бүл  жалпыға
мәлім,  көпшілік  қабылдаған  көзқарас  екенімен  келісу  керек.  Біздің
барлығымыз мүнымен келісеміз, сондай-ақ халықаралық қатынастар жеке
түлғаның  қүқықтарын  қатаң  сақтағанда  ғана  тиімді  болатынымен  де
келісеміз. Бүл БҮҰ Жарғысында бекітілген және ол туралы біздің тамаша
замандасымыз-академик А.Д. Сахаров айтып өткен болатын Бүл жазылған
ақиқат  секілді.  Десек  те,  бүл  туралы  дәл  қазір,  біз  қүқықтық  мемлекет
қүру жолында екендігімізді жариялағанда еске сала кетуіміз қажет.  Жеке
қүқықтар мен үлттар қуқыгының арақатынасы мэселелерінде гармониялық
уйлесім  қажет,  бірде-біреуінің  бірінен-бірінің  басымдылыгына  жол  беруге
болмайды. Соңғы тезисті  талқылауды арандату мақсатында бүл мәселеде
халықаралық-қүқықтық қүжатгарға сүйенуге болмайтынын айтып өткіміз
келеді. Өкінішке қарай, үжымдық қүқықтар мен жеке түлғаның қүқықтары
арасындағы  арақатынас  мәселесінде  халықаралық  қүқык  нормалары
қайшылықты болып келеді.

Адам қуқықтарының халықтармен улттар қуқықтарынан басым туруын
қалай тусіндіруге боладыі Адам қүқықтарын қорғаудың келісілген  тетігін
қалай жасауға боладығ... деген мәселелерде біз шешім табуға қиналамыз.
Адам  қүқықтары  проблемаларында  жалпы  адамзаттық  қүндылықтарға
негізделген жалпы өлшемдер мен амалдар



жасау  қажет.  Мұндай  күрделі  мәселелерді  қарастырғанда,  біз  барлық
азаматтардың  теңдігі  мемлекеттердің  нақты  саяси,  қүқықтық
экономикалық  мүмкіндіктерін  есептегенде  ғана  мүмкін  болатынын
ескеруіміз қажет.

Түлғаның  мәртебесі  мәселесіндегі  үлттық  заңдар  конституциялық
ережелермен  қамтамасыз  етіледі:  Қазақстан  Республикасы
Конституциясының  II  бөлімімен;  1991  ж.  20  желтоқсандағы  азаматтық
туралы Заңмен; Президенттің “шетел азаматтарының қүқықтық жағдайы
туралы”  1995  ж.  19  ма>сымдағы  заң  күші  бар  жарлығымен;  шетел
мемлекеттерінің екі тарапты және көптарапты шарттарымен қамтамасыз
етіледі. Мүнда айта кететін бір мәселе, халықарапық нормаларға үлтгық
стандарттың  сәйкес  келу  мәселелерінде  тәуелсіз,  жас  мемлекеттің
революция және эволюция жасауы керек. Мүны айтып отырған себебіміз,
біздің  мемлекетіміз,  өкінішке қарай,  жеке түлғаның қүқықтарын қорғау
жөніндегі  маңызды  халықаралық-қүқықтық  актілерді  бекітпеді  және
көбіне қосылған жоқ.

Қазақстанда  мемлекеттіліктің  алғашқы  қалыптасу  сатыларында
бипатризм  институты  қызу  пікірталас  туғызды.  Біздің  қоғамда  екі
азамапықтың болуы мемлекеттік-қүқықтық институтқа сөйкес келмейді.
Басқа  мемлекеттердің  азаматтығын  мойындау  конституциялық
нормаларда көрсетілмеген. 1995 ж. жоғарыда аталған Азаматтық туралы
заңға  өзгерістер  енгізілген  кезде,  1995  ж.  20  қаңтарында  ,эРесей
Федерациясына  түрақты  түруға  келген  Қазақстан  Республикасы
азаматтарының  азаматтық  алулары  және  Қазақстан  Республикасына
түрақты  түруға  келген  Ресей  Федерациясы  азаматтарының  азаматтық
алуы жеңілдету  төртібі  туралы” Келісімге  Ресей Федерациясымен бірге
қол  қойылды.  Бір  жыл  өткен  соң  Қазақстан  Республикасы  қатысушы
мемлекеттер азаматтарының азаматтық алуының жеңілдетілген тәртібі  •
туралы Конвенцияны бекітті.

Индивидтердің  халықаралық  қүқық  субъектілігі  мөселелерін
қолданудың келесі  саласы халықаралық қылмыстық сот туралы мөселе,
онда индивидтер Нюрнберг және Токио трибуналдары бекіткен тәртіппен
жауапкершілікке  тартылады.  Индивидтердің  халықаралық  сот
органдарына  арыздану  қүқығы 1907 ж.  18  қараша-  сында  халықаралық
шақыру  сотын  қүру  туралы  Конвенцияда  қарас-  тырылғанын  атап
айтқанымыз  жөн  болар.  Аталмыш  Конвенция  бекітілмеді,  ал
халықаралық  шақыру  соты сол  күйде  қүрылмай  қалды.  Индивидке  сот
талқылауын  қозғау  қүқығын  беру  туралы  мәселені  дүрыс  шешу  адам
қүқықтарын халықаралық қорғау мәселесінен келіп шығады.

Халықаралық  қүқықтың  жауапкершілік  институты  теориясында
жауапкершіліктің екі түрі бар: абсолюттік және салыстырмалы.



Абсолюттік жауапкершілікте мемлекеттің атқарушы, заң шығарушы
е сот  органдары  арқылы  жауапкершілігі  көзделгеа  Салыстырмалы

жауапкершілікте  халықаралық  қатынастарға  мемлекет  атынан  түсетін
пауазымды  түлғалардың  жауапкершілігі  қарастырылған.  Бүл  жағдайда
мемлекег  жауапкершілігін  жүзеге  асыру  мемлекет  өкілдеріне  мәжбүрлеу
шараларын қолдану арқылы болуы мүмкін. Теориялық көзқарас жағынан
алғанда  индивидтердің  қылмыстық  жауапкершілік  институтының
яербестігі жайында айтуға болар еді. Алайда индивидтің жауапкершілігін
жүзеге асыру процесінде оның мемлекетпен байланысты екендігі  сөзсіз,
атап  айтқанда,  ол  қылмыскерге  қатысты  билікті  қолдану  мүмкіндігі.
Қазіргі  таңда,  индивидтің  қылмыстық  жауапкершілігі  туралы  мәселе
халықаралық  қүқықта  көпшілік  мойындаған  мәселе  болып  есептеледі.
Сонымен  бірге,  осыған  байланысты  әр  түрлі  көзқарастардың  барын  да
айту  керек.  Мүнда,  мемлекетгің  халықаралық  қылмыс  жасауы  арқылы
халықаралық  қүқық  нормалары  мен  қағидаларын  бүзатыны  талас
тудырмас.  Индивид  өз  кезегінде  халықаралық  қүқық  нормалары  мен
қағидаларын  тікелей  мемлекет  арқылы  бүзады.  Мүнан  басқа,  жеке
түлғалардың  халықаралық  күқық  нормаларын  бүзғаны  үшін
жауапкершілігі үлттық қылмыстық заңдар бойынша ғана жүреді.

Халықаралық  қүқықтағы  тулганың  мәртебесін  сараптауды
халықаралық  қьілмыстық  процесс  саласында одан  әрі  жалғастырамыз.
Халықаралық қылмыстық процестің қүқықтық нормалары бейбітшілікке
және адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар туралы Кодекс Жобасында,
Халықаралық  қылмыстық  полиция  үйымы  -  ИНТЕРПОЛ  Жарғысында,
БҮҮ-ның  ең  төменгі  стандарт  ережелерінде,  кәмелетке  толмағандарға
қатысты  сот  өділдігін  жүзеге  асыруға  қатысты  1985  ж.  “Пекин
ережелерінде”,  сотгалушыларға  қараудың  1995  ж.  Еңтөменгі  стандарт
ережелерінде,  өлім  жазасына  кесілгендердің  қүқығын  қорғауды
кепілдейтін  1984  ж.  іс-шараларда  кездеседі.  Жоғарыда  аталған
халықаралық қүжаттарда мемлекетгердің қылмыскерді үлтгық сотқа беруі
немесе басқа мемлекетке қылмыстық қудалауды жүзеге асыруы үшін беру
міндеттері;  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікке  қарсы  қылмыс  жасаған
түлғаларға  ескіру  мерзімін  қолданбау;  кінәсыздық  презумпциясы,  сот
талқылауының әділдігі және т.б. қарастырылған. Біріккен Үлттар Үйымы
мемлекеттердің  қылмыстар  бойынша  сот  әділдігін  атқаруға  өзара
көмектесу шарапары туралы, қылмыскерді беру туралы үлгі шарт жөнінде
үсыныстар  жасады,  іздеп  табуға,  үстауға  қатысты  халықаралық
ынтымақтастық  қағидаларын  әскери  қылмыстар  мен  адамзатқа  қарсы
қылмыстар жасаған кінәлы түлғаларды беру және жазалауды айқындады.

Тараудың басында жеке адамның конституциялық тәртібі туралы



мәселе  қозғаған  болатынбыз.  Соңғы  айтылған  тезис  біздің  ойымызша
түлғаның  халықаралық  қүқықтағы  мәртебесін  айқындап  бере  алады.
Азаматтық адамға оның түлғасын мойындауға кепілдік берері сөзсіз. Мүнан
басқа,  азаматтык адамның қоғамдағы материалдық және рухани жағдайын
көрсетеді.  Азаматтықтың реттелмеген мәселелері  саяси қайшылықтар мен
дауларды  туындатады,  халықаралық-қүқықтық  нормаларда  азаматтықтың
болмауын  қысқартатын  мәселелерге  шешімдер  табылған  Мәселеқ
Халықаралық  Стандартқа  сәйкес,  мемлекет  осы  мемлекеттің  аумағында
дүниеге келген кез келген адамға азаматтық береді. Адамды қандай да бір
мән-жайларға  байланысты,  үлты,  этникалық  тобы,  діни  және  саяси
сенімдері  үшін  азаматгығынан  айыруға  жол  берілмейді.  Адамның
мәртебесіне қатысты конституциялық ережелер адам қүқықтары жоніндегі
Хапықаралық  биллге  толық  сәйкес  келеді.  Дегенмен,  мүның  жеткіліксіз
екенін де айту керек. Демократиялық, қүқықтық мемлекетке үмтылатын кез
келген  мемлекет  өзіне  жүктелген  міндеттемелерді  орындауы  үшін  нақты
экономикалық, әлеуметтік мүмкіндіктері болуы керек, мысалы, мемлекетгің
ең  жоғарғы  жаза  -  өлім  жазасынан  бас  тарту  мүмкіндігі.  Қазақстан
Республикасы  өлім  жазасына  мораторий  жариялағаны  белгілі.  1998  ж.  1
қаңтарынан  бастап  күшіне  енген  Қылмыстық  кодекстің  49-бабы  өлім
жазасын  ең  жоғарғы  жаза  деп  бекіткен.  Егер  біз  бүрын  өлім  жазасын
кәмелетке  толмағандар  мен  екіқабат  әйелдерге  қолданбасақ,  қылмыстық
заңның жаңа редакциясында өлім жазасы кәмелетке толмағандарға, екіқабат
әйелдерге  тағайындалмайды;  еркектер  сот  үкімі  шыққан  кезде  65  жасқа
толған  жағдайда  бүл  жаза  тағайындалмайды.  Сөйтіп,  біздің  мемлекетіміз
қазіргі  жағдайда  өлім  жазасынан бас  тартып,  оның орнын өмір  бойы бас
бостандығынан айыру жазасымен ауыстыра алмай отыр.

Немесе  тағы  бір  қарама-қайшылықты  мысал.  БҰҰ-ның  ең  төменгі-'
стандарт  ережелерінде  сотталушыларды  қамауда  үстаудың  ең  аз  алаңы
біздің  қарапайым  адамдарға  берілетін  алаңнан  көбірек!  ҚР  ІІМ
пенитенциарлық мекеме бөлімшесінің басшысы оның департаментінің бір
сотталушыны асырауға  бөлінген  130  теңгенің  орнына  15  теңге  алатынын
айтып өтгі (Қазақстандағы адам қүқықтары жөніндегі 1998
ж. баяндамадан).  Қарастырылған  проблемада  барлық  азаматтар
қүқықтарының теңдігін  мемлекеттің  нақты мүмкіндіктерін  ескере  отырып
айқындау дүрыс болар деп есептейміз.

Адамның  халықаралық  қүқықтағы  мәртебесін  айқындай  отырып,  біз
қазақстандық тәжірибедегі  әйелдер мен балалар мәртебесі  мәселелерін  де
сөз етсек. Кейінгі кезде әйелдер әлемде болып жатқан барлық өзгерістердің
негізгі  субъсктісі  мен  объектісіне  айналуда.  Әйелдердің  қызметі  жалпы
сипат  алуда.  Бірақ  біз  бүл  өзгерістердің  бәрі  қоғамның  гендерлік
қүрылымында сыртқы сипатқа ғана ие екенін



айтуымыз  керек.  Әйелдердің  объективті  қоғамдық  жағдайыньщ
өзгергені шамалы. Мүны кәсіби қызметпен айналысудаң, өйелдін саяси
өмірге қатысуынан, оның отбасылық мәртебесінің айқындалуынан көре
аламыз.

Қазақстан Республикасы әйелдер тенсіздігің жоюда оң нәтижелерге
жете қойған жоқ. Мәселен, мемлекетгік күрылымдардағы әйелдер саны
5-6% қүрайды, ап темен кәсіби еңбекпен айналысатын әйелдер деңгейі
ерлерге қарағанда екі есе аз, дегенмен әйелдердің бідім деңгейі 8-10%
жоғары  болғанымен,  жүмыссыздардың  70%-ын  әйелдер  қүрап  отыр
Жоғарыда  аталган  цифрлар  біздің  қоғамда  әйелдер  мәртебесіне  жете
көніл  бөлінбегеніне  айғақ  болады.  Әйел  проблемасы  әрқашан
отбасыныц  балалар  мен  жастардың  проблемаларымен  бірге  жүретіні
белгілі.  Әйелдер  проблемасымен  айналысатын  жалғыз  мемлекеттік
қүрылым Отбасы өйелдер  және  демографиялық  саясат  проблемалары
бойынша  кеңес  деп  аталады.  Президентгін  “Қазақстан  әйелдері  Мен
балалары” атты бағдарламасы аяқталған жоқ.

Қазақстан  Республикасының қолданыстағы заңдарын  саралағанда,
нормативтік  актілерде  сексизмдер  бар  екені  яғни  олардың  мәтінінін
ерлерге  байланысты  қурылғаны  белгілі  болды.  Неке  және  отбасы
туралы Кодексте әйелдер мен еркектер тең қүқыктығы кезделген; ескі
дәстүрге орай мәжбүрлеп жасалған некенің жарамсыздығы көрсетілгеа
Отбасы  зандарында  сондай-ақ  ең  төменгі  неке  жасы  бекітілген,  неке
шарты  институгы  некеге  отырғанда  міндетті  болып  саналмайды,  ол
баламалы  сипатга,  сондай-ақ  неке  шартының  талаптары  тек  мүліктік
қатынастарға байланысты. Өкінішке қарай, заңдарда ресми тірқелмеген
азаматтық  некелерді  реттеу  меселелері  қарастырылмагаң  Еңбекпен
түзеу  туралы  заңдарда  өйелдерге  қатысты  өлім  жазасын  қолданбау,
жазаны өтеудің  түрлі  режимдері  қарастырылған.  Қылмыстық заңнама
нормаларына  сәйкес,  53-бапта  екіқабат  күйде  қылмыс  жасау
қылмыстық  жауапкер-  шілік  пен  жазаны  женілдететін  мән-жайларға
жатады.  Егер  екіқабат  өйелге  қарсы біле  түра  қылмыс жасалса,  онда
бүл кінәны ауырлататын мән-жайға жатады. Еңбек заңдарында өйелдер
мен  еркектердін  еңбекақысын  төлеуде  теңсіздіктер  бар.  Жалпы
жүмыссыздық жағдайында әйелдер еңбегін қорғау жөніндегі  көптеген
заңдар әрекетсіз күйде.

Өмірдің түрлі салаларында әйелдер қүқығын баян егу мақсатында
үлтгық зандарды жетілдірудің объективті қажетгілігі туындап отыр. Әр
түрлі  салалардағы  әйелдер  қүқығын  ретгейтін  қүқықтар  туралы  заң
қабылдау  қажет,  отбасы,  қызмет  немесе  жүмыстағы  әйелдер  мен
балалар  мәселелері  бойынша  мемлекеттік  негіздерді  айқындау  керек.
Осыган байланысты әйел мәртебесі  мәселелері  жоніндегі  қазақстандық
заңдарга енгізу қажет деп ойлайтын усыныстарымыз:



лауазымды адамдарды әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту
мәселелерін қайта қарау;

- әйелдер  қуқыгын  қоргау  моселелеріндегі  халықаралық
ынтымақтасық белсенділігін арттыру;

- жумысқа  қабылдаганда  әйелдер  мен  балалы  әйелдерге  квотаны
кейбір  мемлекеттердің  заңдарында  белгіленгеніндей  заңдарда  бекіту
қажет;

- ойелдерге  балаларының  саны  мен  жалақысының  көлеміне
қарамастан,  жөрдемақы  беру  институтын  қалпына  келтіруді
қамтамасыз ету;

- жумысқа  қабылдаганда  жынысына  байланысты  кемсітушілік
жіберген жумыс берушілердің жауапкершілік шараларын бекіту;

- мемлекеттік  басқару  саласына  әйелдерді  тарту  мәселесіне
мемлекеттің көңіл бөлуінің белсенділігін арттыруды жандандыру;

- әйелдердің денсаулыгын репродукциялау туралы заң қабылдау;
- адам  қуқықтары  мәселесінде  өйелдердің  білімін  көтеруді  кешенді

қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасындағы әйелдер жағдайын жақсартудың 1997

ж.
5 наурыздағы  мемлекеттік  саясат  түжырымдамасының  “Әйелдерге
қатысты күш көрсету проблемалары” атты бөлімінде Қазақстанда күш
көрсетудің  кең  таралған  нысандарына  бірге  түруға  мәжбүрлеу  және
жезөкшелік,  зорлау,  түрмыстық  жағдайда  кісі  өлтіру,  маскүнемдік,
нашақорлық,  садизмге  байланысты  кісі  өлтірулер,  үдайы  үрып-соғу
мен  психологиялық  зорлау  түрлері  жатқызылған.  ІСүш  қолданумен
күрестегі  әлемдік  тәжірибеден  ең  тиімді  шара  кінөлыны  әкімшілік
қамауға алу екені белгілі болды. Бүл қайталануы мүмкін күш көрсетуді
қысқартудың ең тиімді қүралы болып отыр. Мүнан тыс үй жағдайында
күш  қолдану,  ерлі-зайыптық  зорлау  сияқты  үғымдар  енгізудің
объективтік  қажеттігі  туындауда.  Аталған  мәселелер  ғылыми-
пікірталаста  аз  айтылып  жүрген  жоқ.  Әрине,  жоғарыда  аталған
үсыныстарды  мемлекеттің  дереу  қарап,  шешім  қабылдау  мүмкіндігі
жоқ.  Бүл  біздің  көзқарасымыз  бойынша  жіті  қарауды  қажет  ететін
жағдай.

Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңдарына 1998 ж.
енгізілген  өзгерістер  халықаралық  қүқықтың  үлттық  қүқықтан
басымдығының  қолданылуын  дәлелдейді.  Мысалы,  Қазақстан
Республикасы 1989 ж. Бала қүқығы туралы Конвенцияны бекіггі.  Бүл
Адам  қүқықтарын  қорғау  жөніндегі  алғаш  бекітілген  халықаралық-
қүқықтық  акт  екенін  айту  керек.  Бірақ  біздің  мемлекетімізге  үлттық
заңдарды  халықаралық  стандарттарға  сөйкестендіру  үшін  аттай  төрт
жыл  керек  болды.  Мысалы,  бүгінгі  таңда  неке-отбасы  заңнамасы
халықаралық бала асырап алуға рүқсат береді,  ал бүрын оған тыйым



проблемалары көбейіп  кеткен  еді.  Сонымен қатар,  1993  ж.  “Балаларды
қоргау  және  мемлекетаралық  бала  асырап  алудағы  халықаралық
ьінтымақтастық туралы” Гаага конвенциясын бекіту қажеттігі туындады.
Қазақстан  Республикасындағы  халықаралық  бала  асырап  алудағы  сот
тәжірибесі  материалдық  және  іс  жүргізу  тәртібінде  қиыншылықтарға
кездесуде.  Адамнын өмір сүру қүқығын жүзеге асыру шеңберінде,  атап
айтқанда,  жасанды  үрықтандыруды  пайдалану  мен  эмбрионды
имплантациялау  мүмкіндігінде  жаңа  неке  және  отбасы  заңдары
халықаралық стандартты қолданды. Заңды әкелік институтына арналған
конституциялық  нормаларды  әрі  қарай  мүқият  шешу  мәселесі
қарастырылғаа

Адам  қүқықтарын  зерттеу  халықаралық  қүқықтың  дамуының
маңызды бағыты мен қазіргі таңдағы тиімділігі болып табылады. Аталған
саланың  жеткілікті  бай  нормативтік  базасы  болғандығына  қарамастақ
осы  мақалада  бірқатар  проблемаларды  айтып  өтуге  тырыстық.  Мүнда
айтып  өтетін  бір  мәселе,  біріншіден, нормативтік  актілердің  көпшілігі
жеке  адамга  крлдану  мәселелерінде  жалпылама  сипатқа  тән;  екіншіден,
олардын  қолданылу  және  орындалу  тиімділігі  жеткіліксіз;  үшіншіден,
олардың  орындалуын  бақылау  тетігін  жетілдіру  қажет.  Бүгінгі  таңда
адамның  түлга ретіндегі  проблемасы  күннен-күнге  халықаралық  сипат
алып келеді.

4.2. Халықаралық қүқықтағы тану институты

Тану  институтының  даму  тарихы  қүқық  субъектілік  мәселелерімен
тығыз  байланысты.  Аталмыш  институтта  халықаралық  қатынастардағы
барлық өзгерістер тікелей бейнеленеді.

Халықаралық  қүқық  доктринасы  тану  деп  халықаралық  қүқық
субъектісінің біржақты актісін түсінеді,  оның көмегімен белгілі  бір заң
фактісі  белгіленеді,  бір-бірлерімен  түрлі  қатынастар  бекітуге  келісімді
көрсетеді.  Халықаралық  қүқық  сөздігінде  мүндай  актінің  мақсаты
айқындалған: “олармен ресми немесе бейресми, толық немесе жартылай
толық, түрақты немесе уақытша қатынастарды орнату мақсатында...”1.

Халықаралық  қүқық  комиссиясы  осы  институтты  жүйелеу  туралы
мәселені  бірнеше  мәрте  қозғаған  болатын.  1949  ж.  мемлекеттер  мен
үкіметтерді  тану  мәселесі  бірінші  кезекте  жүйелеу  тізіміне  енді.
Халықаралық қүқық субъектілерінің арасындағы қатынастар тәжірибесі

' Словарь мсждународного права. - М.: Международные отношения. 1986, 317
бет.



танудың басым мәселелерін  айқындап  берді.  Мысалы,  танудың заңдық
салдары,  танудың  түрлері  мен  нысандары,  шартты  тануға  жол  берілуі
және  басқалары.  Осы  институтты  халықаралық-қүқықтық  реттеу
халықаралық  қүқықтың  әдеттегі  нормаларымен,  жеке  көп  жақты  және
екіжақгы шартгармеқ дипломатиялық және елшілік  ыіггымақтастықтың
қалыптасқан тәжірибесінің бейнеленуімен сипатталады.

Зерттеліп  отырған  институтты  доктриналық  талдау  танылу
теориясының  екі  негізгі  теориясының  болуымен  сипатталады:  негізгі
жәнересми. Бірінші  теория  XIX ғасырдың басында  пайда  болғаіі  Оның
кейбір  қағидалары  кейбір  мемлекеттердің  дипломатиялық  және  сот
тәжірибелерінің  негізін  қалады.  Бүл  теорияның  мәні  тану  актісіне
шешуші  рөл  берілетіндігінде.  Сөйтіп,  қарастырып  отырған  жағдайга
сәйкес, халықаралық қүқықтың негізгі субъектісі - мемлекет - оны басқа
мемлекетгер  мойындаған  кезден  бастап  сондай  дәрежеге  ие  болады.
Оның  мәні  -  тану  арқылы  халықаралық  қүқықтың  жаңа  субъектісінің
пайда  болу  фактісін  белгілеу  ғана.  Мүндай  көзқарасты  көптеген
халықаралық-заңгерлер  үстанады.  Қарастырып  отырған  теория  жаңа
субьекгінің басқа тараптардың тануына тәуелді болуын жоққа шығарады,
яғни  халықаралық  қүқық  субъектілері  танылмай-ақ  өмір  сүре  алады
дегенге саяды. Бүл жағдай әрекеттестік саласына,  дипломатиялық және
елшілік  қатынастарды  орнату  тәжірибесіне,  жасалатын  саяси,
экономикалық және басқа қатынастардың көлеміне өз әсерін тигізеді.

Танудың бірнеше тәсілі  бар.  Оның ішінде көп таралғаны бір жақты
декларация  немесе  мәлімдеме.  Ол  танылатын  мемлекеттің  үкіметіне
немесе  басшысына  арнайы  нота  немесе  жолдау  арқылы  бейнеленеді.
Екінші,  онша көп таралмаған бір түрі қол қойылған және жаңартылған
ресми мазмүндама. Мүнан басқа, дипломатиялық қатынастар орна- туға,
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, үлт-азаттық қозғалысын оның органдары түрінде тану,
соғысушы тараптың мәртебесін тану.

Мемлекетті  тану. Танудың  бүл  түрі  негізгі  және  ресми  теориялар
өкілдерінің  арасында  даулы  талас  тудырып  түр.  Мемлекеттің
халыкаралық  қүқық  субъектілігі  халықаралық  бірлестіктің  баска
қатысушыларына  тәуелді  емес.  Оның  жақсы  нүсқасы  мынадай  үлгіде
болуы  тиіс:  жаңа  мемлекеттің  пайда  болуы  -  жаңа  субьектінің  пайда
болуы.  Мүндай  қарапайым  арифметикалық  формуланың  салдары  тану
акгісі болуы тиіс, себебі бүл мемлекеттер арасындағы өзара қатынастар
үшін заң базасын жасайды.



Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қүрылу және даму
тарихы  тәжірибеде  тану  институтының  теориялық  ережелерінің
қолданылатынына  куә.  Мәселен,  біздің  мемлекеттілігіміздің  қалыпта-
суынын  алғашқы  жылдарында  екі  жақты  және  көп  жақты  негіздерде
ынтымақтастықтың  халықаралық-қүқықтық  базасы  қүрылды.  Сыртқы
саясапың қүқықтық негізін қалыптастырғаннан кейін Қазақстан Респуб-
ликасы шетелдердегі үлпық мүдделерін қамтамасыз ететін болды. Оған
елшіліктер,  өкілдіктер,  дипломатиялық  миссиялар  қүру  арқылы  қол
жеткізіледі.  Қазақстан  1993  ж.  аяғына  таман  халықаралық  бірлестікте
кеңінен таныла бастады. Оған ірі халықаралық үйымдар қатарына мүше
болу, өлем мемлекеттерімен дипломатиялық қатынастар орнату дәлел
бола алады.

Жаңа  үкіметтерді  тану. Мемлекетті  таныған  кезде  үкіметтің  де
танылатыны  сөзсіз.  Бірақ  халықаралық  қүқықта  үкіметті  тану  туралы
мәселе  үкіметтің  билікке  конституциялық  емес  жолмен  келген
жағдайларында  жиі  қойылады.  Жаңа  үкіметті  тану  өлшемі  жаңа
мемлекеттерді тану өлшемдерінен басқашапау. Ондай өлшемге үкіметгің
тиімділігі  жатқызылады,  яғни ол үкіметтің  мемлекеттің  барлық немесе
көпшілік  аумағында  билік  жүргізе  алуы  және  халықтың  негізгі  бөлігі
үкіметгің саясатын қолдай ма деген меселе. Бүрьш халықаралық қүқықта
үкімет заңдылығы деген өлшем кең таралған болатын. Бірақ бүл өлшемді
осы заманғы халықаралық қүқық қол сүқпаушылық қағидасына қайшы
келеді  деп  алып  тастады.  Біріккен  Үлттар  Ұйымында  үкіметгі  тану
туралы  мәселе,  Чанкайши  немесе  Қытай  үкіметіне  қатысты;  Пиночет
немесе
С.Альенде  үкіметтерін  мойындау;  Ауғанстан  үкіметін  немесе  тәлибтер
үкіметін  мойындауға  қатысты  шешілген  болатыа  Екінші  дүниежүзілік
соғыс  кезеңінде  эмигранттық  үкіметін  тану  немесе  қудалаудағы
үкіметтерді мойындау тәжірибесі кең таралған еді.

Тану кезінде халықаралық конференцияға жаңа мемлекеттің немесе
жаңа үкіметтің қатысуы міндетгі емес. Халықаралық үйымдарда өкілдік
және  үкіметті  тану  мәселелері  халықаралық  қүқықтың  екі  дербес
институтгары.  Оның  айырмашылығы  мынада:  халықаралық  үйымға
өкілдік туралы мәселеде үйымның өзі шешім қабылдайды және ол оны
тануға байланысты емес және оған негізделмейді. Ал жаңа үкіметтерді
тану  жеке  мемлекеттердің  ерекше  қүзыреттеріне  жатады.  Егер
халықаралық үйым жаңа үкіметтің өкілдігі туралы оң шешім қабылдаса,
ол  аталған  үкіметті  халықаралық  үйымның  мүшелері  міндетгі  түрде
таниды деген сөз емес.

Қарсыласу  органдарын  тану,  үлт-азаттық  қозғалыстарын,  олардың
органдары түрінде тану, соғысушы жақтың мәртебесін тану.

Қарсыласу  органдарын  тану  мәселелері  екінші  дүниежүзілік  соғыс
тарихынан белгілі. Олар халықаралық қүқықтың жалпыға танылған



субъектісі  деп  есептелетін  мемлекеттердің  ішінде  қүрылды.  Танудың
мүндаи түрінің тәжірибесі  оларды үкіметтің де тануына жатқызбайтын.
Ол көбіне-көп билікті тану түрінде қарастырылды. Югославияның үлпық
азаттық  комитеті  (1941-1943  жж.),  “Шайқасушы  Франция”  (осы
жылдары)  қарсыласу  органдары  ретінде  танылған  болатын.  Аталған
органдар  қүрылған  соң  эмиграцияда  немесе  басып  алынған
мемлекеттердің  аумағында  тікелей  пайда  болып  жатты.  Мысалы,  Дат
Бостандық  Кеңесі  немесе  Польша  үлт-азаттық  Комитеті.  Танудың  бүл
түрінің  заңдық салдары қарсыласу органдары қатысушыларының соғыс
қүрбандарын  қорғау  туралы  1949  ж.  Женева  Конвенциясының
қамқорлығын  және  1977  ж.  қосымша  хаттамаларды  пайдаланады,  ал
қарсыласу органдары соғысушы жақ болып танылады.

Үлт-азаттық қозғалыстарын тану үлт-азаттық революция барысында
пайда  болды.  Танудың  мүндай  түрінің  болуы  өз  тәуелсіздіктері  үшін
күресуші  үлтгар  мен  халықтардың  қүқық  субъеюгілігін  растайды.
Танудың  мүндай  түрінің  үлгі  мысалы  ретінде  Палестинаны  азат  ету
үйымы - ПАҰ, Оңгүстік-Батыс Африканың Халықтық үйымы - СВ АПО-
ны айтуға болады.

Бас  көтерген  жақты  тану  туралы  мәселе  елдің  ішінде  азаматтық
соғыс немесе оның бір бөлігі үшін соғыс туындаған жағдайда шешіледі.
Танудың мүндай түрін қолдану тәжірибесі өте сирек кездеседі және
XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басында болған.

Танудың -  дәстүрлі  түрлеріне  (іе-]иге,  сІе-/ас(о,  асі  Һос жатады.
Танудың  мүндай  нысандары  халықаралық  қүқық  субъектілерін
танығаннан  кейін  туындайтын заңдық салдарды айқындайды.  Эе-іиге  -
бүл  толық  көлемдегі  заңдық  салдар  туындағанда,  қүқық  бойынша,
түтастай  ресми  тану.  Мысалы,  толық  түпкілікті  тану  дипломатиялық
өкілдер  алмасу,  кең  көлемдегі  екі  жақты  шарттар  жасау,  танылатын
мемлекеттің мүлікке және басқа қүндылықтарға билік ету қүқығын тану,
танылатын  мемлекеттің  иммунитетін  тану  сияқты  әрекеттерді  жасауға
міндеттейді.  Эе-Гасіо  тануы  көпжылдық  қатынастар  орнатуға;
экономикалық және әкімшілік сипаттағы шартгар жасасуға міндеттейді.
Халықаралық қатынастар тәжірибесінде танудың бүл нысаны субьектінің
мүнан  да  ресми  қатынастар  орнату  қажеттілігіне  сенімсіз  болған
жағдайларда  қолданылады.  сІе-ГасЮ  -тануының  маңызды  сипатының
бірі  оның  қайта  қайтарылу  мүмкіндігі  немесе  кейін  сіе-іиге  тануына
айналуы.

Асі һос мойындауы фактілік сипатта. Мүндай жағдайда, субьектінің
танылуы жоқ, алайда, мысалы, мемлекетке туындаған мәселелерді реттеу
үшін белгілі бір қатынастарға түсу қажет. Мысалы, бір ретгік қатынастар
- спорт  жарыстарына,  ғылыми  семинарларға,  конференцияларға  т.  б.
қатысу. Мүндай шаралар аяқталған соң қандай да бір қатынастардың



пайда  болғанына  қарамастан,  субьектінің  қүқығын  танымау  жөнінде
жариялануы мүмкін.

Сөйтіп,  тану  институтының  дамуына  халықаралық  қүқық
субъектілерінің  арасындағы  қатынастарда  болатын  халықаралық
өмірдегі өзгерістер үлкен өсерін тигізеді. Қазірге дейін тану институты
Жүйеленбеген.  Халықаралық  тәжірибеде  тануды  қолдану  тиімділігі
Көптеген  факторларға  тәуелді.  Мемлекеттер  мен  үйымдардың
Халыкаралық ынтымақтастығыныңтәжірибесі  аталған институтты одан
әрі қолдануды қамтамасыз етеді.

4.3. Халықаралық қүқықмирасқорлық институты

Аталған  иңституттың  дамуына  соңғы  кезде  халықаралық  аренада
болып жатқан тарихи оқиғалар үлкен әсерін тигізуде.

Қүқықмирасқорлық -  бүл  бір  субъектінің  қүқықтары  мен
міндеттерінің  белгілі  бір  оқиғалар  мен  жағдайлардың  туындауы
Нәтижесінде екінші біреуге өтуі.  Халықаралық қүқықта қарастырылып
отырған  институт  азаматтық  қүқықтағы  қүқықмирасқорлықтан
өзгешерек  екені  сөзсіз.  Мүндай  айырмашылықтардың  болуы
Халықаралық  қүқықтың  ерекшеліктеріне  байланысты.  Мысалы,
субъектілік қүрам,  қүқықтар мен міндеттер көлемі,  қүқықмирасқорлық
Мөселелерін қүқықтық реттеу сияқты болып келеді.

Халықаралық  қүқық  тарихынан  екі  диаметралдық  қарама-қайшы
теориялар  белгілі.  Әмбебап  қүқықмирасқорлық  теориясы ХУІІ-ХІХ
Расырларда  пайда  болғаа  Бүл  теорияның  мәні  субъект-мирасқордың
барлық  қүқықтар  мен  міндеттерді  толық  көлемде  мүраға  алуынан
көрінеді. Бүл теорияны Г.Гроций енгізген болатыа Ал келеңсіз теория
XX ғасырдың  басында  пайда  болды.  Оның  өкілі  А.Кейтс  болды,  ол
Халықаралық  қүқықтың  жаңа  субъектісінің  бүрынғы  субъектісіне
ещқандай қатысы жоқ деп есептейді. Осы теорияның бірқатар жүйесі Де
болды. Ол: іаЪиІа газа теориясы - “таза тап теориясы” мен “мінсіз бедел
теориясы”  еді.  Қүқықмирасқорлықтың  қазіргі  жағдайында
Карастырылып отырған теориялардың бірде-бірі дәлел таппай отыр.

Халықаралық  бірлестік  1961  ж.  осы  институтты  жүйелеу  әрекетін
Жасап көрді. БҰҰ Бас Ассамблеясының 1961 ж. 18 желтоқсандағы 1686
(XVI)  қарары  қүқықмирасқорлық  туралы  мәселені  бірінші  кезектегі
тізімге  енгізді.  Қүқықмирасқорлықтың  негізгі  мәселелері  мынадай
әмбебаптық және аумақтық көпжақты шарттармен реттеледі: 1971 ж. 23
тамызындағы  мемлекетгердің  шарггарға  қатысты  қүқықмирасқорлығы
туралы Вена  Конвенциясы,  1983  ж.  8  сәуіріндегі  мемлекеттік  меншік,
мемлекеттік  мүрағат  және  мемлекеттік  қарыздарға  қатысты
Күқықмирасқорлық жөніндегі Вена Конвенциясы, КСРО-ның сыртқы



мемлекеттік қарыздары мен мүрағатгарының қүқықмирасқорльгы туралы
1991 ж. 4 желтоқсандағы Шарт. КСРО таратылып, тәуелсіз мемлекеттер
қүрылғаннан  кейін,  ТМД  қүқықмирасқорлық  институтына  қатысы  бар
мынадай шарттарға қол қойды:

• ТМД мемлекет басшыларының “Бүрынғы КСРО-ның шетелдердегі
меншіғі туралы” 1991 ж. 30 желтоқсандағы Келісімі.

• КСРО-ның  сыртқы  мемлекетгік  қарыздары  мен  актавтеріне
қатысты қүқықмирасқорлық туралы шартын толықтыру жөніндеғі 1993
ж. 13 наурыздағы Келісім.

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

• Бүрынғы  КСРО-ның  мемлекеттік  мүрағаттарына  қатысты
қүқықмирасқорлық туралы 1992 ж. 6 шілдедегі Келісім.

• Бүрынғы  КСРО-ның  шарттарына  қатысты  өзара  мүдделерді
көрсететін қүқықмирасқорлық мәселелері жөнінде езара түсінісу туралы
Меморандум.

• Қүқықтарды  өзара  мойындау  және  меншік  қатынастарын  реттеу
туралы 1992 ж. 9 қазандағы Келісім.

• Бүрынғы  КСРО-ның  сыртқы  мемлекеттік  қарыздары  мен
активтеріне  қатысты  қүқықмирасқорлық  мәселелерін  реттеу  жөнінде
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 1993 ж.
6 қыркүйектегі Келісім және басқалары.

Халықаралық қүқықта мемлекеттердің  қүқықмирасқорлығы туралы
мәселелері  мынадай  жағдайларда  туындайды:  а)  әлеуметтік
революцияларда;  б)  отарлардан  мемлекеттердің  қүрылуы  кезінде;  в)
мемлекетгердің бір бөлігінің бөлек шығуы; г) мемлекет аумағының бір
бөлігінің басқа мемлекетке өтуі кезінде.

а) Әлеуметтік революциялар кезінде.
• Мүндай  тарихи  мөн-жайлар  кезіндегі  қүқықмирасқорлық

мағынасы  әлеуметтік  революциялар  нәтижесінде  пайда  болған  жаңа
мемлекетке бүрынғы мемлекеттің бірқатар халықаралық қүқықтары мен
міндеттерінің  өтуімен  түсіндіріледі.  Мүндай  қүқықмирасқорлыққа
мысал ретінде XVIII ғ. аяғындағы ¥лы француз революциясын, 1917 ж.
Ұлы Қазан социалистік революциясын айтып өтуге болады. Әлеуметтік
революциялар  кезіндегі  қүқықмирасқорлық  мынадай  мәселелерді
қозғайды:

• аумақгық - жаңа мемлекет бүрынғы мемлекетгің аумағында қалады;
• халыққа қатысты мәселелер - мемлекеттің қол астындағы бүрынғы

азаматтар  жаңа  мемлекеттің  азаматтары  болып  қалады;  ал  шетелдегі
адамдар мүндай жағдайда өздері туралы хабарлауы тиіс;

• шарттық міндеттемелер - жаңа мемлекет, әдетге бүрынғы әділетсіз
шарттар жүйесін қайта қарайды;



меншік мәселелері - бүрынғы мемлекеттің активтері мен пассйвтері 
жаңа мемлекетке берілуі тиіс;

. халыкаралық ұйымдарға мүшелік мәселелері - өлеуметтік
олюииялар  халықаралық  үйымдардағы  мүшелікке  әсер  етпейді  -  ре?

салы Куба бүрынғыдай Б¥Ұ-ның мүшесі болып қала берді.
М б) Мемлекеттердің отарлардан бірігуі кезінде

. жана мемлекет бүрынғы отар аумағында қалыптасады.
• щарттык  міндеттемелердің,  әдетге,  кейбір  ескертпелері  болады.  _

бүрынғы метрополийлардың (отарлап, билеуші мемлекеттердің)
алыкаралық  міндеттемелерді  өздеріне  толық  көлемде  ала  алмауына  й
ланысты. Мысалы, Танганьика мемлекетті 1961 ж., ал Уганда ІОАТ ж БҰҮ
бас  хатшысына  екі  жыл  көлемінде  бүрынғы  метпополиялардың
шарттарын іс жүзіндегі шарттар жүйесі деп

ептеп келгендері туралы хабарлайды. Осы кезең ішінде жаңа
^аүелсіз  мемлекеттер  шарттық  негіздердің  тиімділігі  мен  қажеттілігін
айқындаған болып шығады.

в) Мемпекеттің бір болігітң бөлек шыгуы кезінде
• аумактык үмтылыстар шарттық тәртіпте келісіледі;
• халықка таңдау қүқығы және өздері жататын үлтқа қосылу қүқығы беріледі,

, ...
. меншік мәселелері шартгық тәртіпте шешіледі;
• мүшелікке ету мәселелері әр нақты жағдайда жеке дара шешіледі.

Мысалы, 1963 ж. Малайзия Федерациясы қүрылды (Малайя, Сингапур,
Солтүстік Борнео, Саравак Федерациясы). 1965 ж. Сингапур Малайзия
Федерациясының қүрамынан бөлек  шығып,  БҰҮ-ның қүрамына  дербес
мемлекет ретінде қабылданды.

г) Мемлекет аумагының бір болігінің басқа бір мемлекетке өтуі кезінде
. ...

. аумақтық үмтылыстар шарттық тәртіпте келісіледі;

.  халыққа тавдау қүқығы және өздері жататын үлтқа қосылу қүқығы
бершеді, #___

• меншік мәселелері шарттық тәртіпте шешіледі;
• мүшелікке өту мәселелері  әр нақты жағдайда жеке-дара шешіледі.  1958  ж.

Египст және Сирия бірігіп, Біріккен Араб Республикасын қүрды. 1961 ж. 29
қыркүйегінде  Сирия  БАР  қүрамынан  шығып,  қайтадан  БҰҰ-нын  дербес
мүшесі  болда.  1990  ж.  Солтүстік  және  Оңтүстік  Йемен  біріккен  кезде
мүшелікке өту осыған үқсас жағдайда өткен болатын.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастыгын қүру кезіндегі қүқықмирас-  қорлық
мәселелер.
КСРО-ның  бүрынғы  субъектілері  -  мемлекеттер  -  оздерінің  арасындағы
бүрынғы барлық қатынастарды түбегейлі қайта қарау керек деп шешті. Ен
алдымен, ТМД-ға мүше-мемлекеттер үшін КСРО-ның

б і



халықаралық қүқық субъекгісі ретінде өмір сүруін тоқгатқаны аян болды.
Соған сәйкес,  халықаралық қүқықтың жаңа субъектілерінде де,  сондай-
ақ  мирасқор-мемлекет  Ресей  Федерациясында  да  көптеген
проблемаларды жеделдете реттеу қажеттігі  туралы мәселе пайда болды.
Бүл  проблемалар,  жоғарыда  айтып  өткеніміздей,  аумақ,  халық,  меншік,
шарттық  тәжірибелерге,  түрақты  және  уақытша  халықаралық
үйымдардағы мүшелік мәселелеріне қатысты болатын. ТМД-ның барлық
мүше-мемлекеттері өздерінің қүрылтай қүжаттарында сыртқы саясаттың
іс  жүзіндегі  мәселелерін  жүзеге  асыру  үшін  тиісті  шарт-жағдайлар
қалыптастыру туралы жариялап,  бүрынғы Одақтың мүліктерінен тиісті,
бекітілген  өділ  үлестеріне  ТМД-ның  әрбір  мүше-мемлекетінің  иелену,
пайдалану, билік ету қүқығын бекітіп жатты. ТМД-ның барлық мүшелері
халықаралық  шарттардың  мемлекеттер  арасындағы  қатынастарды  одан
өрі  дамыту  және  нығайту  ісіндегі  рөлі  туралы  мәселені  шешуге  ортақ
мәмілемен келу қажеттілігі жөнінде мәлімдеді.

ТМД-ның іс жүзіндегі тәжірибесі көптеген проблемалардың әлі күнге
дейін шешімін таппай келе жатқанын көрсетеді.  Ол біріншіден, Каспий
теңізінің  мәртебесін  айқындай  алмаудан;  Қазақстан  Республикасы  мен
Өзбекстан  Республикасының  сыртқы  саясатындағы  даулы  аумақтық
мәселелерден;  Қазақстан  Республикасы  мен  Ресей  Федерациясы
арасындағы  “Байқоңыр”  ғарыш  кешенін  үзақ  мерзімге  жалға  алу
мәселесінің  толық  келемде  шешілмеуінен  байқалады  және  біздің  үлы
отандастарымыз  Ш.Уөлиханов  пен  Ә.Бөкейхановтың  қаламдарынан
шыққан Мәскеу,  Санкт-Петербург,  Омбы, Томск қалаларының кітапхана
қорларында жатқан мүрағаттық қүжаттардың бірқатарын беру мәселелесі
шешілу сатысында түр.

1991 ж. 8 желтоқсандағы ТМД-ны қүру туралы келісімде, 1991 ж. 21
желтоқсандағы Алматы Декларациясында,  1993 ж.  22  қаңтардағьі  ТМД
жарғысында  жалпы  экономикалық  кеңістікті,  жалпы  еуропалық  және
еуразиялық нарықты қалыптастыру және дамыту; жүрт таныған нормалар
мен халықаралық құқық қағидалары негізінде демократиялық қүқықтық
мемлекеттер  құруға  үмтылу;  ТМД  мүше-мемлекеттерінің  азаматтық
бейбітшілік  пен  үлтаралық  келісімді  сақтау  жауапкершілігін  сезіну
мәселелерінде ынтымақтастықтың жолын қуу бірнеше мәрте бекітілді.

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

Сонымен,  қүқықмирасқорлық  дегеніміз  -  дамуына  әлемдік  аренада
болып  жатқан  тарихи  өзгерістер  үлкен  әсерін  тигізетін  халықаралық
жария қүқықтың бір институты болып табылады.
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5-ТАРАУ. Халықаралық шарттар қүқықтары

5.1. Халықаралық  жария  қүқықтың  бір  саласы  -  халықаралық  шарттар
қүқықтары.

5.2. Халықаралық шарттардың құқықтық табигаты.
53. Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары.
5.4. Халықаралық  шарттардың  әрекет  еіуі  және  тоқгатылуы  (қалпыііа

келтірілуі).
5.5. Халықаралық шарттардың жараіисыздыгы.

5.1. Халықаралық жария қүқықтың бір саласы - 
халықаралық шарттар қүқықтары

Халықаралық шарттар қүқығы -  шарттық-қүқықтың нормалар жиынтығын
қүрайтын,  халықаралық шарттардың жасалу тәртібін,  жарамдылық шарттарын,
әрекет  етуі  мен тоқтатылуын айқындайтын халықаралық жария  қүқықтың бір
саласы. Халықаралық шарттардың қүқығы осы заманғы халықаралық қүқықтың
негізгі  салаларының  бірі,  ол  халықаралық  қүқықтың  барлық  қүқықтық
нормаларымен,  институтгарымен  және  салаларымен тығыз  байланысты болып
табылады, Бүл сала осы заманғы халықаралық қүқықтың қызмет тәртібін, шартгық
нормаларды жасау тәртібін, олардың жарамдылығын, әрекет ету, тоқтау рәсімдерін,
өзіне жүктелген міндетгемелерді орындамаудың қүқықтық салдарын айқындайды.
Шарттық  қүқықтың  мүндай  басымдылық  рөлі  оның  реттеу  объектісінің
ерекшелігімен, осы заманғы халықаралық қатынастардағы маңызымен, сондай-ақ
халықаралық  шарттар  қүқықтарының  қайнар  көздерінің  өзгешелігімен
айқындалады.  Халықаралық  шарттың  өзі  халықаралық  шарттар  қүқығының
объектісі болып табылады, ол халықаралық қүқықтың негізгі қайнар көзі; әдеттегі
ғана емес, сонымен бірге шарттық ережелерді де өзгерту қүралы; халықаралық
жария  қүқықтың  барлық  салаларында  халықаралық  қүқықтың  маңызды  жаңа
нормаларының  жасалуына  мүмкіндік  береді.  Қүқықтың  осы  саласының
қүрылымында, мазмүнында болып жатқан өзгерістердің халықаралық қүқықтың
басқа салаларының мазмүнынан көрініс табары сөзсіз. Жоғарыда атап өтілгендер
халықаралық  жария  қүқықтың  осы  заманғы  жүйесінде  халықаралық  шарттар
қүқығының ерекше орын алатынын көрсетеді.

Халықаралық шарт -  бүл халықаралық қүқық субъектілерінің,  ең алдымен
және негізгі орайда мемлекеттер еріктерінің келісілген көрінісі, ол тараптардың
өзара мүдделі мәселелері бойынша жасалады және қатынастарды халықаралық
қүқықтың  негізгі  қағидаларына  сай,  озара  қүқықтар  мен  міндеттерді  жасау
жолымен реттейтін шарттық



ережелер болып табылады. Мұнда айта кететін бір жайт, халықаралык қүқықтағы
шарт шарггық процесс қатысушыларының ерікті ғана емес, сонымен бірге бір-
біріне маңызы бірдей жол берушілік нәтижесінде пайда болады. Халықаралық
шарт құқығының теориясы шарттарды тең құқықты және тең құқықсыз деп екіге
бөледі. Халықаралық жария қүқық субъектілерінің сапалы шарттық тәжірибелері
үшін тең қүқықты шартгардың алар орны ерекше екені дау тудырмайды, олар
шарттық  процесс  қатысушыларының  тәуелсіздігі  мен  дербестігін  өзара
мойындауға негізделген.

Ад окінішке орай іс жүзінде кездесетін теңқүқықсыз шарттарды
не сипаттайды?

• Шарттық  процестің  негізгі  субъектілері  -  мемлекеттердің  тәуелсіздігін
сыртқы жағынан шектеу.

• Халықаралық  қүқық  субъектілерінің  ішкі  қүзыреттерін  қүрайтын
мәселелерге қол сүғу.

• Өз мемлекеттерінің заңдарына бағындыру әрекеті.
• Келісуші мемлекеттердің қүқықтар мен міндеттерді бөлісудегі әжептеуір

үйлеспеушіліктерінің болуы.
• Қаржылық міндеттемелердің сәйкессіздігі, өзара тиімділіктің болмауы, жол

беруде бірдейліктің, теңдіктің жоқ болуы.
Халықаралық  шарт  мемлекеггер  арасында  туындайтын  дауларды  бейбіт

жолмен  шешудің  жалғыз  қүралы,  тиісінше  халықаралық  келісімдер
мемлекетаралық  қатынастармен  бір  мезгілде  пайда  болған  деуге  болады.
Мемлекетаралық ынтымақтастықтың даму тарихы мүндай шартгардың көптігі
мен түрлі-түрлі болғандығын дәлелдейді.  Әлемдік бірлестіктің дамуына қарай,
шарттық процесс қатысушыларының міндеттемелері нақтыланып, заңи сипат ала
бастады. Мысалы, алғашында шарттық міндеттемелер діни моральға негізделсе,
ХҮІІ-ХҮІІІ  ғғ.  шарттар  монархтардың  саяси  моралына  сүйене  бастады;
халықаралық шарттар қүқығында XIX ғ. саяси шартгардың тек қүқықтық нысанда
ғана  смес,  сондай-ақ  дін  мен  моральға  сүйенген  кезеңі  ретінде  сипатталады.
Сөйтіп,  халықаралық  саяси  шартгар  қүқықтық  шартгардан  келіп  шыққан  еді.
Мемлекеттер олардың заңдық күшін мойындай отырып, шарттардың моральдық-
саяси маңызын да жоққа шығармайды.

Халықаралық  шарттар  қүқығының  қалыптасу  процесі  рим  қүқығының
әсеріне, оның ішінде міндеттемелік қүқық нормаларының әсеріне көп үшырады.
Мәселен,  “расіа  $ипІ  зегуапсіа”  -  “шарттар  орындалуы  тиіс”  деген  шарттар
қүқығының  негізгі  ережесі  рим  қүқығынан  алынған.  Шартгық  қүқықтың
жүйеленуі түтастай алғандағы халықаралық қүқық жүйеленуінің ажырамас бөлігі
болып табылады. 1935 ж. Гарвард университетінің негізінде бір топ заңгерлердің
Гарвард Жобасы деп аталатын еңбектері жарыққа шықты. Халықаралық жария
қүқықтың



осы  саласының  ресми  жүйесін  1924  ж.  ¥лттар  Лигасы  қабылдады.  Алайда,
сарапшылардың дайындаған баяндамасы сол күйі талқыланбаған күйде қалды.
Халықаралық  шарттар  туралы  1928  ж.  америкааралық  конвенция  жүйелеген
алғашқы халықаралық-қүқықтық акт болып табылады. Шарттар қүқығы туралы
мәселе  1950  ж.  бастап,  халықаралық  қүқық  Комиссиясының  жүйелеу
жүмыстарының тізіміне енгізілді.
1968 ж.  шақырылған  халықаралық  шарттар  қүқығы  жөніндегі  Вена
Конвенциясы 1969 ж. халықаралық шарттар қүқығы туралы Вена Конвенциясын
қабылдаумен аяқталды. Конвенция 1980 ж. 27 қаңтарында күшіне енді, себебі 1969
ж.  Конвенцияның  84-бабына  сәйкес,  ол  “қосылу  туралы  отыз  бесінші  бекіту
грамотасын немесе  отыз  бесінші  қүжатты сақтауға  бергеннен  кейін  отыз  күн
өткенде” күшіне енеді деп көрсетілгеа Қазақстан Республикасы оған 1993 ж. 31
наурызында қосылды.

Бүл жүйелеу қүжаты 85 баптан және қосымшадан түрады. Оның Кіріспесінде,
халықаралық  шарттар  қүқықтарының  жүйеленуі  және  үдемелі  дамуы
халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдауға, халықтар арасындағы достық
қатынастарды  дамытуға  және  бір-бірімен  ынтымақтастықты  жүзеге  асыру
жолындағы алға қойған мақсатгарға қол жеткізуге көмектеседі деп көрсетілген.
Кейінірек  халықаралық  қүқық  Комиссиясы  халықаралық  үйымдардың
қатысуымен жасалатын шарттардың әрекетін реттейтін нормалардың жүйеленуін
жүзеге асырды. 1986 ж. халықаралық қауымдастық мемлекеттер мен халықаралық
үйымдардың  арасындағы  халықаралық  шарттардың  қүқықтары  туралы  Вена
Конвенциясын қабылдайды. Осы нормативтік актілерді қолдану тиімді болу үшін
екі Конвенция баптарының нөмірлері сәйкестендірілді. 1978 ж. тағы бір маңызды
жүйелеу акті - мемлекеттердің шарттарға қатысты қүқықмирасқорлығы туралы
Вена Конвенциясы қабылданды. Сонымен, халықаралық қүқық Комиссиясының
жоғарыда аталған жүйелеу жүмыстары халықаралық қүқық қызметінің маңызды
сатысы г болып табылады.
* Халықаралық жария қүқықтың барлық субъектілері  халықаралық шарттар
қүқығының  субъектілері  бола  аладья  Халықаралық-қүқықтық  әдебиеттерде
шарттық  процестің  субъектілік  қүрамын  айқындау  үшін:  “субъектілер”,
“қатысушылар”, “контрагент”, “ халықаралық шарттың тараптары” сияқты түрлі
терминдер  пайдаланылады.  “Контрагент”  термині,  белгілі  болғанындай,  сауда
тәжірибссінде, 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-қүқықтық
міндеттемелердің  теңқүқықты  қатысушылары  болып  есептелетінін  айтып  өту
керек.



Барлық мемлекеттердін халықаралық шарт жасасу қүқықтары бар.  Мүндай
ереже халықаралық шарттардың қүқықтары туралы 1969 ж Вена Конвенциясының
6-бабында: “Әрбір мемлекеттің шарт жасасу қүқық қабшеттіліп бар” деп бекітілгең
Сонымен бірге,  мемлекетгердің шарттардын белгілі  бір турлерін жасау қүқығы
шектелуі  мүмкін  Мысалы  халықаралық  келісімдерге  сәйкес,  үдайы  бейтарап
мемлекеттердің корғану сипатындағы одақтық шартгарды жасау, әскери одақгар,
әскери  көмектер  туралы  келісімдер  жасау  қүқығы  жоқ.  Бүл  үдайы  бейтарап
мемлекеттердін қүқықтық табиғатына байланысты.

Өздерінің тәуелсіздігі үшін күресуші үлггардың шарттық қүқық қабілегпліп
олардың  халықаралық  қүқық  субъектілігінің  бір  бөлігін  қүрайды.  Мысалы,
Иорданиядағы жағдайды қалпына келтіру туралы
1970 ж. Каир Келісімі; тәуелсіздік үшін қарулы күрес кезеңіндегі алжир үлтында
шартгық  қатынастар  болды,  олардың  Алжир  Республикасы  қүрылганға  деиін
өздерінің қарулы күштері ғана емес,  сонымен бірге вз үкіметі де бар болатын.
Ұлтгардың  отарлық  режимін  қандай  да  бір  нысанынан  тәуелсіз  және  басқа
мемлекеттердің,  оның  ішінде  метрополиялардың  тануынан  да  тәуелсіз  күйде
халықаралық шартгық қатынастарға түсе алатынын халықаралық қүқық тәжірибесі
дәлелдеуде.

Халықаралық үйымдардың шарттық қүқық қабілетгілік сипаты халықаршіық
қүқықтың  негізгі  субъектілері  мемлекетгердің  шарттық  қүқық  қабілетплігінен
өзгешерек. Халықаралық үйымдар, егер олардың қүрылтаи қүжаттарында осындай
рәсім  козделген  жағдайда  немесе  мүше  мемлекеттердщ  ерекше  өкілеттіктеріне
негізделген жағдайда ғана шарттық процеске қатыса алады.

.Халықаралық  қатынастар  іс-тәжірибесінде  түрлі  санаттағы  субъектілер
қатысатын көл жақты шартгар кездеседі. Бүл шарттарды өздерінің заңдықтабиғаты
жағынан  аралас”  немесе  күрделі  деп  атауға  болады;  Мысалы,  халықаралық
үйымдардың теңіз спутниктік байланысын паидалану туралы 1976 ж. келісімнің
(ИНМАРСАТ) қатысушылары мемлекеттер, жария және жеке сипаттағы үлттық
үйымдар болған. Эквадор, Юнеско және Чарльз Дарвин Федерациясы арасындағы
Галапагосс архипелагының биологиялық бірлестігін қорғау шаралары туралы ж. үш
жақты  келісімде,  Ч.Дарвин  Федерациясы  үкіметтік  үиым  болып
табылмайтындықтан, халықаралық қүқықтың субъектісі бола алмаиды. * 3

5.2. Халықаралык шарттардың құқыкгық табиғаты

Кап^аЛЫ*а*5аЛЫҚ ҚҮҚЫҚ субъектілерінің арасында өзара келісілетіннін барлығы
халықаралық шартгың объектісі немесе заты болып табылады. матеРиалДЫҚ және

материалдық емес қүндылықтар, әрекет немесе



әрекетсіздік  болуы  мүмкін.  Халықаралық,  сонымен  қатар  ішкі  мәселелер  де
халықаралық  шарттардың  объектілері  болуы  мүмкін,  оларды  шешу  шарттық
процестің  барлық  қатысушылары  үшін  мүдде  болады.  Шарпық  тәжірибеде
халықаралық  қүқықтың  барлық  негізгі  қағидаларының  орындалуы  міндетті.
Мысалы,  егер  халықаралық  қүқық  субъектілері  мемлекетгік  шекараларды
делимитациялау  және  демаркациялау  туралы  шартқа  қол  қойса,  онда  мүндай
жағдайда аумақтық түтастық қағидасы мен шекаралардың қол сүғылмайтындығы
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  қүқықтары  мен  бостандықтарын  қорғау
мәселелеріне қатысты болса, онда мемлекеттер өздеріне адамның қүқықтары мен
негізгі бостандықтарын қүрметтеу қағидасына, халықтардың тең қүқықтылығы мен
өзін-өзі басқару қағидасына сәйкес міндеттемелерді алады.

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

Кез келген халықаралық шарттың ажырамас қасиеті және оның халықаралық
дәстүрден  ерекшелігі,  мүнда  субъектілердің  еркі  анық  көрсетілетіндігінде.
Халықаралық қүқық субъектілерінің еріктерінің айқын сипат алуына көмектесетін
қүралдар мен тәсілдер халықаралық шарттың нысанын қүрайды. Оларға ауызша
түжырымдар және анықтамалар, сондай-ақ шарттың әр түрлі бөліктерінің орналасу
арақатынасы  мен  рөлі,  оның  қүрылымы  мен  атауы  жатқызылады.  Белгілі
болғанындай, халықаралық шарттар жазбаша, кейде ауызша нысанда жасалады.
Мысалы,  халықаралық  шарттардың  қүқықтары  туралы  Вена  Конвенциясының
шарттық ережелері сауда шарттарының жазбаша да, ауызша да жасалу нысандарын
қарастырады.

Халықаралық  шарт  нысанының  маңызды  элементтерінің  бірі  және  оның
көмегімен субъектілердің ниеттерін айқын көрсететін нәрсе - ол шартгық процестің
қатысушылары қолданатын тіл болып табылады. Халықаралық шарт мәтінделген,
сөзбен бекітілген келісім түрінде болуы мүмкін. Халықаралық шарттың қандай да
бір міндетті тілі жоқ екенін



айтуымыз керек. Белгілі болғанындай, екі тарапты шарттар келісуші екі тараптын
білетін тілдерінде жасалады. Екі тараптың тілдерінде жасалган мәтіннің бірдей
заңдық күші болады, яғни олар тең. Бүл ереже шарттың қорытынды баптарында
жиі көрсетіледі. Кейбір жағдайларда екі тарапты шарттар екі тілде емес, үш тілдегі
нүсқада жасалуы мүмкіа Оны тараптардың серіктестерінің тілін білмегендіктен, екі
тарапқа да белгілі тілге жүгінуімен түсіндіруге болды. Мүндай жағдайда, қарама-
қайшылықтар туындайтын болса,  бір мемлекеттің  тілі  келесі  тарапқа түсініксіз
болса,  үшінші  тілдегі  мәтін  түпнүсқалық  (аутентикалық)  болып  есептеледі.
Мысалы,  Қазақстан  Республикасының  Балтық  елдерімен  шарт  жасасу
тәжірибесінде  шарттарды  үш  тілде  жасау  кездеседі:  қазақ  тілінде  және  шарт
жасасушы Балтық елінің бір тілінде
- литва,  латвия,  эстон  тілдерінде;  үшінші  қолданылатын  тіл  -  орыс  немесе
ағылшын  тілдері  болады.  Халықаралық  әмбебап  үйым  -  Біріккен  Ұлттар
Үйымының  аясында  жасалатын  шарттар,  әдетте,  осы  үйымның  алты  ресми
тілдерінде - орыс, араб, ағылшын, француз, испан және қытай тілдерінде жасалады.

Халыкаралық  шарт  нысанының элементтеріне  оның қүрылымын,  шарттын
атауын  көрсететін  кіріспесін,  негізгі  және  қорытынды  бөлімдерін  жатқызады.
Халықаралық шарт қүқығы теориясында шарттың кіріспесі, халықаралық шарттың
басқа бөлімдерімен теңдей заңдық күші бар ажырамас бөлігі  ретіндегі  маңызы
көпке  дейін  жоққа  шығарылып  келді.  Алайда,  халықаралық  шарт  қүқықтары
туралы 1969 ж. Вена Конвенциясынын 31-бабында шарттың контексіне кіріспенің
де  кіретіні  анық  көрсетілген.  Кіріспеде  келісуші  тараптардың,  уәкілеттілердің
атаулары, дәлелдері және окілеттерінің жарамдылығы ғана емес, сонымен бірге
шарттың  мақсаты  да  көрсетіледі.  Мысалы,  БҰҰ-ның  1945  ж.  Жарғысының
Кіріспесінде соғыстың зардаптарынан қүтқару, адамның негізгі қүқықтарына деген
сенімді бекіту, міндеттемелердің әділдігі мен қүрметгеуді сақтауға шарт-жағдайлар
жасауға  көмектесу  және  т.б.  мазмүндалғаа  Қазақстан  Республикасы,  Қырғыз
Республикасы  және  Өзбекстан  Республикасы  арасындағы  БҰҰ-ның
қамқорлығындағы үжымдық бітімгершілік батальонын үйымдастыру және қүру
туралы 1995 ж. 15 желтоқсандағы Келісімнің Кіріспесінде БҰҰ мүшесі екендігі,
барлық әлемде бейбітшілікті сақтау үшін халықаралық қауымдастықтың жоғарғы
жауапкершілігін бөлісу туралы тезис, дағдарыстарды реттеу, соғыс қаупінің алдын
алу және т.б. реттеудегі БҰҰ-ның күш салуына тараптардың бірігіп үлес қосуға
үмтылулары ескеріліп өткен.

Халықаралық  шарттың  орталық  бөлігі  бөліктерге,  тарауларға,  баптарға,
параграфтарға,  тармақтарға,  тармақшаларға  бөлінеді.  Осындай  бөліктерге  бөлу
халықаралық шартгардың мәтінін пайдалануды, әсіресе олар үлкен көлемді болған
жағдайда жеңілдетілді. Аталған



элементтердің бар немесе жоқ болуы шарттың мазмұнына, қатысушылардын санына,
мақсаттарына және өзге де факторларға байланысты, мысалы, жоғарыда аталған 1969
ж.  Вена  Конвенциясы  көпжақты  шартретінде  бөліктерге,  бөлімдерге,  баптарға,
тармақтарға,  тармақшаларға  бөлінеді.  1949  ж.  Женева  Конвенциясы  әрекеттегі
армиялардағы жараланғандар мен аурулардың жағдайын жақсарту, сондай-ақ теңіздегі
қарулы  күштердің  қүрамынан  кеме  апатына  үшыраған  жәбірленуші  адамдардың
жағдайын  жақсарту  туралы  мазмүны  тарауларға,  баптарға,  тармақтарға,
тармақшаларға  бөлінген.  Ал  дипломатиялық  қатынас  туралы  1961  ж.  Вена
Конвенциясы,  ядролық  қаруды  таратпау  туралы  1968  ж.  шарттың  мазмүнды  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  мәлімеггер,  депозитарийді  көрсету  және  мәтіннің  түпнүсқалығы
туралы тезис болады.

Халықаралық  Шартта  қосымша  материалдардан,  қол  қоюдың  қорытынды
хаттамаларынан,  ноталар  немесе  хаттар  алмасудан,  реттеу  рәсімінің  ережесінен
түратын  қосымшалар  болуы  мүмкін.  Қосымшаның  кіріспеден,  негізгі  және
қорытынды ережелерден өзгешелігі, ол шартта немесе қосымшада тікелей көрсетілсе,
шарттың ажырамас бөлігі бола алады. Мысалы, БҰҰ-ның 1945 ж. Жарғысының 92-
бабына  сәйкес,  Халықаралық  Сот  Статуты  Жарғының  ажырамас  белігі  болып
табылады.  Қазақстан  Республикасының  үкіметі  мен  Ресей  Федерациясы  үкіметі
арасындағы “Байқоңыр”  кешенін  жалға  алу  туралы 1994  ж.  19  желтоқ-  сандағы
шартта, аталмыш шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бірнеше қосымшалар
көзделген. Мысалы, № 3 қосымшада жалға алудың қосымша шарттары бар: визасыз
режим  мәселелері,  кедендік  ресімдеу,  түрмыстық  шарт-жағдайлар.  Белгілі
болғанындай,  аумақтық  мәселелер  жөніндегі  шарттарда  топографиялық  карталар,
демаркациялық  (шекаралық)  белгілері  бар  қосымшалар;  ал  халықаралық
экономикалық  шарттарда  -  техникалық  стандарттары,  тарифтері  бар  қосымшалар
болады.

Халықаралық шарттардың нысандарын атау сияқты элементтері де үлкен маңызға
ие. Себебі, халықаралық тәжірибеде 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, мазмүндама, хартия, меморандум, регламент, акт, ноталар
алмасу  және  т.б.  Бүгінгі  таңда  халықаралық  шарттар  атауларының  заңдық
ерекшеліктері де және мүндай атаулардың көпшілік таныған топтамалары да жоқ.
Сонымен бірге, кейбір атаулардың





іс  жүзінде  үзақ  мерзім  пайдаланылуы  нәтижесінде  біршама  заңдылыққа  ие
болатынын да айту өту керек. Мысалы, халықаралық үйымдарды немесе олардын
жеке органдарын қүру туралы шарггар жарғылар немесе статуттар деп аталады
(БҰҰ  Жарғысы,  ТМД  Жарғысы,  Халықаралық  СотСгатуты).  Көптарапты
шарттардын  қатысушылары,  әдетте,  өздерінің  қүқықтары  мен  міндеттерін
конвенция  нысанында  ресімдейді  (Женева  Конвенциясы,  Гаага  Конвенциясы).
Қалыптасқан  халықаралық  тәжірибеде  соғыс  және  бейбітшілік  мәселелері,
адамның  қүқықтары  мен  бостандық  мәселелері  жөніндегі  маңызды  шарттық
ережелер  пактімен  белгіленеді  (шабуыл  жасамау  Пактісі,  Рерих  Пактісі,  адам
қүқықтары  жөніндегі  Пактілер).  БҰҰ-ның халықаралық  қүқық  Комиссиясында
шарттардыңтүрлі атауларын талқылаған кезде ноталар алмасу сияқты атау туралы
мәселе  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 тәсілі деп есептеу керек, себебі осындай алмасу
арқылы тараптардың келісімдері ресімделеді деп айтып өтгі. Үкімет басшылары
мен мемлекет басшыларының өтініштері мен мазмүндамалары сияқты шартгық
актілер халықаралық-қүқықтық қатынастарда үдемелі орын алуда. Осы заманғы
жағдайда оларда маңызды саяси, экономикалық және әскери мәселелер жөніндегі
келісімдердің, келіссөз жүргізудің нәтижелері көрініс табады.

Халықаралық шарттар қүқықтарының теориялық курсы үшін халықаралық
шарттардың жіктелуінің үлкен маңызы бар. Жіктеуге мыналар негіз болады:

• Шартка катысушылардын сандык күрамына байланысты: екі тарапты және
көп тарапты. Екі тарапты шарттар, оз кезегінде әр тарапта бір қатысушы болатын
әдеттегі екі тарапты шартгарға және бір тарабында да, екінші тарабында да бірнеше
қатысушылары  бар  шарттарға  бөлінеді.  Көп  тарапты  шарттардың  ішінде
қатысушылары шектеулі шарттар (топтық немесе шектелген деп аталатын) және
жалпы (әмбебап) шарттар болатынын айыра білу керек.

• Халыкарадыкшар.ьйбь.ектілеріиі-4  түрдерш&байлаішсты;  саяси,
экономикалык>  арнайы  мәселелер  бойынша.  Шабуыл  жасамау  туралы,
дипломатиялық және елшілік қатынастарды орнату жөніндегі, аумақтық мәселелер
жөніндегі  шартгар  және  т.б.  саяси  шарттарға  жатқызылады.  Экономикалық
мәселелер жөніндегі  шарттар санатына тауар жеткізілімі және тауар айналымы
жөніндегі,  есептік-несиелік  шарттар,  өндірістік  меншікті  қорғау  туралы,
қосарланған  салықтан  қүтылу  үшін  шарттар  және  т.б.  жатқызылады.  Арнаулы
мәселелер жөніндегі халықаралық шарттар көлік, ауыл шаруашылығы, ғылым және
мәдениет, денсаулық сақтау, қүқықтық мәселелер көлемінде жасалады.

• Халыкаралык  шарттарды  жасайтын  органдарга  байланысты  шарттар
мемлекетзралык.  үкіметапалык.  ведомствоаралык  болып  бөлінедь  Қазақстан
Республикасы  Президентінің  “Халықаралық  шарттарды  жасасу,  орындау  және
күшін  жою  тәртібі  туралы”  заң  күші  бар  Жарлығының  3-бабына  сәйкес,
халықаралық  үйымдар  шетелдік  мемлекеттер  мен  Қазақстан  Республикасының
атынан  мемлекетаралық  шарттарды  жасайды;  үкіметаралықты  -  Қазақстан
Республикасының  Үкіметі  атынан;  ведомствоаралықты  -  Қазақстан
Республикасының  министрліктерінің,  мемлекеттік  комитеттерінің  және  өзге  де
орталық  атқару  органдарының,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының
Президентіне  тікелей  есеп  беретін  және  бағынатын  мемлекеттік  органдардың
атынан жасайды.

• Халықаралық  шарттың  жасалатын  мерзіміне  байланысты  мерзімді  және
мерзімсіз  шарттар  болады.  Халықаралық  шарттың  қорытынды  ережелерінде
қандай  да  бір  шарттың  өрекет  ету  мерзімі  келісіледі.  Мысалы,
конвенциялықшартережелері, өдетте, мерзімсіз болады. Тауар жеткізілімі, лизинг
мерзімдеріне байланысты экономикалық шарттар мерзімді халықаралық шарттарға
жатқызылады.

• Зандык салдарына. ұлттык.зандардын езгеруіне байланысты халыкаралык
шарттарды өзі орындалатын және өзі орындалмайтын халыкаралык шарттар деп
бөледі,  Егер  мемлекетте  халықаралық  шарт  ұлттық  заңдарды  қосымша,
нақтылайтын норма қабылдамай-ақ қолданылатын болса, онда ол өзі орындалатын
болып есептеледі.  Мүндай  санатқа,  әдетге  қаржылық  меселелерге  байланысты
Қазақстан катысатын шарттар жатқызылады.  Өздерінің мәні  бойынша шарттар
халықаралық болып есептеледі, олардың реттейтін қатынастарына әсер ету нысаны
бойынша өздері орындалатын болады, өйткені Қазақстандағы қаржылық заңдарда
олар имплементтелмеген. Алайда, осы заманғы шарттық тәжірибеде олар кездесіп
қалады.  Мәселен,  халықаралық  бухгалтерлік  есеп  аясындағы,  салық  салу,
инвенстициялық қызмет, қаржылық қызмет көрсету, бәсекелестік ережелеріндегі
шарттар. Әрекеттегі үлттық заңнамаға өзгерістер енгізуі тиіс шарттық ережелер
өздері орын- далмайтын болып есептеледі.

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

5.3. Халыкаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары

Халықаралық  шарттарды  жасау  дегеніміз  -  бірнеше  жүйелі  сатылардан
қүралатын күрделі процесс. Халықаралық шарттар процесінің теориясында осы
процесті  техникалық  жаққа  қарай  жатқызу  туралы  пікірлер  қалыптасқан.
Халықаралық шартгарды жасау өте күрделі,



ОНЫҢ күрделілігін шарт обьектілерінің күрделілігімен, катысушыларының табиғаты
мен көлемімен, кейбір жағдайларда саяси жағдайдың жағымсыздығымен түсіндіруге
болады. Осы шарт процесіне халықаралық шарттың қатысушылар тарапының заңи
әрекеттері  мен  түтастай  бірқатар  нақты  сатылары  кіргізіледі,  олар:  келіссөздер
жүргізуге  уәкілетті  түлғаларды  тағайындау;  уәкілеттерді  үсыну  жене  тексеру;
шарттың мәтінін үйлестіру; шартгың жобасын талқылау және қабылдау; шарттың
түпнүсқасын жасау (парафирлеу); шартқа қол қою; ескертулерді жариялау; шартты
бекіту; бекіту грамоталарымен алмасу және депоненттсу; шартты промульгациялау
(жариялау); Біріккен Ұлттар Ұйымында шартты тіркеу. Кейбір заңгерлер шарт жасауға
шарттың заңды күшіне енуін де жатқызып жүр. Шарттың процесіне жоғарыда аталған
сатылардың  бәрін  енгізу  міндетгі  емес.  Ол  шарттың  нысанына,  тараптың
қатысушыларының алдын ала келісуіне байланысты.

Халықаралық  шартты  жасау  рәсімін  қарастыру  халықаралық-  қүқықтық
әдебиеттерде  әдетте,  өкілеттіліктерді  беруден  басталады.  Кейбір  қайнар  көздерде
өкілеттіктерді беру, шарт бастамашылыгы сияқты халықаралық шартты жасаудың
алдында болады деп көрсетілген.

Егер халықаралық шартты халықаралық конференцияларда немесе халықаралық
үйымдарда  үсынуға  мемлекет  өкілдік  берген  мемлекет  басшылары,  үкімет
басшылары,  сыртқы істер  министрлері,  дипломатиялық  өкілдіктердің  басшылары
жасайтын  болса,  оңда  халықаралык  шарттар  қүқықтары  туралы  1969  ж.  Вена
Конвенциясының  7-бабының  2-тармағына  сәйкес,  жоғарыда  аталған  түлғалар
өздерінің  лауазымдық  өкілеттіктерін  жүзеге  асырғанда  шарттық  процеске  қатысу
үшін  арнайы  өкілеттіктердің  берілуін  қажет  етпейді.  Қазақстан  Республикасы
Президентінің  “Қазақстан  Республикасының  халықаралық  шарттарын  жасасу,
орындау және күшін жою тәртібі туралы” 1995 ж. Заң күші бар Жарлығының 9-
бабына  сәйкес,  “Қазақстан  Республикасының  Президенті,  Қазақстан
Республикасының  Премьер-  министрі,  Қазақстан  Республикасының сыртқы  істер
министрі  арнаулы  өкілеттіксіз-ақ  келіссөздер  жүргізуге  және  Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарына қол қоюға қүқылы”.

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

Қазақстан  Республикасының  шет  мемлекеттегі  дипломатиялық  өкілдігі
басшысының немесе Қазақстан Республикасының халықаралық үйым жанындағы
өкілдігі басшысының арнайы өкілеттіктері болған



ретте ғана Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына қол қою қүқығы
бар.

Қазақстан Республикасының министрі, Мемлекеттік комитетінің төрағасы, өзге
де  орталық  атқару  органының  басшысы,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының
Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органның басшысы
өз қүзырындағы мәселелер жөнінде арнайы өкілеттіксіз-ақ келіссөздер жүргізуге және
Қазақстан Республикасының ведомствоаралық шарттарына қол қоюға қүқылы.

Арнайы өкілеттіктерді беру қажет болған жағдайда, келіссөздер жүргізу, шартты
қабылдау, оның түпнүсқасын бекіту, қол қою қүқығы қүжатта куәландырылуы тиіс.
Мүндай өкілеттіктер жасалатын шарттың барлық сатыларына таралмауы мүмкін,
мысалы,  тек  қол  қоймай  келіссөздер  жүргізуге  берілуі  мүмкіа  Бүл  мәселелер
өкілеттіктерді тексеру жөніндегі комитеттің қүзыретіне жатады. Өкілетті адамның,
тегі, аты, әкесінің аты, оның өкілеттеріне кіретін мәселелер аясы көрсетіледі. Егер екі
тарапты  шарт  жасалса,  онда  қатысушылар  өкілетгіктерінің  түпнүсқаларымен
алмасады. Ал, коп тарапты шарггарда өкілеттіктер конференцияның немесе үйымның
хатшылыгына тапсырылады. Конференцияда баяндама үсынушының өкілеттіктерін
тексеру үшін арнайы комитет қүрылады.

Халықаралық  шарттың  келісілген  мәтінін  жасау  шарт процесіндегі
міндетті саты болып табылады. Осы сатыға шарт жобасын талқылау мен қабылдау
және  оның түпнүсқасын  бекіту  де  кіреді.  Келіссөздер  жүргізу  келісілген  мәтінді
дайындаудың негізгі сатысы болып табылады. Олар халықаралық шарттың келісілген
мәтінін дайындаудың мынадай сатыларынан өтеді:

• әдеттегі дипломатиялық көздерді пайдалану;
• халықаралық конференциялардың қызметі;
• халықаралық үйымдардың қызметі.
Әдеттегі  дипломатиялық  арналар  келісуші  тараптардың  дипломатиялық

өкілдіктерінің қызметінен түрады. Келісуші тараптар шарттың жобасы бойынша келіп
түскен  үсыныстарды  талқылап,  мәміле,  өзара  талаптан  қайту  арқылы  өздерінің
позицияларын  үйлестіреді.  Жүргізілген  келіссөздердің  нәтижелері  бойынша
халықаралық шарттың біртүтас келісілген мәтіні жасалады. Халықаралық шарттың
жобасын  дайындау  процесінде  тараптар  негізгі  мәселелер  жөнінде  алдын  ала
келісімдерге қол жеткізеді.

Халықаралық  конференциялардың  қызметі  халықаралық  шарт  мәтінін
үйлестірудің  маңызды нысанының бірі  болып табылады.  Жоғарыда халықаралық
шарттардың қүқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясының мәтінін үйлестіру
жөніндегі Вена конференциясының



жүмысын айтқан едік. Қарусыздану, соғыс қүрбандарын қорғау мәселелері жөніндегі
жүйелеу жүмыстары Гаага, Женева конференцияларының жүмыс нәтижесі болды.
Мүндай  нысаннын  ерекшелігі  халықаралық  шарт  жасасу  процесін  алдын  ала
үйымдастырып,  дайындауда.  Қазіргі  кезде  шарттың келісілген мәтінін  дайындау
үшін мемлекеттер мен үкімет басшыларының жоғары денгейдегі кездесулері кеңінен
таралып  келеді.  Мысалы,  Шанхай  кездесуі,  Давостағы  экономикалық  форум,
Алматы басқосуы және т.б.

Қазіргі  кезеңтәжірибесінде  халықаралық  шарттар  мәтіндерін  жасау
халықаралық  үйымдардың  қызмет  аясына  кіреді.  Бүл  көбіне  халықаралық
ведомствоаралық  шарттарға  байланысты  болып  келеді.  Шарттың  мәтінін
үйлестірудің  мүндай  нысаны  шарттәжірибесінінарнаулы  мәселелерін  толық
қамтиды, шарт процесі қатысушыларының қүзыреттері мен кәсібилігін жақсартады.

Шарт  мәтінін  қабылдау -  дауыс берудің  қажетті  рәсімі,  оның көмегімен
мемлекеттердің  немесе  халықаралық  үйымдардын  өкілетті  түлғалары  шарттың
мәтінімен келісетіндіктерін білдіреді.

Екі  тарапты  шарттар  және  аз  мемлекеттер  қатысатын  шарттардың  мәтіні
келіссөздерге қатысқан барлық мемлекеттердің дауыс беруі арқылы қабылданады.
Халықаралық  қауымдастықтың  қалыптасқан  тәжірибесінде  халықаралық
конференцияларда шешім қабылдау рәсімі білікті дауыстар санына, атап айтқанда
2/3 дауысқа келтірілген. Консенсус жолымен шешім қабылдануы да мүмкін (латын
сөзіндегі  соп$еп$и$  -  келісім,  бірауыздылық  деген  мағынада),  яғни  пікірталас
нәтижесінде  даулы  мәселе  бойынша  қол  жеткізетін  ортақ  келісімге  келу  және
халықаралық келіссөздерге қатысушылар позицияларының жақындасуы, шарттың
мәтінін ресми дауыс бер^із қабылдау.

Рәсім ережелері дауыс беру нысанын да айқындайды. Оның ішінде ең көп
қолданылатыны - қол көтеру арқылы дауыс беру. Маңызды шешімдер қабылданатын
жагдайда конференцияға қатысушы барлық мемлекеттер алфавитті тәртіпте жеке-
жеке дауыс береді, оны конференцияның торағасы жеребе бойынша айқындайды.
Дауыс  беру  қорытындысы  көпшілікке  дауыстап  айтылып,  конференцияның
хаттамасында бейнеленеді.

Мәтінді үйлестіру және қабылдау рөсімінен кейін осы мәтінді түпкілікті деп
тану  және  өкілетгі  түлғалар  тарапынан  озгертілмейтіндей  бір  тәсілді  анықтау
қажеттігі туындайды.ШІарттың қабылданған мәтіні түпкілікті деп танылатын рәсім
мәтіннің  түп^скалығын  бекіту  деп  аталады  (грек  сөзі  аиІһепІіко$  -  түпнүсқа;
түпнүсқаға  сәйкес  ,  алғашқы  қайнар  көзден  шығатын  деген  мағынаны береді).
Түпнүсқалық мәтін дегеніміз -  бір немесе бірнеше тілде жасалатын мәтін,  олар
бірдей түпнүсқалық деп қарастырылады және бірдей заңдық күші болады. Қазіргі



кездің  шарттық  тәжірибесінде  мәтіннің  түпнүсқалыгын  бекітудің  мынадай
нысандары қолданылады:

• қол қою (парафирлеу - рагарһе деген француз сөзі - қысқартылган жазу
мағынасында) - халықаралық шартқа уәкілетті адамның аты- жөндерінің бас
әріптерімен алдын ала қол қою;

• халықаралық конференцияның Қорытынды Актілеріне шарттың мәтінін
енгізу;

• халықаралық конференцияның қарарына шарттың мәтінін енгізу.
Халықаралық шарттың өзі үшін міндетті болатындығына мемлекеттің

келісім беруінің маңызды тәсілдерінің бірі оған кол кою. Халықаралық шарт
жасасудың қазіргі кезең тәжірибесінде шартгың қол қою сатысынан өтпейтін
кездері де болады. Мысалы, халықаралық Еңбек үйымының кейбір көп тарапты
конференцияларын мемлекеттер қол қоймай-ақ бекітеді. Дегенмеқ 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 және түпкілікті
емес (немесе шартты, немесе асі геГегепсІит, яғни одан әрі қарастыру үшін қол
қоюды кейінге қалдыру).  Асі геГегепсІиш шартқа қол қою, егер шарт кейін
үкіметтің бекітуін қажет етсе, яғни жоғарғы заң шығарушы орган шарт мәтінін
бекітуі  қажет болған жағдайда уәкілетті  адам жүзеге  асырады.  Алайда,  қол
қоюдын бүл түрі соңғы емес жоне парафирлеуден мынадай айырмашылықтары
бар:

• асі геГегепсіиш - мемлекеттің шарттың өзіне міндетті екендігімен келісу
тәсілі; ал парафирлеу тек түпнүсқалықты анықтау мақсатымен ғана шектеледі,
яғни парафирлеуден кейін қол қойылады.

• асі геГегепсіит-ға қол қоюды растаудың кері күші бар, яғни қол қойғаннан
кейін  мемлекет  шарттық  міндеттемелердің  субьектісі  болып  табылады;  ал
парафирлеуде ондай кері күш болмайды.

• асі геГегепсіит-ға қол қою, парафирлеудегі сияқты уәкілетті адамның аты-
жөнінің бас әріптерін қоюмен шектелмейді; мүнда алдын ала қол қою (шартты
түрде) үшін уәкілеттіктің болуы шарт.

• асі геГегепс1ит-ды мемлекет мақүлдағаннан кейін ол аяқталған болып
табылады, ал шартты парафирлегенде мемлекет оған қол қоюға міндетті.

Екі тарапты шарттарға қол қойған кезде қол қою балама немесе кезектесу
негізінде жүзеге асырылады (аііегпа! деген француз сөзінен шыққан - алма-кезек
мағынасында), яғни шарттың мәтініне оның қатысушыларының қол қою кезегін
реттейтін тәртіп. Мысалы, егер Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
арасында  шартқа  қол  қойылатын  болса,  онда  Қазақстан  жағына  берілетін
шарттың нүсқасында қазақтіліндегі мемлекетгің атауы, уәкілетті адамның қолы,
мөрі, шарттың



мәтіні  бірінші орынға қойылады. Қойылатын қолдар үшін бірінші орын болып
шарттың мәтіні астындағы сол жақ, егер мәтін араб тілінде болса
- оң жақ есептеледі... Егер қойылған қолдар бірінің астында бірі орналасқан болса,
онда  уәкілдың  қолы  жоғары  орында  түрған  мемлекет  бірінші  орын  қүқығын
иеленеді.

Көп тарапты шарттарға қол қойған кезде уәкілетті адамдардың қолы бірінен
кейін бірі қойылады, орысша, ағылшынша немесе шарт қатысушылары таңдаған
езге  де  алфавиттік  тәртіпте  қойылады.  Балама  ережесі  шарт  саясатындағы
мемлекетгердің дербес тендік қағидаларының бір көрінісі. Егер уәкілетті адам өзінің
уәкілеті көлемінде әрекет етсе және олар жарамды болса, қойылған қол жарамды
болып есептеледі.

Шарт жасасудың барлық сатыларында мемлекетгің ескертулер жасау қүқығы
бар. Ескерту дегеніміз - мемлекетгің кез келген нысанда және 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 әрекет  күшін жояды немесе  өзгертеді,  алайда шарттың
негізгі мазмүны 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. Халықара-
лық шарттардың қүқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясының  2-бөлімінде
(19-23-баптар)  ескертулердің  қүқықтық  табиғаты  айқындалғаа  Вена
Конвенциясының  19-бабына  сәйкес,  мемлекеттер  шартқа  қол  қойғанда,
қабылдағанда  немесе  бекіткенде  ескертулер  жасайды.  Ескертулерді  қолданудың
кейбір ерекшеліктері бар. Мысалы, егер нақты ескертуге шартта тыйым салынса;
егер шартгық ережелердің талабы бойынша белгілі бір ескертулер ғана жасауға
рүқсат етілсе; егер ескерту шарттың көлемі мен мақсаттарына сай немесе онда
ескертулерге  қатысты  рәсім  (Вена  Конвенциясының  23-бабы)  мемлекеттерден
ескертуді  жасағанда,  оларға  қарсылықтар  жасағайда,  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 мазмүндалуы
мүмкін. Сонымен, ескертулерді түжырымдап айту - әр тараптың өзінің тәуелсіз
қүқығы, бірақ ескерту шарттық ережелердің мәніне әсер етпеуі керек. Ескерту жасау
қүқығы 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 қүрбандарын қорғау
туралы 1949 ж. Женева Конвенциясына кейбір ескертулер беру арқылы



косылды. Бұл ескертеулер Қызыл Жарты Ай мен Қызыл Крестгін геральдикалық
елгілерін ак фонда эмблема ретінде және армиянын
болатын Қ ЗМеТШЩ ЗИЫрМа ^^рі Ретінде колдануга байлан,- г ,

^ек'тУ Рвтнфикациялау СгаІіЛсаііо Және гаіиз деген латын сь^дерінен шыққан
шешілген, ектлген деген мағынада) шарт процесінің маңызды сатыларыныңбірі,
ол  Мемлекетгік  билпсгің  жоғары  органының  халықаралық  шартгы  екітуін
көрсетеді. Бекіту шартқа заңдық күш
еР '' ., Я е ^ерде, мәселен АҚЩ.та бекіту конституциялық түзетул рді кітудің ерекше
тәртібі болып саналады. Бекітудің екі түрлі тәсілі ар. екіту грэмоталары түріНдег; _
халықаралық және заң немесе жарлық нысанындағы және мемлекет іШІНдегі Бекіту
халықаралық шаРт жасасудың м.ндетп сатысы болып есептелмейді Бекіту арқылы
халықаралық шарттың қатысущысы мемлекеттің тыныш жағдайда халықаралық
шарт мазмүның ойлау мүмкіндігі, өзінің уәкілетті адамдардың әрекетгерш тексеру,
қогамдық пікірмен үйлестіру мүмкіндігі  паида олады. алықаралық тәжірибеде
мемлекеттің  халықаралық  шартқа  қол  қоиғанымен,  оны  бекітуден  бас  тартагын

жағдайлары болып түрады. екітуден ас тарту халықаралық қүқықты бүзу болып
есептелмеиді.  онымен  бірге,  халықарллық  бірлестік  мүндай  бас  тартудың
непзделген болуын көздейді, өйткені бүл халықаралық қүқықтын үдемелі дамуына
кедергі  келтіруі  мүмкін.  Қазақстандық  заңдарга  сәикес,  онституциялық  Кеңее

халықаралық  шарттардың  Констнтуцияға  сәикесппн  олаРДЫ бекітуге  дейін
тексереді  Мүндай  рәс.м  үннн  Қазақстан  Республикасы  Президентінін,
СенатТөрағасының, Мәжіліс Төрағасының, Парламент депутаггарынын көпшілік
санының  кем  дегенде  1/5  бөліп  және  Премьер-министрдін  үндеулері  қажет,
Қазақстан Республикасының Конституц„Ясына сәйкес келмейді деп
танылған халықаралық шарттар бекітілмейді және қолданысқа енгізілмеиді.

Қазақстан  Республикасы  Пре3идентінің  “Қазақстан  Республикасы-  ның
халықаралық шартга^ын жасасу, орындау және күшін жою төртібі туралы заң
күш. бар Жарлығының ю-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының халықаралық
щарггарын Қазақстан Республикасының
Парламент.  бек.тедь  Қазақстан  бекіткен  халықаралық  шарггар  оның  зандары
алдында басым кҮщКе ие жән£ тік£лей қол£анылады.
алықаралық  шартта  оны  қолдану  үшің  ззң  шығару  қажет  деп  көрсетілуі  де

Қазакстандық заңцарға сәйкес, халықаралық шаргшр жасасқі
кезде кел.суш, мемлекегтер ол туралы уағділасқан жағд^йда олар бекіпледі. Мүнан
басқа, Қазақстанның тәжірибесінде бекітуге жататын халықаралық шарггардың
толық қамтылған тізімі бар:

) орындалуы қолданылып жүрген заңдардын взгертілуін немесе



#ана  заңдардың қабылдануын талап ететін, сондай-ақ Қазақстан республикасының
заңдарында көзделгендегіден өзгеше ережелерді белгілейтін;

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

3) Мемлекетаралық қатынастардың негіздері туралы, қар>сыздану немесе қару-
жараққа  халықаралық  бақылау  жасау,  халықаралық  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті
қамтамасыз  ету  мәселелері  жөніндегі,  сондай-ақ  бітім  шарттары  мен  үжымдық
қауіпсіздік туралы шарттары;

4) Қазақстан  Республикасының  мемлекетаралық  одақтарға,  халықаралық
үйымдарға  және  өзге  де  бірлестіктерге  қатысуы  туралы,  егер  мүндай  шарттар
Қазақстан Республикасының егеменді  қүқықгарының 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
және 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 енбеген болса, оның объектісін,
мақсатын  жойып  жіберетін  әрекеттерді  тоқтата  түруды  міндетгейді.  Үшіншідеқ
шартта алдын ала уағдаласқан бекіту грамоталарының жеткілікті көлемі жиналған
жағдайда шарт өз күшіне енеді. Ең соңында, төртіншіден, мемлекет бекіту сәтінен
бастап, халықарал ық шартгың тең қүқықгы қатысу шысына айналады.

Қазақстандық тәжірибеде  Парламент  өз  Палаталарының жеке  мәжілістерінде
Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі
бекітуге  үсынған халықаралық шарттарды қарайды және тиісті  заң қабылдайды.
Президент халықаралық шартты бекіту туралы заңға қол қойылғаннан кейін және
оны жариялаған соң бекіту грамотасына қол қояды.

Егер мемлекет әу бастан-ақ шарт жасасуға қатыспаған болса, онда оған шартта
көзделген  мән-жайлар  бойынша  қосыла  алады.  Мүнан  басқа,  егер  мемлекеттің
шартқа қатысу қүқығы болмай, кейінірек ондай мүмкіндігі болған жағдайда, ол да
қосылу болып есептеледі. Қазақстан Үкіметі Сыртқы істер министрлігінің үсынысы
бойынша  Президентке  мемлекетаралық  сипаттағы  халықаралық  шартқа  қосылу
туралы үсыныс енгізеді. Сыртқы істер министрлігі Қазақстан Республикасының



Үкіметіне  үкіметаралық  шарттарға  қосылу  туралы  үсыныс  жасайды.  Ад
мннистрліктерге,  мемлекеттік  комитеттерге  және  өзге  де  орталық  атқару
органдарына,  сондай-ақ  тікелей  Қазақстан  Республикасы  Президентіне
бағынатын және оған есеп беретін мемлекеттік органдарға келетін болсақ, онда
бүл  органдар  Сыртқы  істер  министрлігімен  бірігіп  немесе  онымен  келісіп,
өздерінің  қүзыреттеріндегі  мәселелер  бойынша  Қазақстан  Республикасының
Үкіметіне қосылу туралы үсыныс енгізеді. 1995 ж. аталмыш Жарлықтың 18-
бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарға қосылуы
туралы шешімдері мынадай болып қабылданады:

1) Қазақстан  Республикасының  Президенті  үсынған  мемлекетаралық
сипаттағы  халықаралық  шарттарға  қатысты,  сондай-ақ  Қазақстан
Республикасының Үкіметі үсынған және үкімет қарауындағы мәселелер жөнінде
бекітуге жататын халықаралық шарггарға қатысты - Қазақстан Республикасының
Парламенті;

2) Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  қарауындағы  және  бекітуге
жатпайтын  халықаралық  шарттарға  қатысты  -  Қазақстан  Республикасының
Үкіметі қабылдайды.

Ведомствоаралық  сипаттағы  халықаралық  шарттарға  қосылуға  келетін
болсақ, ол туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайда.
Қосылуда  рәсімдеу  тәртібін  бекіту  келісуші  мемлекетгердің  ішкі  ісі  болып
табылады. Кейбір жағдайларда қосылуды парламенттік мақүлдау қажет болса;
келесі жағдайларда - бүл міндетті бекітуді қажет ететін ерекше хаттама нысаны.
Халықаралық  тәжірибеде  қосылу  үшін  парламенттің  келісімін  алу  жоғары
бағаланады.

Халықаралық шарттарды тіркеу институты қүпия дипломатияны ығыстырып
жіберді.  Тіркеудің  мәні  заңды  күшіне  енген  халықаралық  шарттардың шарт
қатысушылары  айқындайтын  қүзыретті  органдарға  тіркеуге  берілетіндігінде.
Халықаралық тәжірибеде тіркеудің мынадай түрлері жиі кездеседі: а) бір тарапты
- бүл 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
үйымның хатшылығында тіркеледі.

Халықаралық шарт процесі тәжірибесінде халықаралық-қүқықтық және ішкі
мемлекеттік жариялаулар белгілі. Халықаралық төжірибеде жариялау толықтай
БҮҰ  хатшылығына  жүктелген.  БҮҮ  Бас  Ассамблеясының  1946  ж.  14
желтоқсандағы  “Шарттарды  және  халықаралық  келісімдерді  тіркеу  және
жариялау,  БҮҮ Жарғысының 102-бабын қолданысқа енгізу  ережелері”  деген
Қарарында БҮҮ мүшесі жасаған кез келген халықаралық шарт немесе келісім
алғашқы мүмкіндік туындағанда-ақ хатшылықта тіркелуі және жариялануы тиіс.
Егер шарт



немесе келісім заңды күшіне енген жағдайда ғана тіркеледі делінгеа Шартты немесе
келісімді тіркейтін мемлекет немесе халықаралық үйым үсынылған мәтіннің қол
қойған  тараптардың  барлық  ескертпелері  енгізілген  шарттың  немесе  келісімнің
нақты және толық көшірмесі екенін куәландырады. Тіркеу туралы куәлікке БҰҰ Бас
хатшысы немесе оның өкілі  қол қояды және тіркелетін тарапқа немесе органға,
сондай- ақ тиісті талап бойынша тіркелген шартгаң немесе келісімнің кез келген
тарабына беріледі. Тіркеуге мынадай мәліметтер енгізіледі:

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

күшіне ену даталары;
5) шарттың немесе келісімнің қолданыста болу мерзімі;
6) шарт немесе келісім жасалған тіл немесе тілдер;

7) актіні тіркейтін тараптардың атауы және тіркеу датасы;
8) БҰҰ шарттарының серияларын жариялауға қатысты мәліметтер.

Тіркелген шарт немесе келісім шарттардың арнаулы Тізбесіне
енгізіледі.  Тіркелген  және  шарттар  тізіміне  енгізіліп,  сақталған  шарттарды БҰҰ
хатшылығы өз тілінде немесе түпнүсқа тілінде, олардың ағылшын және француз
тілдеріндегі  аудармаларымен  бірге  қысқа  мерзім  ішінде  жариялап  жібереді.
Хатшылық Тізбеге тіркелген немесе сақталатын немесе енгізілген шарттар туралы
мәліметтерді ай сайын жариялайды және таратады. Халықаралық жариялаудан басқа
ішкі  мемлекеттік  -  промульгаиия  (рготиі^аііо  деген  латын  сөзінен  -  жалпылама
жариялау деген мағынада) да бар - ол қатысушы мемлекеттің бүқаралық ақпарақ
қүралдарында  халықаралық  шартты  ресми  жариялауды  білдіреді.  Қазақстандық
заңдарға  сәйкес,  Қазақстан  Республикасының  Парламенті  бекіткен  және  заңды
күшіне  енген  халықаралық  шарттар  Парламенттің  ресми  басылымдарында
жарияланады. Бекітуге жатпайтық Қазақстан Республикасы үшін заңды күшіне енген
шарттар,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасы  белгілеген  тәртіпте  қосылған
үкіметаралық  шарттар  “Қазақстан  Республикасының  Президенті  мен  Қазақстан
Республикасының  Үкіметі  актілерінің  жинағында”  жарияланады.  Қазақстан
Республикасы  үшін  күшіне  енген  халықаралық  шартгар,  ведомствоаралық
шарттарды,  сондай-ақ  Қазақстан  белгіленген  тәртіпте  қосылған  шарттарды қоса
алғанда, олар “Халықаралық шарттар, келісімдер және Қазақстан Республикасының
жеке заңнамалық актілерінің Бюллетеньдері” жинағында жарияланады. Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарының түпнүсқалық мәтіні шетел тілдерінде
жасалса, осы тілдердің бірінде, қазақ және орыс тілдеріндегі ресми аудармаларымен
жарияланады. Қазақстан



Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық шарттарды тіркеу мен
есепке алудын Қазақстан Республикасының қарауындағы біртүтас мемлекеттік
жүйесі  бар.  Қазақстан  Республикасының  Сыртқы  істер  министрлігі  Біріккен
Ұлттар Ұйымының хатшылығында және басқа  да  халықаралық үйымдардың
тиісті  органдарында  Қазақстан  Республикасының  халыкаралық  шарттарын
тіркеуді жүзеге асырады.

Халықаралық шарт процесінің қатысушылары шарт мәтінінің түпнүсқасын
және соған қатысты барлық қүжаттарды сақтауға тапсырады. Бір немесе бірнеше
мемлекеттер,  халықаралық үйымдар немссе осындай үйымның бас атқарушы
лауазымды адамы депозитарий бола алады (сіерозііаіге дегсн француз сөзінен
шыққан).  Депозитарийді  процесс  қатысушылары айқындайды.  Көп  жағдайда
аумағында  шартқа  қол  қойған  немесе  осы  шарт  қабылданған  халықаралық
конференция  өткізілген  мемлекет  депозитарий  болып  тағайындалады.  Егер
мәселе халықаралық үйымның қүрылтай актісін сақтауда болса,  онда мүндай
жағдайда атқарушы орган депозитарий болып табылады. Мысалы, БҰҰ- ның
1945 ж. Жарғысының депозитарийі БҰҰ хатшылығының Бас хатшысы болса,
Беларусь Республикасының Үкіметі Тәуелсіз Мемлекеттср Достастығының 1993
ж.  Жарғысыныңдепозитарийі  болып  табылады.  Депозитарийдін  негізгі
міндеттеріне мыналар жатады:

• халықаралық шарттың түпнүсқа мотінін сақтау;
• түпнүсқа мәтіннің куәландырылған кошірмелерін дайындау;
• шартқа  қол  қойғызу;  шартқа  қатысты  қүжаттарды  хабарландыру,  хат,

хабарламаларды алу және сақтау;
• шартқа қатысты қойылатын қолдар мен өзге де қүжаттардыңтиісті нысаны

жөніндегі мәселелерді зерттеу және қажет болған жағдайда бүл мәселсні тиісті
мемлекетке мәлімдеу;

• шартқа катысты барлық қүжаттар турал ы шарттың басқа  да  ықтимал
қатысушыларына  хабарлау;  шарттың  өз  күшіне  енуі  үшін  қажетті  қабылдау,
бскіту  немесе  қосылу  туралы қойылатын  қолдар  саны,  бекіту  грамоталарын
немесе қүжаттардың алынғаны немесе депозитке берілгені жөнінде хабарлау;

• шартты БҮҰ Хатшылыгында немесе басқа халықаралық үйымдарда тіркеу.
Депозитке  беру деп  депозитарийге  халықаралық  шарттың,  бекіту

грамоталарының,  халықаралық  шартқа  қосылу  туралы  қүжаттардың  немесе
шарттың бүзылғаны туралы қүжаттардыңтүпнүсқасын сақтауға беруді айтады.
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  “Қазақстан  Республикасының
халықаралық шарттарын жасасу, орындау және күшін жою тәртібі туралы” 1995
ж. заң күші бар Жарлығының 30-бабының 2,3-тармақтарына сәйкес, “Қазақстан
Республикасының  атынан  және  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  атынан
жасалған Қазақстан



Республикасы  халықаралық  шарттарының  түпнүсқалары  (куәландырылған
көшірмелері,  ресми  аудармалары)  оларға  қол  қойылған  (депозитарийден
куәландырылған көшірмелер, ресми аудармалар алынған) күннен бастап екі апта
мерзімде  Қазақстан  Республикасыныи  Сыртқы  істср  министрлігіне  сақтауға
тапсырылады,  ал  Қазақстан  Республикасының  Сыртқы  істер  министрлігі  бүл
шарттардың көшірмелерін олар күшіне енген күннен бастап екі апта мерзімде тиісті
мемлекеттік органдарға жолдайды. Қазақстан Республикасының ведомствоаралық
шарттарының  түпнүсқалары  тиісті  министрліктер  мен  ведомстволардың
мүрағаттарында  сақталады,  ал  осы  шарттардың  куәландырылған  көшірмелері,
оларға  қол  қойылған  (депозитарийден  куәландырылған  көшірмелер,  ресми
аудармалар алынған) күннен бастап екі апта мерзімде Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігіне жіберіледі.

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі көп жақты халықаралық
шарттардың депозитарийі міндеттерін, егер осы шарттардың талаптарына сәйкес
мүндай міндеттер Қазақстан Республикасына жүктелген болса, жүзеге асырады.

5.4. /Халықаралық шарттардың әрекет етуі және 
тоқтатылуы (қалпына келтірілуі)

Халықаралық  шарттардың  өз  күшіне  енуі  дегеніміз  шарт  тараптарының
қатысушылар  ретінде  заңды  қүқықтар  мен  міндеттерге  ие  болуын  білдіреді.
Халықаралық шарттардын қүқьпсгары туралы 1969
ж. Конвенцияның  24-бабына  сәйкес  “шарт  шарттың  өзінде  козделген  немесе
келіссозге қатысушы мемлекеттердің арасында келісілген тәртіпте және мерзімде
заңды күшіне  енеді”  деп  көрсетілгеа  Халықаралық  тәжірибеде  шарттың  заңды
күшіне енуінің бірнеше негіздері бар. Оларға мыналар жатады:

• шарттың қол қою сәтінде күшіне енуі;
• шарттың бекіту сэтінде күшіне енуі;
• шарттың бекіту грамоталарымен алмасу сәтінде күшіне енуі;
• шарттың бскіту грамоталарының тиісті көлемі жиналған кезде күшіне енуі;
• шарттың шарт талаптары бекіткен белгілі бір мерзімде күшіне енуі.
Жогарыда  аталған  негіздердің  біреу  ін  таңдап  алу  халықаралық  шарт

тараптарының қүзыреттеріне жатады. Мысалы, БҰҮ-ның 1945 ж. Жарғысының
110-бабының  3-тармагына  сәйкес,  1945  ж.  26  маусымда  қол  қойылган  осы
халықаралық шарт  Қауіпсіздік  Кеңесінің  5  түрақты мүшесі  және  Жарғыға  қол
қойған мемлекеттердің көпшілігі бекіту



грамоталарын сақтауға бергеннен кейін заңды күшіне енеді. 29 бекіту грамоталарын
сақтауға бергеннен кейін Б¥¥ Жарғысы 1945 ж. 24 қазан- да заііды күшіне енді. баска
жағдайларда халықаралық шарттың тараптары қойылатын қолдардың немесе бекіту
грамоталарының  нақты  санын  келіседі.  Мәселен,  Қазақстан  Республикасы  мен
Украина арасындағы достық және ынтымақтастықтуралы 1994 ж. 20 қаңтардағы екі
тарапты  шарттың  заңды  күшіне  енуі  бекіту  грамоталарымен  алмасу  күшімен
белгіленгеа  Қазақстан  Республикасы,  Қырғыз  Республикасы  және  Өзбекстан
Республикасы арасындағы ынтымақтастық пен дамудың Орталық Азия Банкін қүру
туралы 1994  ж.  8  шілдесіндегі  келісімнің  қорытынды ережелеріне  сәйкес,  осы
келісім  келісуші  тараптардың  заңдарына  сай,  ішкі  мемлекеттік  рәсімдерін
орындағаннан кейін заңды күшіне енген. Экономикалық, әлеуметтік және мәдени
қүқықтар  туралы  1966ж.  19желтоқсанындағы  Халықаралық  Пакті  Б¥¥  Бас
хатшысына  отыз  бесінші  бекіту  грамотасын  немесе  қосылу  туралы  қүжатты
депозитке бергеннен кейін үш ай өткен соң өз күшіне енеді.

Әдетте, шарттың өз күшіне енуі оны қолданумен сөйкес келеді. Халықаралық
тәжірибеде күшіне енген шарттың қолданылмайтыны да кездеседі, ойткені ол үшін
көзделген талаптар жеткіліксіз  болады.  Мәселен,  соғыс кезінде халықты қорғау
турал  ы  1949  ж.  12  тамызындағы  Женева  Конвенциясының  6-бабында  осы
Конвенция кез келген дау немесе басқыншылық басталғанда қолданылады делінген.
Мүнан  басқа,  халықаралық  қатынас  тәжірибесінен  белгілі  болғанындай,  шарт
күшіне енбей түрып-ақ қолданыла беруі мүмкін. 1969 ж. Конвенцияның 25-бабы
келіссөз қатысушыларының келісімімен шарт күшіне енгенге дейін шартты немесе
оның бір бөлігін уақытша қолдану мүмкіндіктерін қарастырады. Осындай уақытша
қолдану шарт өз күшіне енген соң түрақты болады немесе мемлекеттің, я үйымның
шарттық қатысушысы бола алмаймыз деп хабарлағаннан кейін тоқтатылады.

Шарттардың мерзімде әрекет етуі. Жалпы ереже бойынша, шарт өз күшіне
енген сәтген бастап, тоқтатылғанға дейін әрекет етеді. Басқаша айтқанда, шарттық
ережелер шарттың әрекет ету кезеңінде болатын әрекеттер мен фактілерге қатысты
қолданылады.  Әдетте,  шарттар  шарттың  қорытынды  ережелерінде  әрекет  ету
мерзімдерін келіседі. Жоғарьща айтып өткеніміздей, мерзімді шартгар белгілі бір
мақсаттарға  қол  жеткізгенде  өз  әрекетін  тоқтатады.  Ад  мерзімсіз  шарттар
тараптардың өзара  қатынастарының беріктігі  мен әріптесінің  сыртқы саясатына
деген  сенімділікті  көрсетеді.  Мысалы,  Қазақстан  Республикасы  жасаған  кейбір
халықаралық  шартгардыи қорытынды ережелерінде  мынадай  түжырымдар  бар:
“Осы келісім оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және тараптардың
біреуі  алты  ай  бүрын  басқа  тараптарға  өзінің  шығатынын  жазбаша  түрде
хабарлағанға дейін әрекет етеді”. Халықаралық



тәжірибеде мерзімді шарттардың уақыт өте келе үзарту жолымен мерзімсіз шартқа
айналуы мүмкін. Ұзарту - пролонгациялау (рго1ап£аІіоп француз сөзі мен рго1ап§аге
латын сөзінен шыққан - үзарту деген мағынада) - шарттың әрекеті тоқталғанга дейін
немесе тоқтатылғаннан кейін, оның үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында шартты
үзарту.  Халықаралық шартты екі  түрлі  тәсілмен үзартады: арнайы келісім жасау
немесе  шартгы белгілі  бір  мерзімге  үзарту  туралы хаттама  жасау  арқылы және
шарттың мәтініне осындай үзарту туралы талапты енгізу арқылы үзартылады. Егер
шарттың талаптарында келісуші  тараптардың біреуі  шарттың әрекет  ету  мерзімі
жойылғанға дейін одан бас тарту туралы өтініш жасамау жағдайы көзделетін болса,
онда халықаралық шарт автоматты түрде үзартылған деп есептеледі.

Шарттың бүрынғы қатысушылары бүрынғы шарт реттейтін мәселелер бойынша
тағы да шарт жасасқан жағдайда “Ескі заңды жаңа заң жояды” деген белгілі ереже
қолданылады. 1969және 1978жылдардағы Вена Конвенцияларының 30-бабының 3-
тармағына сәйкес, егер шартгың мүндай жойылуы тікелей айтылмаса, онда бүрынғы
шарт жаңа шарттың ережелерімен сәйкесетін деңгейде әрекет ете береді.

Халықаралық  шарттардың  кеңістікте  әрекет  етуі.  Халықаралық  шарттардың
қүқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясының “Шарттардың аумақта әрекет етуі”
деп  аталатын  29-бабында:  “Егер  шартта  басқаша  көзделмесе,  онда  шарт  әрбір
қатысушы үшін оның аумағында міндетті болып табылады” деп жарияланған.

Шарт және үшінші мемлекеттер. Халықаралық шарттар қүқығында бүл тезис
маңызды тезистердің бірі болып табылады. Осы ережелер өздерінің мәні бойынша
халықаралық  қүқық  шығармашылық  процесін  реттейді,  халықаралық  қүқықтың
негізгі  қағидаларының  бірі,  атап  айтқанда,  мемлекеттердің  егемендік  теңдік
қағидаларын қолдануды бейнелейді.

Рим  қүқығында  екі  қағида  бар:  1)  Кез  іпіег  аііоз  асіа  -  шарт  қатысушылар
арасындағы қатынастарды ғана реттейді; 2) Расіа іеПііз пез посепі пес ргозипі - үшінші
тарап үшін ешқандай қүқықтарды да,  міндеттерді де қалыптастырмайды. Алайда,
халықаралық қүқықтың нормалары бүл ережелерді кейбір шекгеулермен қолданады.
Осы  заманғы  жағдайда  халықаралық  тәжірибеге  үшінші  мемлекеттердің  қатысу
проблемалары  өзгеше  сипаттарға  ие  болуда.  Мысалы,  1969  және  1986  ж.
Конвенциялардың  34-бабында  үшінші  мемлекеттер  немесе  үйымдарға  қатысты
ережелер түжырымдалған (тиісінше): “Шарт үшінші мемлекет үшін оның келісімінсіз
қүқықтар мен міндеттерді түзбейді”, “Шарт үшінші мемлекет немесе үшінші үйым
үшін,  осы  мемлекеттің  немесе  осы  үйымның  келісімінсіз  міндеттерді  немесе
қүқықтарды түзбейді”.



Іііарттын  әрекететуінінтоктатылүы  дегеніміз  халықарлыққүқыққа  сәйкес
барлық  қүқықтық  қатынастардың  тоқтауын  білдіреді.  Халықаралық  шарттың
әрекет етуін.тоқтату екі түрлі әдіспен жүзеге асырылады: 1) күшін жою - төтенше
жағдайларда кездеседі. Шарттың әрекет етуін тоқтатудың бүл түрі бір тарапты ерік
білдіру арқылы жүзеге асады; 2) күшін жою (денонсация) - бір мемлекеттің екінші
мемлекетке араларындағы жасалған шартты шартта келісілген талаптар тәртібімен
бүзу жоніндегі мөлімдеуі.

Қазақст^н  Республикасында  халықаралық  шарттардың күшін  жою  тәртібі
жоғарыда  аталған  1995  ж.  “Қазақстан  Республикасының  халықаралық
шарттарының күшін жою” деп аталатын Жарлығының V тарауында мазмүндалған.

32- бап. Халыкаралык шартгардын күшін жою туралы үеыныстар
1. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Сыртқы

істер  министрлігінің  үсынуы  бойынша  Қазақстан  Республикасы-  ның
Президентіне  Қазақстан  Республикасының  мемлекетаралық  сипат-  тағы
халықаралық шарттарының күшін жою туралы үсыныс енгізеді.

2. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Үкімет қарауына
жататын  мәселелер  жөніндегі  Қазақстан  Республикасы  халықаралық
шарттарының күшін жою туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне үсыныс
енгізеді.

3. Қазақстан  Республикасының  министрліктері,  мемлекеттік  комитеттері
және өзге де орталық атқару органдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
Президентіне  тікелей  бағынатын  және  есеп  беретін  мемлекеттік  органдар
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп немесе оның
келісуімен  өз  қүзырындағы  мәселелер  бойынша  осы  баптың  1-және  2-
тармақтарында аталған халықаралық шарттардың күшін жою туралы Қазақстан
Республика- сының Үкіметіне үсыныстар енгізеді.

4. Қазақстан  Республикасының  тиісті  министрліктері,  мемлекеттік
комитетгері  және  өзге  де  орталық  атқару  органдары,  сондай-ақ  Қазақстан
Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік
органдар Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің келісуімен өз
қүзырындағы  мәселелер  бойынша  ведомствоаралық  сипаттағы  халықаралық
шарттарды бүзу туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне үсыныс енгізеді.

33- бап.Казакстан  Республикасы  Парламентінін  халыкаралык
шарттардыл күшін жзюы

Қазақстан  Республикасының  Парламенті  Палаталардың  бөлек  жеке
отырысында мәселелерді ретімеқ алдымен Мәжілісте, содан соң Сенатта қарай
отырып:

1) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық сипаттағы бекітілген



және  бекітуге  жатпайтын  халықаралық  шарттарының  күшін  -  Қазақстан
Республикасы Президентінің үсынуы бойынша;

2) Қазақстан  Республикасының  Үкімет  қарауына  жататын  халықаралық
шарттарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының оларға қосылуы Қазақстан
Республикасы  Үкіметінің  шешімдері  негізінде  жүзеге  асырылған  халықаралық
шарттарының күшін - Қазақстан Республикасы Үкіметінің үсынуы бойынша жояды.

34- бап. Казакстан Республикасы Үкіметінін хадыкаралык дуярттардыи
күшін жоюы

Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  Қазақстан  Республикасының  тиісті
министрліктерінің,  мемлекеттік  комитеттерінің  және  басқа  да  орталық  атқару
органдарының,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  Президентіне  тікелей
бағынатын  және  есеп  беретін  мемлекеттік  органдардың  үсынуымен  Қазақстан
Республикасының ведомствоаралық сипаттағы халықаралық шарттарының күшін
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің келісуімен жояды.

Халыкаралык шарттарды калпына келтіру халықаралық шарттың күшін тоқтата
түру немесе тоқтатудан кейін оның орекетін қалпына келтіру актісі болып табылады.
Әдетте,  мүндай ережелер әскери әрекеттер аяқталғаннан кейін шартты қалпына
келтіруге қатысты болып келеді. Екі тарапты шарттың өрекетін қалпына келтіргенде,
тараптардың өзара келісімі есепке алынады. Халықаралық қүқық доктринасында
шартты қалпына келтіру туралы шешім үзарту туралы шешімді қабылдау тәртібі
сияқты қабылдануы тиіс деп көзделген.

5.5. Халықаралық шарттардың жарамсыздыгы

Халықаралық  шартгың  заіш  жарамдылығы  оның  ерекше  қасиеті  болып
саналады.  Тек  жарамды  халықаралық  шарт  қана  халықаралық  қүқықтын
субьектілері үшін міндетті қайнар көз болып табылады.

Халықаралық шарттардың қүқықтары туралы 1969 ж. Вена Конвенциясында
жарамдылық мәселелері,  нақтырақ айтқанда жарамсыздық мәселелері V бөлімде
қарастырылған.  Халықаралық  шартгардың  жарамдылығы  халықаралық  қүқық
көздейтін  заңи  негіздерге  ғана  ие.  Басқаша  айтқанда,  жарамдылық  оның
халықаралық-қүқықтық  толыққандылығын,  қүқыққа  сай  екендігін  айқындайды,
соның  күшімен  шарт  оның  қатысушыларының  орындауы  үшін  міндетті  және
шарттың талаптарына процестің басқа қатысушыларының қосылуы үшін мүмкіндік
береді. Жарамды халықаралық шартгар - бүл заңдық күшіне халықаралық қүқық
түрғысынан шәк келтіруге болмайтын және оларға қарсы ешқандай халықаралық-
қүқықтық қарсылықтар келтіруге болмайтын шарттар.



Халықарал  ық  шарттардың  жарамдылық  презумпциясы  1969  ж.  Вена
Конвенциясының  42-бабында  қарастырылған.  Осы  бап  келісуші  субьектілердің
арасындағы шарттық қатынастардың тұрақтылығын бскітеді,  расіа зипі зегуапсіа
қағидасының қолданылуын растайды. Мұндай жағдайда жарамдылықтың іс жүрғізу
және материалдық аспектілері тұтастай біріккен. Іс жүргізу аспектісі шарт жасау
процесінің  қүқыққа  сай  екендігін  көрсетеді,  яғни  тараптардың  шарт  процесіне
қатысу қүқықтары болу керек; тараптар шартгың талаптарын орьшдауға міндетгі.
Шарттық  ережелердің  халықаралық  қүқықтық  стандартқа  сәйкес  келуі
жарамдылықтың материалдық жағын қүрайды.

1969 ж.  Конвенцияның  46-53-баптары  шартсубьектілеріне  қатысты;
халықаралық  қүқық  субьектілерінің  ерік  білдіруіне;  шарттың  обьектісі  мен
мақсаттарына  қатысты  жарамсыздық  талаптарын  айқындайды.  Шарттың
жарамсыздығы абсолютгі және салыстырмалы болуы мүмкін. Абсолютті жарамсыз
халықаралық  шарттар  ең  басында-ақ  жарамсыз  болады.  Мүндай  негіздерге
мыналарды жатқызуға болады: мемлекет өкілін мәжбүрлеу; күш қолданамыз деп
қорқыту арқылы мемлекетті мәжбүрлеу; жалпы халықаралық қүқықтың (|’из со§еп5)
императивтік  нормасына  қайшы  келу.  Өкінішке  қарай,  халықаралық  қүқықтың
шарттық қатынастарының даму тарихында абсолютгі жарамсыз шарттар кездесіп
түрады. Оған Г ерманияның Чехословакиядан Судет облысын алу туралы 193 8  ж.
Мюнхен келісімін жатқызуға болады. Бүл шарт Гитлер үкіметінің Чехословакияда
“неміс мәселесін” реттеу үшін емес, Чехословакияны жаулап алудың келесі сатысын
жүзеге  асыру  үшін  қолайлы  жағдайды  қамтамасыз  ету  мақсатында  жасаған
алдамшы айласы еді.  Салыстырмалы жарамсыз шартты даулауға мүмкіндік бар.
Салыстырмалы жарамсыз шарттардың негіздеріне: қателесу, алдау, өкілді сатып алу
жатқызылады.

Бақылау сұрақтары

1. Халықаралық шарттар қүқығына қандай сипат тән?
2. Халықаралық шарт қүқығының қайнар көздерін атаңыз.
3. Халықаралық шарт дегеніміз не?
4. Халықаралық шарттың “қүқықтық нысаны” деген үғым нені білдіреді?
5. Халықаралық шарт қүрылымының ерекшелігі неде?
6. Ескертулердің  өтініштен  айырмашылығы  неде?  Ескертулердің  қүқықтық

табиғаты қандай?
7. Қазақстандық  тәжірибедегі  халықаралық  шартгардың  бекітілу  негіздері

қандай?
8. Уөкілеттіктерді беру және тексеру дегеніміз не?



9. Халықаралық шарт мәтінін үйлестірудің қандай тәсілдері бар?
10.Консенсус үгымына анықтама беріңіз.
11. Депозитарийдің міндеті неде?
12.Халықаралыққүқықтагы шартты жариялаудыңтәсілдерін атаңыз.
13.Халықаралық шарт қалай тіркеледі?
14.Шарттың күшіне ену негіздері қандай?
15.Халықаралық  шарттың  жарамсыздық  негіздерін  атаңыз  және  сипаттап

беріңіз.
16.Қазақстан Республикасындағы шарттық процестің ерекшеліктері қандай?
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(НАТО).

6.1. Қүқықтың бір саласы - халықаралық ұйым
құқығы ұғымы

Халықаралық  үйымдар  халықаралық  қүқықтың  қосымша  субъектілерінің
қатарына  жатқызылады.  Олар  мемлекетпен  бірге  доктриналық,  сондай-ақ
конвенциялық  тәртіпте  халықаралық  қүқықтың  субъектілері  болып  есептеледі.
Халықаралық-қүқықтық әдебиеттерде мемлекеттер мен халықаралық үйымдардың
өзара ықпалдасуының ең бір күрделі проблемасын - мемлекеттік тәуелсіздік пен
үкіметаралық  үйымдардың  қүзыретіндегі  мемлекеттен  тыс  белгілердің
арақатынасындағы мәселе ретінде көрсетеді.

Мемлекеттің  тәуелсіздік  проблемалары  мемлекеттің  және  халықаралық
үйымдар қүзыреттерінің арақатынасындағы мәселелермен айқындалады, яғни бүл
мемлекеттің халықаралық үйымға өз қүзыретін ішінара беруі арқылы немесе оған
белгілі  бір  міндеттерді  атқаруына  мүмкіндік  беруі  бойынша  түсіндіріледі.
Халықаралық  үйымдар  мемлекеттердің  бірлескен  ынтымақтастығының  көп
жақтылы нысаны болып табылады; оны мемлекеттер тиісті жағдайларда қүрады
және ол халықаралық қатынастардың қажеттіліктерінен туындап отьфады. Мүнда
баса  айтатын  бір  мәселе,  халықаралық  үйымдардың  қүқық  субъектілігі  мүше-
мемлекеттердің еркін білдіруіне, осы үйымдардың мақсаттарына, қүзыреттеріне,
уөкілеттіктеріне, органдарының қүрылымына, қабылданатын шешімдердің заңдық
салдарына тікелей тәуелді болып келеді.

¥йым  Жарғысының  занды  күшіне  енуі  белгілі  бір  қүқықтық  салдарды
қамтамасыз етеді. Мәселен, халықаралық қүқықтың жаңа субъектісі пайда болады,
ол өзін қүрған мемлекеттен өзгеше сипатпен аңықталады.



Дегенмен  халықаралық  ұйым  халықаралық  құқықтың  негізгі  субъктілеріне  тән
маңызды  ерекшелігіне  -  мемлекеттер,  үлттар  мен  халықтар  өз  тәуелсіздігін  -
дербестігін  қорғап,  күресу  ерекшелігіне  ие  бола  алмайды.  Мемлекет  кез  келген
халықаралық үйымға кірген кезде өзінің тәуелсіз қүқықтарын жүзеге асырады. Бірақ
мүндай жағдайда мемлекет пен ұлттық ұйымдардың байланысу сипаттары мемлекет-
тің тәуелсіздігін толық шектейді деген ұғым туындамауы керек. Тәуелсіздік - бүл
мемлекеттік биліктің күрделі саяси-заңдық сипаты, ол қүзыреттердің саяси режимі,
билік тетігі сияқты қүқықтық институттар арқылы жүзеге асырылады. Халықаралық
үйымдардың жарғыларында бір белгі - қүзыреттер бойынша ғана шектеу қойылады
(Халықаралық Даму және қайта қүру Банкінде, Халықаралық Валюта Қорында - бүл
экономикапық  мәселелер,  БҮҰ-ның  Қауіпсіздік  Кеңесінде  -  бейбітшілік  пен
қауіпсіздікті қолдау мәселелері).

Халықаралық  Үйым  - халықаралық  қатынастарды  халықаралық-  қүқықтық
реттеу  жүйесіндегі  қажет  нақты  объективті  қүбылыс.  Халықаралық  тәжірибеде
халықаралық ұйымдардың қызметіне және оның көптеген бағыттары бойынша әрі
қарай  дамуына  әсерін  тигізетін  факторлар  мен  жағдайлар  жүйесі  болады.  Олар
мынадай:

• шаруашылық қызметін интернационалдау;
• ғылыми-техникалық процесс;
• осы заманғы маңызды проблемалардың ғаламдық сипаты.
Халықаралық үйымдар мемлекеттер мен халықаралық қүқықтың

өзге де субъектілері арасындағы халықаралық ынтымақтастықтың маңызды қүқықтық
нысанының  біреуі  болып  табылады.  Осы  заманғы  ғаламдық  проблемаларды
қарастыру халықаралық үйымдардың қызметінде бара-бара өзекті мәселеге айналып
келеді.  Халықаралы^  үйымдардың  тәуелсіз  мемлекеттермен  қатар,  халықаралық
қатынастарды халықаралық-қүқықтық ретгеуде айтарлықтай рөл атқаратыны жалпыға
мөлім.

XIX ғ. ортасында қоғам дамуының табиғи қажеттіліктері түрақты әрекет ететін,
халықаралық әкімшілік одақ деп аталатын хапықаралық үйымдардың пайда болуына
себеп  болды.  Халықаралық  үйымдардың  қазіргі  дәуірдегі  дамуының  кейбір
заңдылықтары бар. Олар: алуан түрлі қоғамдық қүрылымды мемлекеттердің бейбіт
қатар өмір сүруі, отарлық жүйенің күйреуі, шаруашылық, саяси, ғылыми және мәдени
өмірдің интернационалдануы, сондай-ақ тәуелсіз мемлекеттердің өмір сүруі.

Халықаралық  үйымдар  қүрылуының  объективті  негізі  бар  және  ол  әлемдік
бірлестіктің шынайы қажеттіліктерінен туындайды. Олар халықаралық қатынастарға
қүқықтық реттеудің  түтас  шегінде,  халықаралық ұйым аясында  қүқықтық ықпал
етудің  арнайы  әдісінен  басқа  ешнәрсе  де  емес.Халықаралық  ұйым  құқықтарын
халықаралық



қықтың дербес саласы ретінде бөліп шыгару мәселесінде олар белгілі ШР
рөл атқарады.

Халықаралық үйымдардың қүқығы күрделі нормативтік қүрылымға
Жалпы халықаралық қүқықтың қағидалары,^из со§епз қағидаларына ^^йбіт

қатар  өмір  сүру,  мемлекеттік  тәуелсіздікті  қүрметтеу,  м емлекетгердің  тең
қүқықтылығы және бір-бірінің ішкі істеріне қол ^-уқпау қағидаларын, сонымен
қатар халықаралық үйымдардың ^-үқықтарының қағидалары да жатады. Мәселен,
аталған қағидалардың Сяпшілігі Б¥¥ жарғысындағы 2-баптың мазмүнына сәйкес
келеді. Онда ^ақты халықаралық үйым қызметінің қағидалары айқындалған. Копке
дейін халықаралық шарттар қүқықтарының теориясында 2  түрлі үенденция өмір
сүріп келді:

• халықаралық үйым қүқықтарының мәліметтері; бүл түжырым- даманың
жақтастарының  көзқарасы  бойынша  Б¥¥-ның  төтенше  ісүқықтарына  жалпы
халықаралық қүқықтан бөлек әрекет ететін жаңа ^үқық кіреді;

• халықаралық үйымдар қүқықтарының үғымы, Б¥¥-ның қүқықтары ^еген
үғымнан әлдеқайда кең, сондай-ак осы қүқықтың жалпы ^алықаралық қүқықтан
бөлінуін және оның жалпы халықаралық і^үқықпен қатар әрекет ету мүмкіндігін
мойындау.

Байқап отырғанымыздай,  бүл түжырымдаманың екеуін  де  қазіргі  заманғы
халықаралық қүқықтың ғылыми жүйесі қабылдай алмайды.

Халықаралық уйымдар қүқыгы - халықаралық үйымдардың >сызметтерін
және  қүқықтық  мәртебесін,  пайда  болу  мәселелерін  реттейтін  қағидалар  мен
нормаларды біріктіретін осы заманғы ^алықаралық қүқықтың бір саласы.

Көп  жағдайларда  халықаралық  үйым қүқығы халықаралық  қүқықтың  бір
саласы  ретінде  танылады.  Сонымен  қатар,  баяғы  қалпынша  халықаралық-
қүқықтық жүйенің ішкі қүрылымының проблемалары щешілмегеқ оның ішінде
бүл  жүйедегі  халықаралық  үйымдардың  қүқықтарының  алатын  орны  әлі
айқындалмаған. XIX ғ. ортасында түрақты әрекет ететін халықаралық үйымдар
пайда  болғанға  дейін  мемлекетаралықтікелей  байланыстар  халықаралық
қатынастардың  негізгі  түрі  болып  келді.  Кейінірек,  халықаралық  үйымдардың
пайда  болуына  орай,  халықаралық  үйымдардың  шеңберінде  халықаралық
қатынастар пайда болды, олар:

• мемлекеттердің халықаралық үйым мүшелері есебінде өзара байланыстары;
• мүше мемлекетгердің халықаралық үйымдармен қатынасы;
• халықаралық үйым органдарының өзара қатынастары;
• үйымдардың мүшелері емес мемлекеттермен халықаралық үйым- дардын

байланыстары.



Жоғарыда аталғандардан басқа, үйымдардын өзара арақатынастары да пайда
болады.  Сонымен,  жаңа  халықаралық  қатынастардың  пайда  болуы  оларды
халықаралық қүқықтың нормалары арқылы реттеу қажеттілігін негіздеп берді.

Халықаралық қүқықта қүқықтық ретгеудің арнаулы бір пәні пайда болды, ол
халықаралық  үйым  шеңберіндегі  халықаралық  қатынастар.  Халықаралық
үйымдардың қызмет ету процесінде нормативтік база  қүрылады.  Халықаралық
үйымдардың  қатысуымен  жасалатын  шарггар  көлемінің  артуы  халықаралық
үйымдарда шарт қүқығының қалыптас- қанын көрсетеді.

Қүқық  ғылымында  қүқықтың  салалануының  өлшемі  ретіндегі  қүқықтық
реттеу тәсілдерінің рөлі жөнінде бірнеше көзқарастар өмір сүріп келеді. Бүдан сала
жүйелерінің  ішкі  қүрылымын айқындау  қажеттілігі  туралы мәселе  туындайды.
Халықаралық-қүқықтық реттеу әдістерінің мазмүнын қарастыра отырып, біз бүл
әдістің қүқықтық қатынасқа қатысушылардың теңдік жағдайында, міндетгемелерді
ерікті түрде қабылдауы және қүқықтарды күиггеу элементтерінсіз,  тараптардың
келісуі жолымен қүқықтарының орнатылуымен сипатталатынынан көреміз.

Халықаралық үйымдардың жүмыс істеуі,  олардың органдарының әр түрлі
қызметтері белгілі бір қүқықтық тәртіп орнатуға негізделеді. Халықаралық қүқық
жүйесінде  халықаралық  үйымдардың  қүқықгарынан  тыс  бірде-бір  салада
қүқықтық реттеу әдістерінің мүндай ерекшелігі жоқ екенін ескерсек, бүл саланың
дербес сала жағдайында түрғанын атап айтуға болады.

6.2. Халықаралық үйымдар үғымы және 
қүқықтық табигаты

Халықаралық  үйымдар  халықаралық  қүқықтың  туынды  субъектісі
болғандықтан,  мемлекеттің  әр  түрлі  әлеуметтік-экономикалық  қүрылымдармен
ынтымақтастығын  қамтамасыз  етеді,  осы  заманғы  ғаламдық  проблемаларды
шешеді.  Халықаралық  үйымдардың  дамуы  олардың  халықаралық  қүқық
субъектілігін  алуымен  тікелей  байланысты.  Халықаралық  үйымдар
нормашығарушылық, жүйелеушілік және бақылау қызметтерін жүзеге асырады.
Аталған қызметтерді жүзеге асыру халықаралық үйым қызметтерін халықаралық-
қүқықтық реттеу тетігіне ықпал етуді қамтамасыз етеді.

Халықаралық  үйымдар  нормашығарушылық  процеске  қатыса  отырып,
халықаралық-қүқықтық санкцияларды пайдаланады. Ол халықаралық қүқықтың
туынды  субъектілерінің  қүқықты  пайдалану  процесіндегі  рөлінің  күшейгенін
көрсетеді.



Халықаралық  үйымдардың  даму  процесі  ішкі  үйымдастыру  тетігінің
дамыганын және жақсарғанын қуатгайды. Сөйтіп, халықаралық үйым өзінің заңдық
табиғаты бойынша мемлекеттің ынтымақтастық органы болып табылатындықган,
үйымның  қызметін  өз  мақсаттары  үшін  кейбір  белгілерін  жетілдіре  отырып
пайдаланады. Бүған мысал ретінде халықаралық үйымдардағы дауыс беру рәсімінің
эволюциялық дамуын айтуға болады. Мәселен, Үлттар Лигасына мүше мемлекеттер
БҮҮ жүйесінде бірауыздан шешім қабылдау қағидасынан дауыстың копшілігіне
қарай  ойысты,  ал  кейінірек  халықаралық  үйымдарда  дауыс  беру  тәртібінің
консенсус сияқты  кеңінен  таралған  түрі  қолданыла  бастады.  Консенсус  -
шешімдерді  дайындаумен  қабылдау  рәсімі,  оган  муше  мемлекеттердің
позициясын  дауыс  бермей-ақ  уйлестіру  және  қабылданатын  шешімдерге
толықтай алганда қарсылықтардың болмауы тэн.

Ұйымдардың арасындағы өзара әрекеттердің нысандары мен әдістері бара-бара
түрленіп,  белсенді  болып  келеді.  Халықаралық  үйым  қүқығы  саласының
нормативтік базасы кеңеюде. Халықаралық үйым халықаралық қүқықтың субъектісі
болғандықтақ  қүқықтық  нормалар  шығарады.  Бүл  үйымның  бірінші
нормашығарушылық  қызметі  болып  табылады.  Ад  екінші  түріне
квазинормашығарушылық  қызметі  жатады.  Бүл  жағдайда  халықаралық  үйым
қүқықтық норма шығармайды, алайда нормашығарушылық қызметті:

• халықаралық үйымдардың қатысуымен жасалатын шарт- тар;
• халықаралық үйымдардың нормашығарушылық процесіне тікелей қатысуы;
• халықаралық  үйымдардың  жүйелеу  және  бақылау  қызметтерін  жүзеге

асыруы;
• халықаралық-қүқықтық санкцияларды қолдану жолы арқылы қамтамасыз

етеді.
• Халыкаралык үйымдардын катысуымен жасалаіын діартіар,
Қазіргі таңда, халықаралық үйымдардың шарттық төжірибесі

қалыптастырған нормалар саны өсіп келе жатқаны байқалады. Осындай жағдайда
мемлекеттер халықаралық қүқықтың негізгі субъектілері бола отырып, халықаралық
қүқықтың қосымша субъектілерінің шарттық төжірибелерінің маңызы артып келе
жатқанын ескермеуі мүмкін емес. Халықаралық қүқық комиссиясы 12 жыл (1970-
1982 жж.) көлемінде мемлекеттер жоне халықаралық үйымдар арасындағы немесе
халықаралық үйымдар арасындағы шарттардың қүқықтары туралы конвенцияның
жобасын  дайындады.  Халықаралық  шарттардың  қүқықтары  туралы  1969  ж.
Конвенцияда “Халықаралық үйымдардың шарт жасаудағы қүқық қабілеттілігін”
айқындайтын бап бар.



Конвенциялық нормаға сәйкес, бұл құқық қабілеттілік осы үйымның тиісті 
ережелерімен реттеледі.

Ф Уалыкаралык уйымдаодын нормашығарущылык пропеске
у]К[елен қатысуы.

БҰҰ^ның  мамандандырылған  мекемелерінің  Жарғыларындағы  тиісті
баптарды сараптағанда, аталған мамандандырылған мекемелердің халықаралык
конвенциялардың,  келісімдердің  және  регламенттердің  жобаларын  қабылдау
қүқығына ие екенін білуге болады. Мүндай норма шығару процесінің мақсаты -
олардың  тиісті  қүзыреттері  аясында  тиімді  халыкаралық  ынтымақтастыкты
қамтамасыз  ету.  Бүған  екі  түрлі  жолмен  кол  жеткізуге  болады:  көп  тарапты
конвенциялар мәтінінің халықаралық үйымдардың аясында және бақылауында
қабылдануы, сондай-ақ халықаралық әкімшілік және техникалық регламенттерді
қабылдау.

♦ Халыкаралык үйымдардыижуйед&у жәие бакылау кызметгерін уү^еге
асыруы.

БҰҰ  жарғысының  Кіріспесінде  үйымдардың  басты  міндеттерінің  бірі
“шартгар және халықаралық қүқықтың өзге де қайнар көздерінен туындайтын
міндеттерді әділ бағалау және қүрметтеу сақталуы үшін жағдай жасау” керектігі
бекітілген.  Халықаралық үйымдардың жүйелеу  және бақылау  қызметтері  осы
міндеттерді орындауға бағытгалады.
Халык  аралық  -_кұ^ікгык сэнқ  цллла  рды қдлдану жр  ды,

Соңғы  кездері  халықаралық  қүқық  нормаларын  сақтауды  мәжбүрлеп
қамтамасыз  етуде  халықаралық  үйымдардың  рөлі  өсіп  келеді.  Халықаралық
үйымдардың  мүндай  санкциялары  шарттың  қүрылтай  қүжаттарының
нормаларында,  олардың  органдарының  қаулыларында  болуы  мүмкін.
Санкцияларды қолдануды қүқықтық мәжбүрлеудің әр түрлі шаралары қамтамасыз
етеді. Мысалы, көбірек қолданылатыны мыналар:

1. Халықаралық үйымдардың қүрылтай қүжаттарында көрсетілген қүқықтар
мен артықшылықтарды тоқтату;

2. БҰҰ-ның  мамандандырылған  мекемелерінің  органдарының  жүмысына
қатысудан, халықаралық үйымның қатысуымен жасалатын шарттардың арнайы
мәселелері бойынша ынтымақтастықтан шығарып тастау.

Халықаралық уйым - бүл белгілі бір міндеттерді орындау үшін халықаралық
шарт негізінде қүрылған, түрақты әрекет ететін органдар жүйесі бар, халықаралық
қүқық  субъектілігіне  және  халықаралық  қүқық  нормалары  мен  қағидалары
негізінде қүрылған мемлекеттердің түрақты бірлестігі.

Халықаралық үйымдардың белгілері мынадай:
• халықаралық қүрылтай шартының болуы;
• белгілі бір мақсаттарының болуы;



• тиісгі ұйымдық қүрылымы: түрақты органдары мен штаб-пәтерлер жүйесі;
• мүше-мемлекетгердіңқүқықтары  мен  міндеттерінен  басқа  дербес

қүқықтары мен міндеттері;
• халықаралық қүқықтың нормалары мен қағидаларына сай қүрылуы;
• үш және одан да көп мемлекеттердің мүше болуы.
Халықаралық үйымдардың жіктелуі көптеген қиыншылықтарға

байланысты. Біріншіден, бір үйымға берілетін анықтаманың езіне түрлі жақтан
келуге болады. Екіншідеқ түрлі үйымдар бар, олардың маңызды ерекшеліктеріне
қарай сан түрлі санатқа бөлуге болады. Жіктеудің негіздеріне мыналар кіреді:

• Мүшелікке койылатын талаптар:
а) үкіметаралық (мемлекетаралық) - мүндай үйымға мемлекеттер ғана мүше

бола алады. Мүндай талапты қолдану қүқық субъектілікті анықтаған кезде үлкен
маңызға ие (БҰҮ, ХЕҰ, БДҰ, ЮНЕСКО).

б) үкіметаралық емес үйымдарға заңды түлғалар, қоғамдык үйымдар (Қызыл
Крест пен Қызыл Жарты ай қоғамы, Дүниежүзілік бейбітшілік кеңесі, БҮҰ-ның
жәрдемдесу үйымы).
Қызм  ет ету ме  рзімі;

а) Уақытіиа -  бүл  топқа  халықаралық  кеңестер,  халықаралық
конференциялар жатады.

б) Түрақты - бүл топқа қазіргі кезде әрекет ететін үйымдарды - БҮҰ, ТМД,
барлық мамандандырылған үйымдарды жатқызуға болады.

Аталған  талаптардың  бәрі  шартты  екенін  атап  айтқан  жөн.  Мысалы,
Экономикалық Өзара Көмек Кеңесі,  Варшава Шарты Ұйымы ездерінің әрекет
еткен кезеңдерінде түрақты халықаралық үйымдар болған еді.

• Аумактык кызметтері бойынша:
а) Бүкіләлемдік -  оларға  БҰҰ,  Юнеско,  Халықаралық  Жастар  одағы  т.б.

жатады.
б) аймақтық - қызмет әрекеті белгілі бір аймаққа таралатын үйым- дар -

Араб  мемлекеттерінің  лигасы,  Африкалық  бірлік  үйымы,  Американдық
мемлекеттер үйымы, ТМД.

• Кызмет түрлеоі бойынша:
а) қызмет түрі шектелмеген үйымдар - БҮҮ, Араб елдерінің лигасы.
б) арнайы мәселелерді шешетін қүзыреттері бар Үйымдар - БҮҰ-ның барлық

мамандандырылған мекемелері.
Жоғарыда аталған негіздердің толық еместігіне назар аудару керек. Аталмыш

негіздерді  біздің  ойымызша  қосымша  былай  толықтыруға  болады:  жаңа
мүшелерді  қабылдау  тәртібі  бойынша  ашық  және  жабык;  қызмет  әрекетінің
мақсаты мен қағидалары бойынша - қүқыққа сай, қүқыққа қайшы, қызмет ету
аясына қарай - жалпы қүзыретті, арнайы қүзыретті.



6.3. Халықаралық ұйымдардың даму тарихы.
Б¥¥-НЫҢ алгашқы бейнесі - ¥лттар Лигасының

құқықтық табиғаты

Халықаралық үйымдардың алғашқы белгілері ежелгі Грекияда пайда болып,
онда қалалар мен қауымдардың Пелопонесс және Афины симмахиясы сияқты одағы
түрінде  қалыптасты.  Бүл  екі  ежелгі  гректік  одақтардың  арақатынасы  араздық
сипатта болды да,  Пелопонесс соғысымен аякталды, нәтижесінде грек әлемінде
спарта  үстемдігі  орнады.  Афины  симмахиясы  тарап  кетті.  Халықаралық
үйымдардың тағы бір нысаны ежелгі гректік амфиктиониялар ортақ қазынасы мен
ортақ соғыс жүргізетін ережелері бар тайпалар мен қалапардың діни, саяси одақтары
сияқты  ежелгі  халықаралық  бірлестіктер  болды.  Амфиктионияға  айқын  ішкі
қүрылымды сипат тән еді.

Осы  заманғы  халықаралық  үйымдардың  алғашқы  нышандары  табылған
мемлекетаралық  бірлестіктерді  қүру  қажеттігі  экономикалық  және  саяси
себептермен  негізделеді.  Мүндай  заңды  байланыс  халық-  аралық  қатынастар
дамуының келесі сатыларында да байқалады.

ХЕХ  ғ.  халықаралық  бірлестіктерінің  қайсысын  алғашқы  халықаралық
үйымдар ретінде атауға болады деген пікірге алуан түрлі қазқарастар бар. Мысалы,
алғашқы халықаралық бірлестіктер тобында мынадай бірлестіктер аталып жүр.

• 1815 жылы қүрылған Қасиетті Одақ;
• Рейн өзеніндегі кеме қатынасының орталық комиссиясы;
• өлшем және таразы халықаралық бюросы - 1875 ж.;
• Бүкіл әлемдік пошта одағы - 1874 ж.
Жоғарыда аталған белгілері бар алғашқы халықаралық үйымдар қапитализм

дәуірінде пайда болды. Олар өздерінің қүқықтық табиғаты бойынша бір әлеуметтік
жүйеге енетіндіктен, іс жүзіндегі әрекеттерінде қатысушылардың тәуелсіз теңдігі
қағидасын сақтау мен іске асырудан өлі алыс түрған болатын. Мүнан тыс, үйымның
қатарындағы отарлардың және тәуелді аумақтардың жағдайы ашық келіспеушілік
сипатында болды.

Сол кездегі халықаралық қатынастар жүйесінде халықаралық үйымдар бірінші
халықаралық ынтымақтастық мәселесінде көмекші рөл атқарды. Сонымен бірге,
олардың пайда болуы халықаралық қатынастардың кеңеюіне жол ашты.

Осы заманғы халықаралық қатынастардың сипаттық белгілерінің бірі ретінде
мемлекетаралық үйымдардыц тез дамуы мен өсуін айтуға болады. XX ғ. басында
соғыстың алдын алу мақсатында саяси бағдар түтқан халықаралық үйымдарды қүру
туралы әр түрлі жобалар жасала бастады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде
осындай жобалардың



50  шақтысы жасалды.  Сондай  жобалардың бірі  Ұлтгар  Лигасының негізін
қалады, дегенмен мемлекеттің қауіпсіздігін қолдау және бейбітшілікті сақтау
мақсатындагы  саяси  халықаралық  ынтымактастықтың  тиімділігі  қүралына
айнала алмады. Алайда, Ұлтгар Лигасының шынайы иелерінің мақсаты оның
Жаргысындағы  Кіріспеде  көрсетілгендерден  алшақ  жатқан  болатыа  Ұлттар
Лигасы Жаргысының соңғы нүсқасы ағылшын- американдық жоба негізінде
жасалып,  үш  империялық  державалар:  АҚШ,  Англия,  Франция  арасында
келісілді.  Ал  Париж конферен-  циясының қалған  қатысушылары Жаргыны
талқыламай-ақ қабылдаған болатын.

1919  ж.  18  сөуірінде  қабылданған  Ұлттар  Лигасының  Жарғысына  44
мемлеке т қол қойды, оның ішіндеЗІ мемлекет бірінші дүниежүзілік соғыста
Антанта  тарапын  қолдағандгр  болып  шықты.  Бүл  мәліметтерді  келтіру
себебіміз  халықаралық үйыиның таптық сипатын анықтауда бүлтартпайтын
дәлел болғандығынан Бүл үйымның ең алғашқы мүшесі АҚШ болды. Бірақ
кейінірек американдықтар Ұлттар Лигасының қүрамына кірмей қалды, себебі
Америка Сенаты Версаль шартын бекітпегендіктен, Ұлттар Лигасынын шарты
да  бекітілмеді.  Ал  екінші  топтағы  “шақырылғандар”  деп  аталатын
мемлекеттердің  қүрамында  бірінші  дүниежүзілік  соғыс  кезеңінде  бейтарап
саясатын  үстанған  13  мемлекет  болды.  Ұлтгар  Лигасыныңжарғысына  қол
қойғандардың ішінде британдық доминиондар да болды, ол билік басындағы
ағылшындардың Британ империясына кіретін елдердің Ұлттар Лигасына мүше
болуына аса мүдделіліісгерінің нәтижесі еді.

Ұлттар Лигасы мынадай басты органдардан қүралған еді:
• Жиналыс (Ассамблея). Бүл орган қыркүйекте өтетін сессиялар бойынша

жүмыс істеді.  Бүл басты орган өз күзыретіне  жататын барлық мәселелерді
қарастыруға уәкілетті болды, қарарларды, кепілдемелерді жиналыс (Ассамблея)
бірауыздан кабылдайтыа

• Ұлггар  Лигасының  кеңесі  -турақгы  және  түракты  емес  органдардан
түратын оргаа Түрақты 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 қүрылды-халықарал ық әділ сотгың Т үрақты
Палатасы. Халықаралық өділ соттың Түрақты Палата Статуты редакциялық
өзгерістерге  үшырап,  ақырында БҰҰ-ның халықаралық сот Статуты болып
қалды.

• Ұлттар Лигасының басты орпндарының қүрамына халықаралық еңбек
үйымы кірген болатын, ол БҰҮаясында мамандандырылған мекеме болды.

Сойтіп, Ұлттар Лигасында өмір сүрген басты органдар жүйесі



БҰҮ-да қайталанды. Оның ішінде Ұлттар Лигасындағы жиналыстың (Ассамблея)
орнына  БҰҰ-ның Бас  ассамблеясы қүрылды;  Ұлтгар  Лигасы Кеңесі  қауіпсіздік
кеңесі  болып  қайта  қүрылды;  Ұлттар  Лигасының  Хатшылығы  БҰҰ  бас
органдарының қүрылымында осы аттас атпен аталды, ал халықаралық әділ соттың
үйымдық  қүрылымы  халықаралық  соттың  Түрақты  Палатасының  қүрылымын
қайталады.

Ұлттар  Лигасының  қүқықтық  мәртебесін  сараптай  отырып,  бүл  үйымның
мынадай кемшіліктері болғанын байқаймыз:

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

• Басты органдар - Жиналыс (Ассамблея) пен Кеңес арасында қүзыреттерінің
нақты жүмыс тәртібі 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  және  біржолата
қаругыздану туралы тезис халықаралық қүқықта кейінірек қарала бастады.

• Басқару мандатын тапсыру жолымен отарлық жүйені ашыққа шығару.
• Ұлттар Лигасы қызметінің негізі  бір ғана -  антисоветизм еді.  КСРО бүл

үйымға 15 жыл өткен соң ғана толық мүшелікке өтті.  Дегенмен, КСРО Ұлттар
Лигасына  кірердің  алдында  осы  Лиганың  қамқорлығымен  өткізілген  бірнеше
конференцияға  қатысты.  Мысалы,  қарусыздану  мәселелеріне  арналған  бірнеше
сессияларға қатысқан КСРО жалпыға бірдегі толық және тез арада қарусыздану
туралы  және  қарулануды  прогрессивті  -  пропорционалды  қысқарту  туралы
конвенциялардың жобаларын жасауға көмектесті.

1931 ж. Солтүстік-ИІығыс Қытайдағы (Манчжурия) жапон басқыншыларына
қарсы  Ұлттар  Лигасының  қандай  да  бір  тиімді  шараларды  қолдана  алмаған
дәрменсіздігі  халықаралық  үйымның  халықаралық  аренадағы  беделін  түсіріп
жіберді. Дәл осы кезеңде, елдердің көпшілік бөлігі КСРО-ның араласқанына мүдделі
еді. 1933 ж. Ұлттар Лигасының қүрамынан фашистік Германия мен милитаристік
Жапония шығып кетті. Ұлттар Лигасына мүшелікке КСРО- ны үйымның 30 мүше-
мемлекеті шақырды. Сөйтіп, КСРО-ны шақыру фактісі оның беделінің едәуір өсуіне
себеп болды. КСРО қысқа мерзім ішінде (1939 ж. КСРО Финляндияға шабуыл
жасады деген айыппен үйымның қүрамынан шығарылып тасталды) халықаралық
үйымның бейбіт өмірді сүйетін күштердің жиналатын орталығына айналуына



және бейбітшілікті үжымдық қорғау жүйесін қалыптастыруға көп күш жүмсады.
Ұлтгар  Лигасы  өзінің  әрекет  еткен  кезеңінде  қандай  да  бір  маңызды  дау-

жанжалдарды шеше алмады, тіпті жаңа әлемдік соғыстың алдын алуға да дәрмені
жетпеді.  Сөйтіп,  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етуге  бағытталған
халықаралық  үкіметаралық  үйымды  қүрудағы  алғашқы  қадам  сәтсіз  аяқгалды.
Ұлттар Лигасының үйымдық- қүқықтық, заңдық тетігі өте жетілмегені себепті мүше
мемлекеттер арасындағы даулы сөтгерді тиімді шешуге халықаралық қатынастарды
дамыту үшін бейбіт қадамдарды іздеп табуға жол бермеді.

6.4. Біріккен Ұлттар Ұйымының қүрылу тарихы, БҰҰ-
ның мақсат-міндеттері, қагидалары, оған мүшелікке өту 
мәселелері

Біріккен  Үлттар  үйымы  (БҮҮ)  -  қүрамына  189  мемлекет  кіретін  әмбебап
халықаралық үйым. Қүрылып, қалыптасқалы бері БҮҮ үдайы даму үстінде. Бүгінгі
таңда оның мүшелерінің 2/3-сі бір кезде отарлық тәуелділікте болған, қазіргі кезде
даму жолындағы мемлекеттер. Дегенмен, Біріккен Үлттар Үйымы абсолютті мінсіз
үйым емес.  Бүл үйым 1945 ж.  51  мемлекетті  біріктіріп,  бүгінгі  күнге  дейін өз
қүрылымын  сақтап  қалды,  мүшелерінің  үш  еседей  артуына  қарамастан,  өз
жүмысында  бәз-баяғы  рәсімін  қолданып келеді.  Бүкіләлемдік  үйымның барлық
қызметі бір проблеманы шешуге бағытталған: ол - өзіне мүше әрбір мемлекеттің
үлттық  мүдделері  мен  түтастай  алғандағы  халықаралық  бірлестік  мүдделерінің
арақатынасын  шешу.  Осы  негізгі  проблема  шеңберіндегі  Біріккен  Үлттар
Үйымының қызметін үш негізгі бағытқа болуге болады:

• Біріншісі - халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау.
• Екіншісі - БҮҰ-ның өлемді қайта қалыптастырудағы күнделікті өрекеттері.
• Үшіншісі  -  адамзаттың  болашағын  халықтар  арасындағы  ғаламдық

ынтымақтастықты реттеу арқылы жоспарлау немесе болжау.
Бүгінгі күннің ірі саяси халықаралық үйымы болып табылатын БҰҮ екінші

дүниежүзілік  соғыс  барысында  басқыншылық  пен  фашизм  күштерін  күйрету
нәтижесінде пайда болды. Антигитлерлік одақ державаларымен соғыс жылдарында
БҮҰ-ны  қүруға  дайындық  жүріп  жатты  және  ол  соғыстан  кейінгі  кезеңдегі
бейбітшілікті қамтамасыз ету жолындағы аса маңызды шаралардың бірі болатын.
Әлем халықтары Ұлттар Лигасы ыдырағаннан кейінгі салдардың залалын бастан
кешіп жатқан кезеңде БҮҮ қүрылды (негізінде,



Ұлттар Лигасы 1940 жылы-ақ өз әрекетін тоқтатқан еді, ал қағаз жүзінде 1946 жылы
ыдырады).

Ұлттар Лигасының екінші дүниежүзілік соғыстың алдын алуға шамасы келмеді,
сөйтіп  үйым  ретінде  алдына  қойған  басты  мақсаты  халыкаралық  қауіпсіздікті
қамтамасыз  ете  алмады.  Сол  кездері  Ұлттар  Лигасындай  кемшіліктері  жоқ,
халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді қүралы бола
алатын жаңа халықаралық үйым қүру қажеттіғі сезіле бастады.

Біріккен Ұлттар Ұйымы қүрылудың алдында мынадай конференциялар болған
еді:

• 1941 ж. 12 маусымда Лондонда Одақтық декларацияға қол қойылды, онда
одақтастардың “бейбітшілікте де, соғыста да еркін халықтармен бірге жүмыс істеуге”
деғен үмтылысы өз неғізін тапты. Осы кездесу БҰҰ-ны қүрудың алғашқы қадамы
болды.  Кеңес  үкіметі  екінші  дүниежүзілік  соғыстың  алғашқы  сатыларында-ақ,
соғыстан  кейінгі  кезеңде  қауіпсіздіктің  тиімді  халықаралық  үйымын  қүрудың
мақсатқа сай келетіні туралы мәселе қозғаған болатын.

• 1941 ж. 14 тамызда Атланта хартиясына қол қойылды. АҚШ Президенті
Рузвельт  пен  Британ  корольдігінің  премьер-министрі  Черчилль  халықаралық
ынтымақтастық  және  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті  қолдау  қағидаларының
топтамасын үсынды.

• 1942 ж. 1 қаңтарда Вашингтонда БҰҰ Декларациясына қол қойылды. Оған
Атланта  хартиясының  ережелерін  қолдаған  26  мемлекеттің  өкілдері  қатысты.
Президент Рузвельт үйымға “Біріккен Ұлттар” деген жаңа атауды қоюды үсынды.
Біріккен Ұлттар Декларациясында осы ресми атау бірінші рет қолданылды.

• 1943 ж. 30 қазанында Мәскеу Декларациясына КСРО, Біріккен Корольдік,
Қүрама Штаттар және Қытай үкіметтері қол қойды. Бүл қүжатга бейбітшілік пен
қауіпсіздікті қолдау үшін тезірек халықаралық үйымды қүру қажеттігі айтылды.

• 1943  ж.  1  желтоқсанында  Қүрама  Штаттардың,  КСРО  мен  Біріккен
Корольдіктің басшылары Тегеран конференциясын өткізді, онда тағы да бейбітшілік
пен қауіпсіздікті қолдау үшін халықаралық үйымды тезірек қүру мәселесі қозғалды.

• 1944 ж. 21 қыркүйегі - 7 қазан аралығында Думбартон - Оксте өткен екі
сериялы мөжілісте (Вашингтон) КСРО, Біріккен Корольдік, Қүрама Штатгар және
Қытай осы үйымның мақсаты, қүрылымы және қызметтері туралы мәселелер жөнін
талқылады. Конференцияда “Қауіпсіздіктің жалпыға бірдей халықаралық үйымын
қүруға қатысты үсыныстар” жасалды. Ұсыныстарда үйымның қүрылымы, мақсаты,
қағидалары, мүшелік, басты органдарының қызметтері анықталды. Сөйтіп, үйымның
қүрылымы былайша айқындалды: Басты органдар -



Бас Ассамблея, Қауіпсіздік Кеңесі - түрақты және түрақсыз мүшелерден қүрылуы
тиіс болды; Хатшылық, Халықаралық сот, Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес.
Халықаралық бейбітшілікпен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі басты органдардың
бірі - Қауіпсіздік Кеңесінде дауыс беру тәртібі туралы мәселе ашық күйінде қалды.
Қауіпсіздік Кеңесі бейбітшілік мүдделеріне немесе қандай да бір мемлекеттердің
заңды мүдделеріне қарсы қолданылмауын бекітетін тәртіпке қол жеткізуі керек
болды.  АҚШ  делегациясының  басшысы  мәжбүрлеу  шарттарын  қолдануга
қатысты  шешім  қабылдағанда  үйымның  барлық  түрақты  мүшелерінің  бір-
ауыздылығы қағидасы жүзеге асырылсын деп үсынды. Америка Қүрама Штаттары
вето қүқығының бастаушысы болды. Түрақты мүшелердің біреуі дауласушы тарап
жағына шыққанда, шешімді талқылау барысында Кеңес қатысушыларының пікірі
бірікпей  қалып  жүрді.  КСРО  Қауіпсіздік  Кеңесі  кез  келген  саяси  шешім
қабылдағанда түрақты мүшелерінің бірауыздылғы қағидасы сақталуы тиіс деген
көзқарас үстанды. Әйтпегенде, бүл қағиданы елемеу БҰҮ-ның Ұлттар Лигасы
сияқты ыдырауына әкеліп соғуы да мүмкін. Ал АҚШ болса, дауласушы тарап
жағындағы  Кеңестің  түрақты  мүшесінің  беретін  дауысы  дауыс  беруде
есептелмесін деп талап етті. Кеңес Одағы мүндай тәртіптен бас тартты, өйткені
мүндай тәртіп асыра сілтеушілікке кепіл бола алмас еді.  Қауіпсіздік Кеңесінде
дауыс беру мәселесі  сол күйі шешілмей қалды. Ұйымның атауына 1942 ж.  1
қаңтарындағы  Декларацияда  енгізілген  “Біріккен  Ұлттар”  терминін  қалдыру
үсынылды.

• 1945 ж. 11 ақпанында президент Рузвельт, премьер-министр Черчилль және
Сталин Ялтада бас қосты. Мемлекеттер басшылары “бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қолдау  үшін  жалпыға  бірдей  халықаралық  үйым”  қүруға  бел  байлағандарын
жариялады. Осы бас қосуда Қауіпсіздік Кеңесіндегі  дауыс беру рәсімі туралы
мәселе тағы да қозғалды. Негізінен, көпшілігі Рузвельттің үсынған формуласын
жақтады,  ол  формулада  дауларды  шешу  барысында  Кеңестің  мүшесі  оның
қатысушысы  болғанда  жөне  рәсім  мәселелерін  қоспағанда,  барлық  саяси
мәселелерді шешу кезіндегі Кеңестің бсс тұрақты мүшесінің ауызбірлігі көзделген.

• 1945  ж.  25  сәуірінен  26  маусымына  дейін  Сан-Францискода  Біріккен
Ұлттардың халықаралық үйымдар мәселелері жоніндегі Кеңесінің конференциясы
болды. “...50 мемлекеттен 282 делегат келді. Конференция жүмысына барлығы 5
мыңнан аса адам ат салысты. Бүл конференция одақтық державалардың бірлігі
деген  үранмен өткізілді.  Олар КСРО,  АҚШ, Англия.  БҰҰ Жарғысы үш үлы
державаның  басшылары  қатысқан  Думбартон-Окстегі  Кеңес  және  Ялтадағы
келіссөздер барысында жасалған түжырымдамада бекітілді...” - деп осы тарихи
оқиғаны БҰҰ Бас Хатшысының саяси мәселелер және Қауіпсіздік



Кеңесінің істері жөніндегі орынбасары қызметін атқарған Л. Кутаков осылайша
сипаттадьГ1.

Сан-Франциско конференциясы екі  ай бойы жүмыс істеп,  БҰҰ Жарғысын
қабылдаумен  аяқталды.  Конференция  делегаттары  халықаралық  әмбебап
үйымының  111  баптан түратын қүрылтай қүжатын дайындайды, ол 1945 ж. 25
маүгымында  бірауыздан  қабылданды.  Келесі  күні,  яғни  26  маусымда  соғыс
ардагерлері  мемориалының  ғимаратында  БҰҰ  Жарғысына  қол  қойылды.  110-
баптың 3-тармағына сәйкес, “Осы Жарғы Қытай Республикасы, Франция, Кеңестік
Социалистік Республикалар Одағы, Ұлыбритания Біріккен Корольдігі, Солтүстік
Ирландия,  Америка  Қүрама  Штаттары  және  Жарғыға  қол  қойған  басқа
мемлекеттердің көпшілігі бекіту грамоталарын сақтауға бергенде өз күшіне енеді...”
Егер мүны арифметикалық тәсілмен есептеп көрсек, онда “басқа мемлекеттердің
көпшілігі” дегеніміз - бүл 24 мемлекет (51-5=46:2+1=24). Осы көпшілік мемлекет
санына  баптың  мазмүнында  бекітілғен  бес  мемлекеттің  дауысы  да  қосылады.
Сөйтіп,  БҰҰ-ның  қүрылтай  қүжатының  заңды  күшіне  енуі  үшін  29  бекіту
грамотасын жинау қажет еді. Ең соңғы бекіту грамотасы 1945 ж. 24 қазанында
тапсырылды.  Жоғарыда  аталған  баптың талаптары бойынша осы күн  Біріккен
Ұлттар Ұйымының қүрылған күні болып есептеледі.

БҰҰ-ға  алғашында  51  мемлекет  мүше  болды.  БҰҰ-ға  мүшелікке  өтудің
талаптары мынадай:

1) мемлекет тәуелсіз, бейбітшілікті сүйгіш болуы тиіс;
2) мемлекет жарғылық талаптарға орай өзіне міндеттемелерді жүктеуі тиіс;
3) мемлекет  өзіне  жүктелген  міндеттемелерді  орындай  алады  және

орындағысы келеді.
Ұйымға мемлекеттер Қауіпсіздік Кеңесінің үсынысымен Бас Ассамблеяның

қаулысы арқылы мүшелікке қабылданады. БҰҰ қағидаларын жүйелі түрде бүзған
мемлекеттерді  Қауіпсіздік  Кеңесінің  үсынысымен  Бас  Ассамблея  БҰҰ-ның
қүрамынан  шығарады.  Қауіпсіздік  Кеңесінің  осы  мәселеге  қатысты  үсынысы
ауызбірлік  қағидасының негізінде  қабылданады,  яғни  Қауіпсіздік  Кеңесінің  бес
түракты мүшесінің дауысын қоса алғанда, Кеңестің 9 мүшесінің дауысы қажет.
Жарғының ережелерінде үйымның қүрамынан өз еркімен шығу тезисі көзделмеген.
Сан-Францискода Уругвай делегациясы БҰҰ-дан шығуға тыйым салу керек деп
үсынған болатын. Бүл үсынысты конференция қатысушылары жақтамады. 1960 ж.
Индонезия  мемлекеті  БҰҰ-дан  шығу  туралы  өтініш  жасады.  Барлық
міндеттемелерді орындау үшін мемлекетке бір жыл уақыт берілді.  6  ай өткен соң
Индонезия өтінішін қайтарып алды.

1 КутАков Л. Вид с 35-го этажа. Записки советского дипломата. М.: 1975, 8-бст.



Бүгінгі  таңда  Біріккен Ұлттар  Үйымына 191  мемлекет  мүше. Бүл үйым
мемлекеттердің мүшелік жарнасы есебінен күн көреді. БҮҮ-ны қаржыландыру
мүше  елдердің  жарнасына  тәуелді  болған  соң,  ақша  қаражаттарының
жетіспеушілігі  таңсық  проблема  емес.  Бүл  проблема  БҮҮ  қүрылған  сәттен
бастап,  оның  қыр  соңынан  қалмай  келеді.  Көптеген  мемлекеттер  әр  түрлі
себептерге байланысты жарналарын уақытында және толық төлей алмауда, оған
техникалық бюджеттік  проблемаларынан бастап кедейшілік те себеп болуда.
БҮҮ-ның қаржылық дағдарысы күннен-күнге өсіп келеді. Мәселен, БҮҮ-ның
Қазақстандағы өкілдігінің мәліметтері бойынша 1998 ж. 30-қыркүйегіне дейін
мүше елдер БҮҮ-ға ағымдағы және бүрынғы жарналары есебінен 2,5 миллиард
доллар, оның ішінде: бітімгершілік күштерінің мақсатына 1,8 миллиард доллар,
БҮҮ-ның реттеу бюджетіне 683 мла доллар, халықаралық трибуналдарға 22 мла
доллар қарыз болған. Тек 100 мемлекет қана өздерінің жарналарын уақытында
толық  төлеген.  АҚШ  сол  кезеңде  ағымдағы  және  бүрынғы  жарналық
сомаларынан  1,6  миллиард доллар қарыз болған,  яғни ол БҮҮ-ның барлық
қарызының үштен екісін қүрап отыр. АҚШ 1998 ж. 228 млн. доллар, төлегеніне
қарамастан,  оның  ішінде  реттеу  бюджетіне  563  мла  доллар,  бітімгершілік
операцияларына 1,04 миллиард доллар төлесе де, қарыздарын түгел жапқан жоқ.
БҮ Ү реттеу бюджетінің шығындарын жабу үшін бюджеттен қарыз ақша алуға
мәжбүр болып отыр. Осыған байланысты, Біріккен Үлттар Үйымы бітімгершілік
максаттары үшін жеке әскери қүрал мен жабдықтар беретін елдердің қарыздарын
уақытында бере алмауда.
1998 ж. БҮҮ әскери контингент және жабдықтар берген 70 елге 864 мла доллар
қарыз болды. БҮҮ Жарғысының 19-бабына сәйкес, егер жыл басында мемлекет
бүрынғы екі жыл үшін жалпы қарызының жартысын нсмесе жартысынан көп
сомага қарыз болса, онда сол мемлекет Бас Ассамблеяда дауыс беру қүқығынан
айрылады.  Алайда,  Бас  Ассамблея  БҮҮ-ға  мүше-мемлекет  өзіне  қатыссыз
себептерге байланысты төлем уақытын өткізіп алғанын мойындаса, онда дауыс
беруге қатысуға рүқсат бере алады.

1-бапқа сәйкес, БҮҮ-ның мақсаттары мынадай:
• халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау;
• бейбітшілікке қауіп келтіру мен басқыншылық актілерінің алдын алу және

жою үшін тиімді шараларды қабылдау;
• халықаралық дауларды немесе оқиғаларды бейбіт қүралдар арқылы шешу;
• халықтардың теңқүқылық және өзін-өзі басқару қағидасының негізінде

халықтардың достық қарым-қатынасын дамыту;
• экономикалық, әлеуметтік, мәдени және гуманитарлық сипаттағы



халықаралық дауларды шешу барысында халықаралық ынтымақтастықгы жүзеге
асыру;

• осындай ортақ мақсаттарға жету жолында үлттар әрекеттерін уйлестіру
орталығы болу.

БҰҰ  оз  қызметін  жүзеге  асырғанда  мынадай  қағидаларды  басшылық-  қа
алады:

1. Ұйымның барлық мүшелерінің дербес теңдік қағидасы.
2. Өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал орындау қағидасы.
3. Туындаған дауларды бейбіт қүралдармен шешу қағидасы.
4. Күш  қолданбау  немесе  күш  қолданамын  деп  қоқан-лоққы  жасамау

қағидасы.
5. БҰҮ-ның Жарғыға сәйкес атқаратын барлық өрекеттеріне барынша көмек

көрсету қағидасы.
6. БҰҰ-ның мүшесі болып табылмайтын мемлекеттердің БҰҰ қағидаларына

сәйкес  өрекет  етуін  қамтамасыз  ету  қағидасы,  себебі  ол  бейбітшілік  пен
қауіпсіздікті қолдауға қажет болуы мүмкін.

7. Мемлекеттердің  ішкі  қүзыреттеріне  жататын  істерге  БҰҰ-ның  қол
сүкпаушылық қағидасы.

Сонымеқ әмбебап халықаралық үйымның мақсатгары мен қағидалар жүйесінің
халықаралық қүқықтың мазмүны мен негізгі  қағидаларына  қайшы келмейтінін
байқауға болады.

6.5. Біріккен Үлттар Ұйымының қүрылымы

Әмбебап халықаралық үйымның қүрылымы алты басты органнан және қажетгі
қосалқы органдардан түрады. БҰҰ-ның басты органдары мыналар: Бас Ассамблея,
Қауіпсіздік Кеңесі, Экономикалық жөне Әлеуметтік Кеңес, ОПЕК жөніндегі кеңес,
Халықаралық  Сот  және  Хатшылық.  БҰҰ-ның  артықшылықтары  мен
иммунитеттері туралы 1946  ж. 13  ақпанындағы Конвенцияға сәйкес, БҰҰ заңды
түлға  болып  табылады;  жылжитын  және  жылжымайтын  мүліктер  алады;
мүліктерге билік етеді; сотта іс қозғайды. БҰҰ-ның өкілдері басты және көмекші
органдардағы конференцияларда өздерінің қызметтік міндеттемелерін атқарғанда
және  мәжіліске  бару-келу  кезінде  артықшылықтар  мен  иммунитеттерді
пайдаланады. БҰҰ-ның лауазымды адамдары сот жауапкершілігіне тартылмайды
және қазыналық, кедендік артықшылықтарды пайдаланады.

Біріккен  Ұлттар  Ұйымы  өзінің  қызмет  ету  кезеңінде  бірінші  орындағы
бейбітшілік пен қауіпсіздік проблемаларына назарын жете аударып келеді. БҰҰ-
ның  бейбітшілік  операциялары  бейбітшілік  туралы  келісімдерді  орындауға
көмектеседі, қол жеткізілген татуластықты,



әскерй әрекеттердің  тоқтатылуына  көмектеседі.  БҰҰ-ның  өз  армиясы  жок

бітімгершілік миссияларын жүргізу үшін оған мүше-мемлекеттер ерікт» негізде
әскер  мен  жасақ  береді.  Арнайы  бітімгершілік  бюджетінен  оларга белгілі  бір
етемақылар төленеді. Бітімгершілік миссияларын қауііісіздік Кеңесінің мүшелері
қүрайды және айқындайды. БҰҰ-ның барЯық мүшв-мемлекеттері бейбітшілік пен
қауіпсіздікті  қолдау  ТӘуСкелін  бөліседі.  1945  жылы  110  мемлекет  өздерінің
персоналдарын  әксЯДІ;  ағымдағы  бітімгершілік  операцияларына  ең  көп  әскерді
Пәкстан,  БаяГладеш, Иордания, Польша, Ресей Федерациясы және Канада берді.
^•т^(гершілік операцияларына бүл үйымға мүше емес мемлекеттер де ^тыса алады.
Мысалы, Швейцария бітімгершілік үшін ақша, тікүшақ, ме;1цциналық және өзге де
жабдықтар  беріп  келеді.  Біріккен  Ұлттар  ұ^мы  ірі  көлемді  конференциялар
жүргізеді.  Соның арқасында үлттық  жә,іе халықаралық үйымдар, үкіметтік емес
үйымдар  белсенді  әрекет  етеД*;  үлттық  саясатты  айқындау  үшін  халықаралық
стандарттар  мен  нормаларды  бекітеді;  жаңа  үсыныстарды  талқылауға  және
консенсусты ізд^уге мүмкіншілдік туады. БҰҰ қызметініңтиімділігін арггыру үшін
Ассамблея  арнайы  сессиялар  өткізеді.  Мәселен,  ірі  көлемді  к0 І4)еренциялар
қатарына БҰҮ-ның қоршаған орта және даму жөніндегі 19^2 ж. Рио-де-Жанейро
конференциясын;  1993  ж.  маусым  айындағы  а1дм  қүқықтары  жөніндегі
Бүкіләлемдік Вена Конвенциясын; 1994 ж. ^лирде өткен халық саны және даму
жөніндегі халықаралық к0нференциясын; 1995 ж. Копенгагаенде өткен әлеуметтік
даму ^ніндегі  Бүкіләлемдік басқасуды; 1995 ж. Пекинде өткен әйел  кукықтары
жөніндегі Төртінші Бүкіләлемдік конференцияны; 1996 ж. ^гамбулда өткен елді
мекендер жөніндегі БҰҰ-ның Екінші  к0нференциясын жатқызуға болады. БҰҰ
аясында  жүйелеу  ь,;»селелерінде  үлкен  маңызы  бар  бірқатар  көптарапты
халықаралық  к$лісімдер жасалды. БҰҰ-ның күрамында үкіметаралық келісімдер
нггізінде қүрылған автономды халықаралық үйымдар бар, олар түрлі ^ілаларда кең
көлемді қүзыреттерге ие. Бүл үйымдар Мамандандырылған ^екемелер деп аталады,
олар Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес зрқыл^ы БҰҰ-мен тығыз байланысты.
БҰҰ-ның  орталық  штаб-пәтері  -  [Іью-Йоркте  (АҚШ),  еуропалық  бөлімдердің
штаб-пәтерлері Женевада ^іівейцария) және Венада (Австрия) орналасқан. БҰҰ-
ның  жүмысын  5жыл  мерзімге  сайланатын,  бірақ  сайлауға  екі  реттен  артық
түспейтін $ас хатшы басқарады. БҰҰ тарихынан бері жеті Бас хатшы сайланған.
5үгінгі күні БҰҰ-ның ең үлкен лауазымды түлғасы - 1997 жылы ;айланған Кофи
Аннан.

БҮҮБас Ассамблеясы -  (БҮҮБА) оның барлық мүшелерінен түратын Біріккен
Ұлтгар Ұйымының басты органы. 1944 ж. Думбартон-Оксте аткен Кеңесте Бас
Ассамблеяның рөлі мен өкілеттіктеріне көп назар



аударылды. Көптеген қызу таластан кейін, Ассамблея бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қолдау  жөніндегі  мәселелерді  дербес  қорғауға  қүқылы  деп  шешілді.  Сөйтіп,
Қауіпсіздік Кеңесі ғана БҰҮ-ның барлық мүшелері үшін міндетті шешім қабылдау
және  мәжбүрлеу  шараларын  қолдануға  қүқылы  болды.  БҮҮ  БА-ның
қүқықтықжағдайы  БҮҮ  Жарғысының  IV  тарауының  9-22-баптарымен
айқындалады. БҮҮ мүшесі болып табылатын әрбір мемлекет 5 өкід 5 орынбасар
және кеңесшілер мен сарапшылардың қажетті  санын үсынады. Бас Ассамблея
БҮҰ Жарғысының шегінде көрсетілген немесе БҰҮ-ның кез келген органына
қатысты кез-келген мәселелер мен істерді талқылауға уөкілетті.  БА Қауіпсіздік
Кеңесінің назарын халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке қауіп төндіретін
жағдайларға, тек Қауіпсіздік Кеңесінің қарауына жататын жағдайларды қоспағанда
аудара алады. БА БҮҰ- ның негізгі жөне көмекші органдарының жылдық жөне
арнайы баяндамаларын қабылдайды жөне қарайды. Мүнан басқа, БА Ұйымның
бюджетін, мамандандырылған мекемелердің кез келген қаржылық және бюджеттік
келісімдерін қарастырады және бекітеді, мүндай органдарға үсыныс жасау үшін
олардың өкімшілік бюджеттерін тексереді.

БА  жүмысын  17  орынбасары  бар  төраға  басқарады.  Бас  Ассамблеяның
қүрамында сессиялық жөне қосалқы органдар, бас комитеттер болады. Мәселен,
сессиялық жөне қосалқы органдарды Бас  комитет жөне өкілеттіктерді  тексеру
жөніндегі  комитет  үсынады.  Қосалқы  органдар  қүрамына  комиссиялар  және
комитеттер  кіреді.  Мысалы,  адам  қүқықтары  жөніндегі,  халықаралық  сауда
қүқықтары  жөніндегі  халықаралық  қүқық  комиссиялары,  отарсыздандыру
жөніндегі,  ғарыштық  кеңістікті  пайдалану  жөніндегі,  қарусыздану  жөніндегі
Комиттер.  БА-ның  қүзыретіндегі  6  бас  комитеттің  зор  маңызы  бар:  саяси
мәселелер және қауіпсіздік  мөселелер  жөнінде,  экономикалық жөне қаржылық
мәселелер жөнінде, өлеуметтік, гуманитарлық жөне мәдени мәселелер жөнінде,
қорғаншылық жөне өзін-өзі басқара алмайтын аумақтар жөнінде, өкімшілік жөне
бюджеттік мөселелер жөнінде, қүқықтық мөселелер жөнінде.

Бас Ассамблея - сессиялық орган. Сессиялардың 3 түрі бар: кезекті, арнаулы
жөне  төтенше.  БҮҮ  БА-ның  кезекті  сессиясы  жыл  сайын  қыркүйек  айының
үшінші сейсенбісінде шақырылады. Арнаулы сессия, егер Қауіпсіздік Кеңесі, БҮҮ-
ның көпшілік мүшелері немесе арнаулы сессияны шақырту туралы талапқа БҮҮ-
ның бір мүшесінің қосылғандығы туралы үйымның көпшілік мүшелері хабарлаған
кезде кез келген меселелер бойынша шақырылады. Мүндай сессиялар сессияны
шақырту туралы талапты Бас Хатшы алғаннан кейін 15 күн ішінде шақырылады.
Ал төтенше арнаулы сессиялар БҮҮ Бас Хатшысы Қауіпсіздік Кеңесінен келіп
түскен жөне Кеңестің кез келген 9 мүшесінің дауысымен



мақүлданғақ БҰҮ-ның көпшілік мүшесі талап еткен немесе БҰҰ-ның көпшілік
мүшелерінің БҰҰ бір мүшесінің осындай шақырту туралы хабарларын алғаннан
кейін  24  сағат  ішінде  шақырылады.  Төтенше  сессиялар  мынадай  жағдайларда
шақырылады: біріншідеқ бейбітшілікке қауіп төнсе; екіншіден, бейбітшілік бүзылса
немесе басқыншылық актісі жасалса және егер Қауіпсіздік Кеңесі оның мүшелері
вето қағидасына сәйкес бір пікірге келе алмағандықтан, тиісті шараларды қабылдай
алмаған жағдайда.
^  БА-ның  әрбір  мүшесі  бір  дауысқа  ие.  Бас  Ассамблея  маңызды  мәселелер
бойынша дауыс беруге жалпы қатысушылар мен нақты қатысушылардың 2/3-сінің
көпшілік  дауысымен  шешім  қабылдайды.  Бүл  мәселелерге  мыналар  кіреді:  1)
Халықаралық  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті  қолдау  жөніндегі  үсыныстар.  2)
Қауіпсіздік  Кеңесінің,  Экономикалық  және  Әлеуметтік  Кеңестердің,  ОГТЕК
жөніндегі  Кеңестің  түрақсыз  мүшелерін  сайлау.  3)  БҰҰ-ға  жаңа  мүшелерді
қабылдау,  БҰҰ  мүшелсрінің  қүқықтары  мен  артықшылықтарын  тоқтату,  БҰҰ
қүрамынан  шығару.  4)  Қорғаншылық  жүйесінің  қызмет  етуі.  5)  Бюджеттік
мәселелер.  Басқа  мәселелер  бойынша  шешім  дауыс  беруге  қатысушылардың
көпшілік  жай  дауысымен  қабылданады.  Барлық  сайлаулар  қүпия  дауыс  беру
арқылы жүргізіледі. Тәжірибеде Ұлттар Ұйымында Қауіпсіздік Кеңесінің түрақты
бір мүшесінің БҰҰ-ға бір мемлекетті мүшелікке қабылдау кезінде қалыс қалған
жағдайы да болған. Бірақ мүндай позиция қабылдауға кедергі келтіре алмайды.
Мысалы, Ұлыбритания дауыс беруден қалыс қалғанымен, Израильге Қауіпсіздік
Кеңесіне мүше болу үшін кепілдеме хат берілді. Бас Ассамблеяның рәсім ережелері
бойынша, жаңа мүшелерді қабылдау үшін дауыс беруге жалпы қатысушылар мен
нақты  қатысушы  Ассамблея  мүшелерінің  копшілік  дауысы  қажет  етілетіні
бекітілген. Қазіргі кезде Бас Ассамблеяда жаңа мүшелерді көпшілік дауыспен емес,
ортақ келісім негізінде (аккламациялау) қабылдау үрдісі қалыптасқанын айту керек.
БҰҰ  Бас  Ассамблеясының  47-сессиясында  мүше-мемлекеттердің  бірауыздан
мақүлдауы  негізінде  Қазақстан  Республикасы  БҰҰ-ға  мүшелікке  қабылданған
кезінде осыған үқсас рәсім болған еді. Мүнан кейін, БҰҰ Жарғысының ережелері
негізінде жасалған актіні заңи түрғыда бекіту үшін қаулы қабылданды. Қүрамынан
бүрынғы  сессияның  төрағасы  сайланған  делегация  басшысы  БА-ның  кезекті
сессиясын ресми ашады. Бас Ассамблея өкілеггікгерді тексеру жөніндегі комитетгі
тағайындайды, төраға мен оның орынбасарларын, басты комитеттердің басқа да
лауазымды түлғаларын сайлауды жүргізеді. Сессияның күн тәртібін бекіткеннен
кейін,  әдетте,  екі-үш аптаға  созылатын  жалпы саяси  пікірталас  ашылады.  Бас
Ассамблеяның рәсім  Ережелеріне  сәйкес,  ағылшын,  араб,  испан,  қытай,  орыс,
француз тілдері БА-ның және оның



комитеттерінің, бөлімшелерінің ресми және жұмыс тілдері болып табылады.
БҮҮ-ның Қауіпсіздік  Кеңесі -  (БҮҮ ҚК) - Біріккен Ұлттар Ұйымының бас

органы, оның құрамында 15 мүшесі бар, оның ішінде бесеуі түрақты мүшелері -
Ресей, АҚШ, ҚХР, Франция, Ұлыбритания; 10-ы -түрақсыз мүшелер, олар екі жыл
мерзімге мынадай квотаға сай сайланады: 3 орын - Африка мемлекеттері, 2 орын -
Азия мемлекеттері, 2 орын Латын Америкасы елдері, 2 - Батыс Еуропа, Канада,
Австралия,  Жаңа  Зеландия  мемлекеттері,  1  -  Шығыс  Еуропа  мемлекеттері.
Қауіпсіздік Кеңесі қызметінің қүқықтық негіздері БҰҰ Жарғысының V тарауында
айқындалған  БҰҰ  Жарғысына  сәйкес,  Қауіпсіздік  Кеңесі  бейбітшілік  пен
қауіпсіздікті  қолдау үшін басты жауапкершілік жүктелген түрақты әрекет  ететін
орган болып табылады.

Қауіпсіздік Кеңесі дауласушы тараптарға олардың дауларын бейбіт қүралдармен
шешуді  талап  ете  алады.  Кеңестің  құзыретіне  мыналар  кіреді:
халықаралықбейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау мәселелерін қарастыру; дауларды
бейбіт жолмен шешу; мәжбүрлеу шараларын қабылдау; БҰҰ- ға қабылдау, шығару
жөнінде кепілдеме хат беру; халықаралық Сот мүшелерін сайлау; Бас Хатшыны
тағайындау туралы қарар т.б. Қауіпсіздік Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
Кеңестің 9 мүшесі дауыс берген жағдайда рәсім мәселелері жөніндегі Кеңес шешімі
қабылданған болып есептеледі. Дауға қатысушы тарап дауыс беруден қалыс қалуы
тиіс. Кеңес мерзімдік мәжілістерге жиналады, онда оның әрбір мүшесі үкіметтің
мүшесі немесе басқа да ерекше тағайындалған өкіл ретінде таныстырылуы мүмкін.
Мәжіліс БҰҰ-ның мекен ететін жерінде ғана емес, сондай-ақ ҚК-нің жұмысына
мүмкіндік  туғызатын  кез  келген  жерде  откізілуі  мүмкін.  ҚК-нің  мерзімдік
мәжілістері  Қауіпсіздік  Кеңесі  бекітетін  мерзімдерде  екі  рет  өткізіледі.  Рәсім
ережелерін  Қауіпсіздік  Кеңесі  өзі  бекітеді.  Қауіпсіздік  Кеңесінің  жүмысын
орындауға қажетті қосалқы органдар қүрылады. Оларға мыналар жатады: Әскери-
Штаб комитеті, Сарапшылар комитеті, Жаңа мүшелерді қабылдау жөніндегі комитет,
Кеңес мәжілістерін Орталық мекемелерден тыс жерлерде өТкізу жөніндегі және т.б.
комитеттер.

БҰҰ Жарғысына сәйкес,  мемлекеттер Қауіпсіздік Кеңесінің иелігіне қарулы
күштерді Кеңестің талап етуімен ғана емес, сондай-ақ ҚК және мүдделі мемлекеттер
арасында  жасалатын  ерекше  келісімдер  немесе  шешімдерге  сәйкес  те  беруге
міндетті. Бейбітшілікке қауіп төнген жағдайда Қауіпсіздік Кеңесі Жарғының 40 жөне
41-баптарына  сәйкес  мынадай  іс-шараларды  үсына  алады:  дипломатиялық
қатынастарды үзу, экономикалық байланыстарды тоқтату, әуе, теміржол, пошта және
телеграф байланыстарын тоқтату, порттарды қоршау және т.б.

ЭКОӘЛК (Экономикалық және Әлеуметтік Кеңес) - Бас



Ассамблеяның  басшылығында  жүмыс  істейді,  БҰҰ-ның  халықаралық
экономикалық  және  әлеуметтік  ынтымақтастық  салаларындағы  қызметтерін
жүзеге  асырады.  ЭКОӘЛК қүзыретінде  биліктік  өкілеттіктер  жоқ.  Мәселен,
ЭКОӘЛК халықаралық мәселелер жөнінде зерттеулер жүргізеді, баяндамалар
жасайды, үсыныстар үсынады; конвенциялардың жобасын үсынады.

Қүрамы. Бас Ассамблея 54 мүшесін 3 жыл мерзімге сайлайды, жыл сайын
Кеңестің 18 мүшесі қайта сайланады. Сайлау барысында әділ географиялық
бөлініс қағидасы сақталады:

Африка континенті елдеріне - 14 орын.
Батыс Еуропаға - 13 орын.
Азия елдеріне - 11 орыа
Латын Америкасы елдеріне - 10 орын.
Шығыс Еуропа елдеріне - 6  орыа
ЭКОӘЛК-ның шығып қалған мүшесінің орнына тез арада қайта сайлау

жүргізіледі. ЭКОӘЛК-ның әрбір мүшесінің бір өкілі болады.
ЭКОӘЛК  түрақты  әрекет  етпейтіқ  сессиялы  орган  болып  табылады.

ЭКОӘЛК жылына 3 сессия шақырады:
1 - үйымдастырушылық сессиясы, қаңтар айының 2  сейсенбісі;
2 - коктемгі, сәуір айының 2  сейсенбісі.
3 - жазғы, шілде айының Ісәрсенбісі.
Төраға  және  оның  4  орынбасары  сайланады,  олар  бірігіп  президиум

үйымдастырады.
ЭКОӘЛК 3 сессиялық комитет қүрады: экономикалық,  әлеуметгік және

бағдарлама мен үйлестіру.
ЭКОӘЛК қүрамында қызмеггік және аймақтық комиссиялар жүмыс істейді.
Қызметтік:  статистикалық,  халық  санағы  жөнінде,  әлеуметтік  даму,

әйелдер  жағдайы,  есірткі  қүралдары,  үлтаралық корпорациялар,  қылмыстың
алдын алу және қылмыстық әділ сот жөнінде.

Аймақтық: Еуропа үшін экономикалық, Азия және Тынық мүхит аймағы
үшін экономикалық, Латын Америкасы үшін экономикалық комиссиялар және
басқалары.

Тұракты  комитеттер:  үкіметтік  емес  үйымдар  бойынша,  табиғи
ресурстар,  ғылым  мен  техниканы  дамыту  мақсатындағы  комитетгер,
энергияның  жаңа  көздерін  игеру  және  пайдалану  жөніндегі,  елді  мекендер
бойынша және т.б. комитеттер.

600-ден астам үкіметтік емес үйымдардың ЭКОӘЛК-і де кеңесші мәртебесі
бар.  Олар Кеңестің  және оның қосалқы органдарының ашық мәжілістеріне
қатысуға  өздерінің  бақылаушыларын  жібереді.  БҰҰ-ның  Жарғылық
ережелеріне  сәйкес,  ЭКОӘЛК  пікірлерді  сүрата  алады,  үкіметтік  емес
үйымдармен кеңеседі. БҰҰ-ның Мамандандырылған
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мекемелерінің ЭКОӘЛК-мен ерекше келісімдері арқылы байланысы бар.
Б¥¥-ның  мамандандырылган  мекемелері  халықаралық  ұйымдардың

ерекше тобына жатады және оның Біріккен Ұлттар Ұйымымен ерекше қүқықтық
байланысы  бар.  БҰҰ  Жарғысының  63-  бабына  сәйкес,  Экономикалық  және
Әлеуметтік  Кеңес  -  57-бапта  көрсетілген  мемлекеттердің  кез-келгенімен  тиісті
мекеменің  үйымымен  байланысын  айқындайтын  келісімдерді  жасауға  уәкілетті,
БҰҰ-ның басты органдарының бірі.

Бүгінгі  таңда  БҰҰ-ның мамандандырылған  мекемелеоінін  тобына  мыналар
кіреді:

1. Халықаралық Еңбек үйымы (ХЕҰ)
2. БҰҰ-ның азық-түлік және ауылшаруашылық үйымы (ФАО).
3. Білім,  ғылым  және  мәдениет  мәселелері  жөніндегі  бүкіләлемдік  үйым

(ЮНЕСКО).
4. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау үйымы (БДСҰ).
5. Бүкіләлемдік Банк - Халықаралық Даму және Қайта қүру

Банкі (ХДҚБ)
6. Халықаралық даму ассоциациясы (ХДА).
7. Халықаралық қаржы корпорациясы (ХҚК).
8. Халықаралық валюта қоры (ХВҚ).
9. Халықаралық азаматтық авиация үйымы (ИКАО).
10. Бүкіләлемдік Пошта Одағы (БПО).
11. Халықаралық Электрбайланыс Одағы (ХЭО). .
12. Бүкіләлемдік метеорологиялық үйым (БМҰ).
13. Халықаралық теңіз үйымы (ИМО).
14. Бүкіләлемдік санаткерлік меншік үйымы (БСМҰ).
15. Халықаралық ауылшаруашылық даму қоры (ХАДҚ).
16. Өндірістік және даму жөніндегі БҰҰ (ЮНИДО).

Жоғарыда аталған БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерінің тізбесі, оның
қызмет ету сапасының әртүрлілігін дөлелдейді. Оның қызметінің негізгі түрлеріне
мыналар жатады:

• халықаралық ынтымақтастықтың әлеуметтік-экономикалық салаларындағы
мүше-мемлекеттердің қызметін үйлестіру;

• көлік және байланыс, денсаулық сақтау, еңбек, мәдениет,  ғылым және т.б.
салалардағы халықаралық ынтымақтастықты ретгеу үшін бірыңғай ережелер мен
нормалар  жасау  мақсатында  халықаралық  конвенциялар  мен  регламенттер
дайындау;

• даму жолындағы мекемелерге техникалық көмек керсету;
• ақпараттық қызмет;
• ғылыми қызмет.



Мамандандырыл  ған  мекемелердің  қүрылымы  олардың  Жарғыларына
не^ізделетіндіктен,  олардың  жүйесі  бір  үлғілі  болып  келеді.  Мамандандырылған
мекемелерге,  мүше-мемлекеттердің  барлығының  ^Ицалуын  қоса  алғанда,
басқарудың үш бөлімді қүрылымы тән. Әр ^ҮРлі үйымдардағы оның атауы да әр
түрлі.  Мысалы,  Бүкіләлемдік  п°Цгга  Одағындағы мүшелердің  жалпы жиналысы
Конгресс  деп аталады,  хаЛықаралық азаматтық авиация үйымында,  Бүкіләлемдік
денсаулық  саКтау үйымында - Ассамблея, білім, ғылым және мәдениет мәселелері
жөніндегі Бүкіләлемдік үйымда, халықаралық Еңбек үйымында - Бас  Коңференция
деп аталады. Жоғары органдар сияқты, атқарушы °Ртандардың түрлі атаулары бар.
Әкімшілік  Кенес  (Халықаралық  эл^ктрбайланыс  Одағы),  Кеңес  (халықаралық
азаматгық авиация үйымы,  Б^Ұ-ның азық-түлік жоне ауылшаруашылық үйымы),
Атқарушы  Кеңес  (Бүкіләлемдік  Пошта  Одағы).  Олар  жоғары  органдардың
сессиялары  аРалығында  мамандандырылған  мекемелердің  түрақты  қызметін
қаМтамасыз етеді.

Әкімшілік органда әдетте, бес жыл мерзімге сайланатын, қайта сайлану қүқығы
бар бас әкімшілік түлға (директор, бас директор, бас хаТшы) басқаратын хатшылық
болады.  Хатшылықтың  басты  міндеті  өзЫң  қызметі  жөнінде  есептер,  кеңестер
берудеқ мәліметтерді жариялау Ү^ін қажетті қүжаттарды дайындаудан түрады.

Қамқоршылық жөніндегі Кеңес.  Қамқоршылық жүйесін қадағалау ҮЧіін
қүрылған. Халықаралық бақылау жүйесі бүрын мандатпен басқарылған елдердің
(Ұлтгар Лигасының мандат жүйесі) тәуелді аумақ- тарын басқару үшін қүрылған
болатын. Қамқоршылық жөніндегі Кеңес Бас Ассамблеяның (85-бап, 87-баптың 2-
тармағы) жетекшілігінде,  сондай-ақ қажетті жағдайларда Қауіпсіздік Кеңесінің (83-
бап)  ^асшылығында  әрекет  етеді.  БҰҰ  Жарғысының  91-бабына  сәйкес,
'Қамқоршылық жөніндегі Кеңес керекті жағдайларда Экономикалық ж^не Әлеуметтік
Кеңестің  көмегін  және  мүдделі  болған  жағдайларда  тиісті  мәселелер  бойынша
мамандандырылған  мекемелердің  көмегін  пайдаланады”.  Бас  Ассамблеяның
басшылығымен өрекет ететін Қамқоршылық жөніндегі Кеңестің негізгі міндеттері
мен өкілеттіктері ^асқарушы билік үсынатын мәселелерді, есептерді қарастырудан,
п^тициялар қабылдаудан және оларды қараудақ басқарушы билікпен кеңесе отырып,
қамқоршылықтағы  тиісті  аумақтарды  аралаудан,  басқарушы  билікпен  келісілген
мерзімдерде қамқоршылық жөніндегі  к^лісім та лаптарына сай әрекеттерді жүзеге
асырудан түрады (Нұұ Жарғысының 87-бабы).

БҰҰ Жарғысына сәйкес, “Қамқоршылық жөніндегі Кеңес Қ^мқорлықтағы әрбір
аумақтағы  халықтың  саяси,  экономикалық  және  ә^еуметгік  дамуына  қатысты,
сондай-ақ олардың білім саласындағы
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дамуларына қатысты анкеталар жасайды, ал Бас Ассамблеяның құзыретіне кіретін,
қамқорлықтағы  әрбір  аумақтың  басқарушы  билігі  осы  анкета  негізінде  Бас
Ассамблеяға жыл сайын есеп беріп тұрады” (БҰУ Жарғысының 88-бабы).

Қамқоршылық жөніндегі Кеңес өзінің Төрағасын сайлау тәртібін қоса алғанда,
жеке рәсім ережелерін де қабылдайды. Қамқоршылық жөніндегі Кеңес жыл сайын
сессияларын өткізіп тұрады, мұнан басқа жаңартылған және арнайы сессиялар
шақырылуы  мүмкіа  Қамқоршылық  жөніндегі  Кеңестің  мәжілісі  қажетті  кезде
шақырылады,  әдетге  ол  мамыр  айында  өткізіледі.  Қамқоршылық  жөніндегі
Кеңестің негізгі міндеті БҰҰ Жарғысының 1 және 76-баптарына сәйкес, БҰҰ-ның
алдына қойған мақсаттарына көмектесу болып табылады.

Алғашқы  жасалған  нүсқа  бойынша  осы  органның  қүрамына  11  аумақ
енгізілген болатын. Ал қазір 1990 ж. 22 желтоқсанында Қауіпсіздік Кеңесі 1947 ж.
бері АҚШ басқарып келген, Тынық мұхит аралдарын (Микронезия) құрайтын төрт
құрылымның үшеуін қамқорлыққа алу жөніндегі Келісімнің әрекет етуін тоқтатуға
дауыс бергеннен кейін тек біреуі қалды. Бүгінгі таңда қамқорлықтағы жалғыз аумақ
- АҚШ- тың қамқорлығындағы Палау ғана.

Сәйтіп, қамқорлық жөніндегі Кеңес аумақтардың дамуы мен қалыптасуына
елеулі әсерін тигізді.

БҮ¥  Халықаралық  Соты  бас  сот  органы  ретінде  құрылған,  БҰҮ
құрылымындағы  бас  органдардың  бірі.  БҮҮ  Халықаралық  Соты  БҮҰ
Жарғысының ажырамас  болігі  болып табылатын Халықаралық Сот  Статутына
сойкес өз қызметін жүзеге асырады. БҮҮ Жарғысының XIV тарауының 92 - 96-
баптары Халықаралық Соттың қызметі туралы мәселелерді қарастырады. 92-бапта
Үлттар Лигасының аясында әрекет еткен Халықаралық Статут “Халықаралық әділ
соттың Тұрақты Палатасының Статутына негізделген” деп белгіленген.

БҰҮ  Жарғысының  93-бабына  сәйкес,  “Ұйымның  барлық  мүшелері
Халықаралық  Сот  Статутының  қатысушылары  ірзо  Гасіо  болып  табылады”.
Үйымның мүшесі болып табьшмайтын мемлекет қауіпсіздік Кеңесінің үсынысы
бойынша  Бас  Ассамблея  әрбір  жағдайда  жеке-жеке  айқындайтын  талаптарда
Халықаралық  Сот  Статутының  қатысушысы  бола  алады.  Халықаралық  Сот
азаматтыққа тәуелсіз сайланатын тәуелсіз судьялар алқасынан түрады. Судьялар өз
елдерінде  жоғары  сот  лауазымдарына  қойылатын  талаптарға  жауап  беретін
түлғалар  ішінен  немесе  халықаралық  қүқық  саласында  беделді,  танылған
заңгерлердің ішінен сайланады. Халықаралық Сот Бас Ассамблея және Қауіпсіздік
Кеңесі 9 жылға қайта сайлану құқығымен сайлайтын 15 мүщеден тұрады. Әрбір үш
жыл  сайын  Соттың  5  мүшесі  қайта  сайланада.  ЬірмеЖіекеттің  екі  азаматы
Халықаралық Соттыңмүшесі бола алмайды. Халықаралык



Соттөрағаны,  вице-төрағаны  және  хатшыны  үш  жыл  мерзімге  сайлайды.
Соттын қүрамын басты өркениет нысандарының өкілдері мен әлемнің негізгі
қүқықтық жүйелерінің өкілдері қамтамасыз ету керек деген Халықаралық Сот
Статутының  9-бабы  ережелерінің  маңызы  зор.  Сот-  Гаагада  орналаскан.
Судьялар  қызметгік  міндеттерін  орындау  кезінде  дипломатиялық
артықшылықтар мен иммунитеттерді пайдаланады.

Халықаралық Соттың негізгі міндеті - тараптар берген істерді халықаралық
қүқық  негізінде  шешу  болып  табылады.  Бас  Ассамблея  мен  Қауіпсіздік
Кеңесінің сүратуларына Халықаралық Сот Консультациялық қорытындылар
беруге  өкілетті.  БҮҰ-ның  басқа  органдары,  халықаралық  үйымдар  мен
органдар консультациялық қорытындыларды Бас Ассамблеяның рүқсатымен
гана  сүрата  алады.  Халықаралық  Сотгың  маңызды  юрисдикциялық
ерекшеліктері мынада:

Халықаралық Сот мемлекетгер арасындағы дауларды ғана қарайды.
Халықаралық Сотта мүндай даулар дауласушы тараптардың келісімімен

ғана қаралады.
Сот  Статутының  қатысушылары  шартты  талқылауға,  халықаралық

қүқықтың  кез  келген  мәселесіне  қатысты,  халықаралық  міндеттемелерді
бүзғаны  үшін  төленетін  ақының  сипаты  мен  көлеміне  қатысты  барлық
қүқықтық  дауларға  міндетті  болатын  Соттың  юрисдикциясын  мойындау
туралы өтініш жасай алады.

БҰҰ Жарғысына сәйкес,  Біріккен Ұлттар Үйымының өрбір мүшесі өзі
тарап  болып  табылатын  іс  бойынша шығарылған  Сот  шешімін  орындауға
міндетті.  Соттың шығарған  шешімі  түпкілікті  болып есептеледі  және  оған
шағым жасалмайды.  Халықаралық қүқық нормаларын жасау  Халықаралық
Сотгың міндетіне кірмейді. Соттың міндеті оған қолданыстағы халықаралық
қүқықтың негізінде берілген дауларды шешумен шектеледі.

Халықаралық Соттың шешімі қатысушы судьялардың көпшілік дауысымен
қабылданады,  онда  Соттың  тоғыз  мүшесінін  дауысы  кворумды  қүрайды.
Дауыстар  екіге  бөлінген  жағдайда,  Сөттөрағасының  шешуші  дауыс  беру
қүқығы бар. Халықаралық Сот өзіне берілген дауларды халықаралық қүқық
негізінде,  халықаралық көнвенцияларды,  қүқықтық норма ретінде танылған
халықаралық  дөстүрлерді;  өркениетті  елдер  тоныған  қүқықтың  жалпы
қағидаларын басшылыққа ала отырып шешуге міндетті. Қүқықтық нормаларды
айқындау үшін қосалқы қүрал ретінде сот шешімдері жөне анағүрлым білікті
мамандар  доктринасы  пайдаланылады.  Халықаралық  Сот,  егер  дауласушы
тараптар келіссе, істерді өділдік негізінде шешеді.

^алықаралық Сот судьяларының қүрамы камера деп аталады. Қажетгілігіне
қарай, Халықаралық Сот қүрамында үш жөне одан да көп судьялар бар бір
немесе бірнеше камера қүрады.



1946 ж. бері Халықаралық сот БҰҰ-га мүшелікке кабылдауға, БҰҰ қызметінде
келтірілген  залалдың  орнын  толтыруға,  Оңтүстік-Батыс  Африка  мен  Батыс
Сахараның аумақтық мәртебесіне қатысты 23 консультациялық қорытынды жасапты.
Мүнан  басқа,  консультациялық  қорытындылар  халықаралық  әкімшілік
трибуналдары  шығарған  шешімдерге,  БҰҰ-ның  кейбір  операцияларының  және
Біріккен  Ұлттар  Ұйымының  орталық  мекемелері  жөніндегі  Келісімнің
қолданылуына қатысты болды. 1996 ж. шілде айында Бүкіләлемдік денсаулық сақтау
үйымының  қарулы  дау-жанжал  кезінде  мемлекеттердің  ядролық  қаруды
қолдануының заңдылығы жөніндегі сүрауға, сондай-ақ БҰҰ Бас Ассам- блеясының
ядролық қарумен қорқыту немесе оны қолданудың заңдылығы жөніндегі сүрауына
консультациялық қорытындылар шығарылды.

Бүгінгі таңда халықаралық сотта мынадай даулар қарастырылуда:
- Катар мен Бахрейн арасындағы теңіз шекаралары мен аумақтық мәселелерді

делимитациялау.
- Локербиде болған Ливия Араб Жамахириясының Біріккен Корольдікке қарсы

әуе  қақтығысына  байланысты  1971  ж.  Монреаль  кон-  венциясын  талдау  және
қолдану мәселелері.

- Мүнай  платформалары  (Иран  Ислам  Республикасы  Америка  Қүрама
Штаттарына қарсы).

- Геноцид қылмысының алдын алу және оны жазалау жөніндегі Конвенцияны
қолдану (Босния мен Герцеговина Югославияға қарсы).

- Камерун  және  Нигерия  арасындағы  қүрлықтық  және  теңіз  шекараларын
межелеу мәселелері.

- Балық аулауға байланысты юрисдикция мәселелері (Испания Канадаға қарсы).
- Касикили /Седуду аралына қатысты даулар (Ботсвана /Намибия).
- Парагвай мен АҚШ арасындағы дауларда елшілік қатынастар туралы Вена

Конвенциясының нормаларын қолдану.
Хатшылық -  БҰҰ-ның  әкімшілік  органы.  Жарғының  97-бабы  Хатшылық

қүрамын былайша айқындайды: “Бас Хатшыдан және Ұйымға қажетті болуы мүмкін
персоналдан  түрады”.  Хатшылық  персоналын Бас  Ассамблея  бекіткен  ережелер
бойынша Бас хатшы тағайындайды. Әрбір қызметкер БҰҰ-ға қатысы жоқ қандай да
бір үкіметтен немесе басқа биліктен нүсқау алмау және бермеу жөнінде ант етеді.
Қызметке қабылдау барысында және оныңталаптарын айқындағанда, Жарғы еңбек
қабілетгілігі,  қүзіретгілік  пен  адалдықтың  жоғары  деңгейін  қамтамасыз  ету
қажеттілігін  және  персонал  таңдауда  үлкен  географиялық  аумақты  қамтудың
маңыздылығын жетекшілік етуді көздейді.

Хатшылық өзіне жүктелген өкілеттіктерге сәйкес, Біріккен Ұлттар Ұйымының
органдар жүйесіне қызмет етуді қамтамасыз етуі, оның жасаған бағдарламаларын
орындауы және Б^Ұ бекіткен саясатты жүргізуі тиіс.



БҰҮ Хатшылыгы, оның ішінде:
- Б¥¥ қүзыретіне енетін түрлі мәселелер жөнінде Бас Хатшыға хабарлайды,

кеңес береді;
- Б¥¥ Бас Ассамблеясының, оның комитеттері мен органдарының қүжаттарын,

баяндамаларын, қарарларын қабылдайды, аударады, тереді және таратады;
- мәжілістерде сөйленген сөздердің ауызша аударылуын қамтамасыз етеді;
- сессия мәжілістері туралы есеп жасайды, тереді, таратады;
- қүжаттарды  мүрағаттарда  сақтайды,  Б¥¥  мүше-мемлекеттеріне  Бас

Ассамблеяның қүжаттарын жібереді;
- Б¥¥ мүшелері жасаған халықаралық шарттарды тіркейді және зертгейді.
Қызметкерлердіңқүқықтықжағдайы Б¥¥ Жарғысының 101-бабына сәйкес, Бас

Ассамблеяның қарарымен бекітілген 1952 ж. 2 ақпанындағы қызметкерлер туралы
ережемен реттеледі.  Хатшылықтың қызметкерлері мамандарға,  дала қызметіндегі
қызметкерлерге,  жалпы  қызмет  көрсету  қызметкерлеріне  және  шаруашылық-
техникалық  қызметкерлерге  бөлінеді.  Мамандарға  лауазымды  түлғалар  жатады,
техникалық қызметкерлер қүрамына хатшылар, машинисткалар, курьерлер және өзге
де жүмысшылар кіреді.

Хатшылыққа жүмысқа қабылдау екі түрлі жалдау арқылы жүзеге асырылады:
түрақты шарт негізінде (зейнет жасына жеткенге дейін) және уақытша шарт негізінде
(хатшылық қызметкерлерінің 30%-ы осы жалдау түрімен қабылданады).

Б¥¥-ның  қалыптасуы  мен  дамуының  алғашқы  сатыларында  хатшылықтың
қызметкерлері көбіне АҚШ, ¥лыбритания, Франция өкілдерінен қүралды. Қазіргі
кезде кадрларды таңдау мен орналастыруда әділ географиялық өкілдік қағидасы,
сондаи-ақ жеке бас қасиеттері, адалдық, әділдік, қүзыреттілік ескеріледі. 100-бапқа
сәйкес, “Бас хатшы және хатшылық қызметкерлері өздерінің қызметгік міндетгерін
орындау барысында ¥йымның алдында жауапкершілігі бар халықаралық лауазымды
түлғалар  ретінде  олардың  жағдайларына  әсер  ететін  кез-  келген  әрекеттерден
тартынуы тиіс”.

Хатшылықты  Бас  Ассамблея  Қауіпсіздік  Кеңесінің  үсынысымен  5  жылға
тағайындайтын Бас Хатшы басқарады. Оның өкілеттік мерзімі осындай уақытқа
тағы да созылуы мүмкіа Бас Хатшыны тағайындау туралы үсыныс жабық мәжілісте
қаралады және қүпия дауыс беріледі.  Б¥¥ Бас Хатшысының жеке басы өмбебап
үйымның қызметі үшін үлкен маңызға ие. Б¥¥ Жарғысының 97-бабына сәйкес, Бас
хатшы “¥йымның бас әкімшілік түлғасы болып табылады”.

Б¥¥ Жарғысының жобасын дайындау барысында Хатшылықтың



бас лауазымды түлғасын қалай атау жөнінде түрлі үсыныстар үсыИЫДД^ төреші,
президент, бас директор. Рузвельт “төреші” үғымын қолдану^ Г үсынған болатын.
Оның  көзқарасы  бойынша  осы  нүсқа  халықзраль' - 4  үйымның  штаб-пәтері
басшысының  мақсатгарына  сай  келеді.  Ең  соНЬшЛ  қүрылтайшы  -  елдер
Хатшылықтағы негізгі орын “Бас хатшьГ Д  ̂, аталсын деген түйінге келді.

Бас хатшы өз қызметінде жарғылық ережелеріне сәйкес, “Б0/ Ассамолеяның,
Қауіпсіздік  Кеңесінің,  Экономикалық  және  ӘлеуМетт*^,  Кеңестің  және
Қорғаншылық жөніндегі кеңестің отырыстарына қатьісадь сондай-ақ осы органдар
жүктейтін өзге де міндеттерді атқарады...” № , бап).

Бас Хатшының атқаратын қызметтерін шартты түрде саяси жән' әкімшілік деп
екіге болуғе болады. Бас лауазымды түлғаның саяс* қызметтеріне мемлекеттер
арасындағы дауларды реттеуге күш салУ1 \  жатқызылады. Бас хатшы Қауіпсіздік
Кеңеске,  өз  ойы  бойынша  халықаралық  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікке  қауіп
төндіретін кез келге* I даулар туралы мәлімдеуге қүқылы. Бас хатшының әкімшілік
қызмеТГеР мынадай:

• хатшьілықтың департаменттеріне, басқармаларына жене өзге д* 
бөлімшелеріне жалпы директивті нүсқаулар беру;

I
• Біріккен Үлттар Ұйымы жүйесінің барлық қызметтерін үйлестіруі
• БҮҰ-ның  бас  органдарына  қызмет  ететін  Хатшылық  қызметкср-  лерінің

барлық жүмыстарына басшылық жасау;
• Бас Ассамблеяға БҮҮ жүмысы жөнінде жылдық есеп беру;
• БҮҮ басшылығымен өтетін халықаралық конференциялЗрға Біріккен Ұлттар

Үйымының атынан қатысу.
Біріккен Үлттар Үйымы өрекет етіп келе жатқан кезеңдерден  Р1>  мынадай

түлғалар Бас хатшы лауазымында болды:1

1. Трюгве  Ли  (Норвегад)  -  1946  ж.  ақпаннан  1953  ж.  сәуіріне  дейін*
Норвегияның мемлекетпк қайраткері, дипломат, заңгер. Ол империа“ лизм саясатын
жүргізді. Корея соғысы кезінде ол бет-бейнесін аиіып алды, онда Трюгве Ли АҚШ
пен оның Кореядағы одақтастарыИЫҢ  интервенциясын (басқа бір елдің ішкі өміріне
зорлықпен қол суғу) ақтаған еді.

2. Даг Хаммаршельд (Швеция) 1953 ж. сәуірден 1961 ж. қыркүйеГІие дейін.
Швед  мемлекеттік  қайраткері  және  дипломат.  Ол  дарынды  а/*аМ және  іскер
дипломат еді. Д. Хаммаршельд Африкадағы әуе апатьлНДа

Бас хатшылары туралы толығырақ ыәлімсттсрді қараңыз: Исраэлян ЕЗ-Л. Дипломаты 
лицом к лицу. М., 1990; Громыко А.А. Памятиос. Т I., М.. 1990; Куэльяр Х-п* Организация 
Объсдинснных Нации: ссгодия и завтра; Кутаков Л. Вид с 35-го этажа. 1975; Вальдхайм К. 
Едииствсниал в мирс должиость. М., 1980 и другие.



құпия жағдайда қайтыс болғаа Ол Африкаға Конго дағдарысы кезінде катангалық
сепаратистермен келіссөз жүргізу үшін барған болатын. Нью-Йорктегі Ист-Ривер
көшесіндегі Б¥Ұ-ның бас ғимаратының алдында оған ескерткіш орнатылған. Даг
Хаммаршельд 1961 ж. Нобель сыйлығына ие болды (өлгеннен кейін).

3. У Тан (Бирма) 1961 ж. қарашадан 1971 ж. қарашасына дейін. Бирмалық
дипломат. Д. Хаммаршельд қайтыс болғаннан кейін 1961 ж. қарашасынан бастап
уақытша міндетін атқарушы болды. У Тан қызметі халықаралық ортада кеңінен
танылды, ол отар елдер мен халықтарға төуелсіздік беруді қызу қолдап, бейбіт
қатар өмір сүру қағидасын жүзеге асыруды, даулар мен жанжалдарды келіссөздер
жүргізу арқылы шешуді жақтады.

4. Курт  Вальдхайм 1972  ж.  бастап  БҰҰ-ның бас  лауазымды қызметінде
болып,  екі  рет  сайланды.  Австрия  мемлекеттік  қайраткері  дипломатиялық
мемлекеттің барлық сатыларынан өткен тәжірибелі дипломат. К.Вальдхайм Бас
хатшы ретінде үшінші рет жүмыс істеуге дайын екендігін білдіріп, БҰҰ тарихында
қызықгы факті ретінде қалды. Алайда, көптеген жәнетүрлі сайлау рәсім оған жеңіс
әкелмеді. Кейінірек К. Вальдхайм Австрияның Президенті болып сайланды.

5. Перес де Куэльяр Хавьер - перуандық мемлекеттік қайраткер, 1981-1991
жж. Бас хатшы болғаа Аймақтық дау-жанжалдарды шешуге, адам қүқықтарын
қорғауға үлкен үлес қосты.

6. Бутрос  Гали  Бутрос  (Египет)  1991  ж.  желтоқсан  айында  осы  үлкен
лауазымға сайланды. Бас хатшы ретінде бір рет сайланғаа

7. Кофи Аннан - 1997 ж. сайланған, БҰҰ-ның қазіргі бас хатшысы. 200Гжылы
Нобель сыйлығына ие болды.

Лауазымдық қызметіне кірісер алдында, Бас Ассамблеяда ант берудің маңызы
зор, оның мазмүны төмендегідей болып келеді: “МенБіріккен Ұлттар Ұйымының
Бас  хатшысы  міндетін  бар  ынта-жігеріммен,  саналылығыммен  атқаруға,  осы
міндеттерді  орындауға  және  өзімнің  тәжірибемді  Біріккен  Ұлттар  Ұйымының
мүдделеріне сай айқындауға, өз міндеттерімді орындау барысында Біріккен Ұлттар
Ұйымына қатысы жоқ кандай да бір үкіметтің немесе биліктерден нүсқаулар алуға
немесе қабылдауға үмтылмауға салтанатты түрде ант етемін”.

6.6. Қазақстан Республикасы - 
Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшесі

Қазақстан  Республикасы  1992  ж.  2  наурызында  БҰҰ  қүрамына  кірді.
Қауіпсіздік Кеңесі Қазақстан Республикасын БҰҰ қүрамына қабылдауға үсынған
Бас Ассамблеяның қарарын дауыс берусіз-ақ мақүлдады. Қазақстандық делегация
БҰҰ-ны қайта құру жөнінде, дау-



жанжалдардан  кейінгі  кезең  проблемалары  жөнінде,  бітімгершілік  күштерінің
қорын  қүру  туралы  багдарламалық  үсыныстар  жасада.  БҰҰ  Қазақстандағы
қызметіне  1993  ж.  кірісті.  Өз  агенттіктерінің  офистерін  қүрды.  Мысалы,  атап
айтқанда, БҰҰ-ның даму бағдарламасы - БҰҰДБ; Бүкіләлемдік деһсаулық сақтау
Ұйымы - БДСҰ; білім,  ғылым және мәдениет жөніндегі  БҰҰ бағдарламасы -
ЮНЕСКО;  БҰҰ-ның  босқындар  мәселесі  жөніндегі  Жоғарғы  Комиссар
Басқармасы -  БЖКБ;  өндірістік  даму жөнінде -  ЮНИДО; халықаралық еңбек
Ұйымы - ХЕҰ; және т.б. Қазақстан БҰҰ-ның БДҰ, МАГАТЭ, ИКАО, ХДҚБ, ХВК,
ЮНЕСКО сияқты мамандандырылған мекемелерінің мүшесі болып табылады.

Қазақстан  Республикасының  әмбебап  халықаралық  үйымға  мүше  болуы,
тәуелсіз мемлекеттің сыртқы саясатындағы тарихи оқиғаның бірі. КСРО қүрамына
кіретін  одақтас  республика  болған  Қазақстан  халықаралық қүқық 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 - АҚ1ІІ,
Жапония және Батыс Еуропамен серіктестік мүмкіндігін тиісті бағалай отырып
қүру  қажет  және  нақ  осылардың  дүниежүзілік  шаруашылық  байланыстарын
күшейтудің қозғаушы күші болғанын есте сақтаған жөн. Олармен өзара іс-қимыл
сондай-ақ халыкаралық қаржы және басқа институттарына жол ашады, ал олардың
релі дүние жүзінде айтарлықтай өсті. Халықаралық үйымдар - Біріккен Ұлттар
Ұйымы, Халықаралық валюта қоры, Бүкіл дүние- жүзілік банкі, тарифтер мен сауда
жоніндегі  Бас  Келісім,  Халық-  аралық  даму  және  қайта  қүру  банк  және
басқаларымен  көпжақты  ынтымақтастық  пен  тиімді  қатысуды  біз  өз
қоғамымыздың  ашықты-  ғына  деген  бағыттың,  экономикалық  және  үлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытының қисынды жалғасы ретінде қараймыз” деп
атап өткен болатын.

Қазақстанның БҰҰ қүрамына кіруінің үлкен саяси маңызы бар,  себебі  ол
біздің  мемлекетіміздің  дербестігі  мен  тәуелсіздігін  барлық  халықаралық
бірлестіктің тануын білдіреді. Қазақстан Республикасы халықаралық бірлестікке
интеграцияланып, басқа мемлекеттердің арасында өзінің лайықты орнын таба білді.
Қазақстан  Республикасына  мемлекеттің  саяси  түрақтылығы,  елдің  геосаяси
артықшылығы,  өзіне  жүктелген  халықаралық  міндеттемелерді  орындауы  осы
заманғы  халықаралық  қүқықтың  негізін  қалаған  қағидалар  мен  нормаларды
қүрметтеуі халықаралық бірлестік тарапынан оң көзқарасты қамтамасыз



етуі  талас  тудьірмас Қазақстан  Республикасы Президентінің  Азияда  ұжымдық
кау£пс£3д^к  Жүйесін  қүру  жөніндегі  және  аймақтық  ынтымақтастыіо  Ьі  ныгайту
жөніндегі шаралар туралы бастамасы Біріккен лттар Ұйымы Тарапынан қолдауға
ие  болды.  БҰҮ  Бас  Ассамблеясының  ■сессиясында  алғаш  рет  қозғалған
Азиядағы әрекеттестік және сенім шаралары туралы Кеңесті шақырту идеясы
әмбебап халықарлықұйымның мақсаттары мең қағидаларына толықтай үйлеседі.

Қарусыздану  Және ядролық қаруды таратпау режимін нығайту саласындағы
Қазақстанның белсенді позициясы әлемдік бірлестік назарынан  л ыс Калмауда.
СНВ-1  шартына  және  ядролық  қаруды  таратпау  туралы  Шартқа (ЯҚТШ)
Қазақстанның  қосылуы  БҰҰ  Бас  Ассамблеясыньщ  49-Сессиясында,  1995  ж.
ЯҚТШ  әрекетін  ұзарту  жөніндеп  БҰҮ  конференциясында  мемлекеггер  мен
үкімет басшылары тарапынан қызу Қ0ЛДауға ие болды.

улемдік бірдастісті толғандырып отырған маңызды мәселелердің
әріне қатысть* Қазақстан Республикасының ұстанған нақты козқарасы
оар. Еуропадаі>ы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі үйымға,
Иарламентара^ық одақ Ұйымына, Экономикалық ынтымақтастық
иымына мүц1е ^ола 0ТЫрЫПі Қазақстан осы ұйымдардың Біріккен
лттар V й ым^Імен ьінтымақтастығын нығайтуға бағытталған Бас
Ассамблея Қзрарының жобасына құрылымдық ұсыныстар жасады.

Ьітімгерші^к күштерін дамыту және нығайту қажетгілігі туралы
а ^үше^мемлекеттердің көзқарасын бөлісе отырып, Қазақстан,

Қырғызстан Нсәне Өзбекстан 1955 ж. желтоқсан айында Орталық
мгершілік ^атальонын құру туралы БҰҰ қамқорлығындағы Келісімге

қол қоиды. ^іүңан басқа, барлық үкіметтерге БҰҰ бітімгершілік
күштерінің кор>Ьш “5ір Қ0Су бір” формуласымен қалыптастыруды бастау
ұсынылды. Он^ің Мағынасы, әрбір мемлекет өзінің қорғаныс бюджетінен
оір паиызды б^р н бастап, жыл сайын аударуларын бір пайызға көтеріп отырады.

БҰҰ Бас  >\ссамблеясының 49-сессиясында  295  қарар  қабылданды,  оның
шпнде ^азақстан Республикасы 20 қарардың бірлескен авторы оолды. Сессця

мәжілістерінде  және  БҰҰ-ның  Бас  комитеттерінде  қазақстандық  делегация
мүшелері 13 ресми баяндама жасады.1

ЬҰҰ-ны {^еформалау мәселелері жөнінде Қазақстанның өзіндік позициясы
барж Мемлекеттік Хатшы, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер минис-^рі Қ.К.
Тоқаев: “С одной стороны, поспешность в перестройке ООН, по нашему мнению,
может привести к серьезной дестабилизаі^Ни глобальной ситуации, ибо по существу
демонтажу подвергнетса уникальная организация, которая концентрирует в себе

Бүл м^ліЧч^^^р д.Арыстаябетом, ҚЛоқаевтың сойлсгсн сөздсріндс көрсстілгсн



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.1

1999 ж.,  БҰҮ Бас  Ассамблеясының 54-сессиясында  мемлекеттің  тәуелсіздік
рөлі  мен  қазіргі  халықаралық  қатынастардағы  мемлекеттің  түтастай  алғандағы
рөлінің арақатынасы туралы қызу пікірталас туындады. Бүл даулардағы Қазақстанның
позициясы  бүгінгі  таңда  әлемде  күштср,  жергілікті  тайталас  және  қарсы  түру
орталықтары, басқа елдерге саяси үстанымды таңу болмау керек дегенге келіп сайды.
ЬІнтымақтастық,  түрақты даму,  өзара  мүдделерді  ескере  отырып,  диалог  жүргізу
қазіргі әлемнің басты тенденциялары осылар болуы керек. БҰҰ Бас Ассамблеясының
осы кезекті сессиясының шеңбе- рінде вето қүқығы жөнінде талқылау жүргізілді.
БҰҰ-да  Қауіпсіздік  Кенесінің  мүшелік  қүрамын  кеңейту  мәселесі  де  қозғалды.
Қазақстан Қауіпсіздік Кеңесінің қүрамына Жапония мен Германияны енгізу туралы
үсыныс жасады.

Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстан Республикасындағы қызметінен бірнеше
цифрлар мен фактілер келтірейік.2

1994 ж. Алматыда Бүкіләлемдік Банктің түрақты миссиясы ашылды. 1997 ж.
жалпы сомасы 1188 млн. АҚШ долларын қүрайтын 14 заем мақүлданды және 600
млн.  АҚШ  доллары  жүмсалды.  Бүкіләлемдік  Банктің  Қазақстандағы  қызметінің
негізгі салалары: заемдар бағдарламалары, экономикалық және салалық зерттеулер,
оқыту  және  көмек  үйлесімі.  1992  жылдан  Қазақстанда  әрекет  етіп  келе  жатқан
Халықаралық  Валюта  Қоры  қаржыландыру,  техникалық  қамтамасыз  ету  және
оқытуға көмек көрсетті. Қаржылық көмек көрсетудің үш бағдарламасы іске қосылып,
оларды жүзеге асыруға 1993-1995 жж. кезеңінде 460 млн. АҚШ доллары жүмсалды.
Мүнан басқа, 1996 ж. сәуір айында Бүкіләлемдік Банкі, Халықаралық Валюта Қоры
және Қазақстан Республикасы Үкіметі 450 млн. АҚШ долларынан асатын соманы
қүрайтын үш жылдық бағдарламаны іске асыруда. Халықаралық валюта Қоры жыл
сайын Вашингтонда (АҚШ) және Венада (Австрия) арнайы курстар үйымдастырады.
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау Үйымы өз офисін 1993 ж. ашты, БДҮ-ның басым
бағьптары мынадай: денсаулық сақгау жүйесін реформалау; ана мен бала денсаулығы;
медбикелік  күтім  жүйесін  реформалау;  тамақтану  саласындағы  үлттық  саясат;
жүқпалы ауруларды бақылау; дәрілік препараттарды қолдану саясатын дайындау;

1 Токасв К.К. Под стягом нсзависимости. Очсрки о внспіней политикс Казахстана. Ам 1997, 600-
бет.

2 БҮҮ-нын Қазақстандағы окілдігінің мәлімсттері.



қоршаған орта және 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 және 1995-1996 жж.
Азия Даму Банкінің заемдары үшін негіз ретінде білім беру жүйесін жан-жақты
шолып өтті.  Сондай-ақ,  Арал және Каспий теңіздерінің мониторинг жобасы,
Семейдегі  бүрынғы  ядролық  полигонның  мониторингжобалары  жүзеге
асырылды. Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Бүкіләлемдік үйым
(ЮНЕСКО) Қазақстандағы мәдениет қызметін “Жібек жолы - диалог жолы”
деген  жобаның  шеңберінде  жалғастырыл  келеді.  ^^ОНЕСКО-нын  бас
конференциясында  жағалаудағы  мемлекеттердің  қатысуымен  Каспий  теңізін
бірігіп  зерттеу  туралы  Қазақстан  үсынған  қарар  қабылданды^1997  ж.  М.
Әуезовтің  туғанына  100  жыл  толуына  байланысты  және  1§98  ж.  Түркістан
қаласының 1500 жылдығына байланысты мерейтой даталарын күнтізбеге енгізу
туралы Қазақстанның үсынысы мақүлданды. Қожа Ахмед Иассауи Кесенесін
Бүкіләлемдік мәдени мүра тізіміне енгізуге байланысты жүмыстар жүргізілуде.
“Алтын Емел” үлттық паркін ЮНЕСКО-ның қорғауындағы обьектілер қатарына
жатқызу  жөніндегі  мәселе  бірінші  ретталқыланды,  ол  мәдени  және  табиғи
мүраларды қорғау жөніндегі Конвенцияға сай келеді.

БҰҰ-ның  мамандандырылған  мекемелері  түрақты  даму,  кедейшілікпен
күрес,  жүмыспен  қамтамасыз  ету,  әлеуметгік  даму  және  әлеуметтік  қорғау,
денсаулық сақтау, экологиялық жағдайды түрақтандыру, ерлер мен әйелдердің
тең қүқылығын қамтамасыз ету, сондай-ақ босқындарға қатысты халықаралық
қүжаттардың сақталуына  қол  жеткізу  және  т.б.  жөнінде  үсыныстар  жасады.
Әлеуметтік  даму  Стратегиясын  дайындаудың  бекітілген  графигі  БҰҰ-ның
Қазақстандагы қызметінің басты жемісі болды, атап айтқанда: әйел қүқықтары
жөніндегі  Бюроны қүру,  денсаулықты сақтау,  ВИЧ/СПИД инфекцияларымен
күрес жөніндегі проблемалар практикумы, адамдардын дамуы жөніндегі үлттық
есепті дайындау; ОБСЕ және БЖҚБ үйымдастырған босқындар және 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
үйымдармен  тығыз  ынтымақтастықты  жалғастыра  береді  және  олардың
жасайтын жобаларына да белсенде қатысатын болады.



6.7. Тәуелсіз мемлекеттер достастыгы (ТМД)

КСРО ыдырағанан кейін экономикалық дағдарысты бастан кешкен бұрынғы
кеңес мемлекеттерінің бәріне келісілғен әрекеттер, ынтымақтастық қажет болды,
өзара  тиімді  шешімдер  ізделді.  Әлемдік  тәжірибеден  белғілі  болғанындай,
түрақтылықты сақтау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, экономиканы реформалау үшін,
әлемдік бірлестіктің интеғрациялануы үшін бірлесу қажет еді. Сондықтан Тәуелсіз
мемлекеттер Достастығының құрылуы -  бұл тәуелсіз  мемлекеттердің обьективті
және заңды даму процесінің нәтижесі.

Қазақстан Республикасы халықаралық құқықтың көпшілік таныған нормалары
мен қағидаларын сақтау негізінде экономикалықжәне саяси міндеттерді шешу ұшін
ТМД аясында байланыстарды нығайтуға ат салысты. Қазақстанның жаңартылған
КСРО қалыптастыру туралы және біртұтас  экономикалық кеңістік құру туралы
үсынысы  Руг.ейдіи  бірінші  Президенті  Б.Н.Ельциннің  1991  ж.  17-18  тамызда
Қазақстанға келген жүмыс сапарында алғаш рет айтылды. “Тәуелсіз мемлекеттер
Одағының түрақтылығының кепілі туралы” және “Біртұтас экономикалык кеңістік
туралы” біріккен өтініштерге қол қойылды. Осы құжаттарға Қаз;ақстан жоне Рссей
басшылары басқа республикалардың жетекшілеріне жаңа бірынғай нарық кеңістігін
құруға  байланысты  барлық  проблемаларды  ‘далқылау  мақсатында  қызметтік
кездесу үйымдастыруды ұсыңды. 1991 ж. 8 желтоқсанында Беларугь, Ресей және
Украина арасында Беловеж келісіміне қол қойылды. 1991 ж. 13 желтоқсанында Орта
Азия  мемле-  кеттері  басшыларының  кездесуі  өтті.  1991  ж.  21  желтоқсанында
Алматыда 11 тәуелсіз мемлекет келіссөздер жүргізді. Олардың ^еңқүқылық негізінде
және Жоғары Уағдаласушы Тараптар ретінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығын
қүруға” шешім қабылдауы]осы кездесудің нәтижесі еді. ТМД қатысушыларының
әрекеттестігі теңқүқылық, бір-бірінің аумақтық түтастығын және шекараларының г

мызғымастығын қүрметтеу қағидаларына сай және біртүтас қорғаныс кеңістігі мен
ядролық қаруға біртұтас бақылауды сақтау арқылы жүзеге асырылатыны жөнінде
Алматы  Декларациясына  қол  қойылды.іТМД-  ның  барлық  қатысушыларының
келісімімеқ  бүрынғы  КСРО  мүше-  мемлскеттерінің,  сондай-ақ  Достақтықтың
мақсаттары мен міндеттерін бөлісетін басқа да мемлекеттердің оған қосылуы үшін
ТМД ашық деп жарияланды^

ТМД Жарғысының Кіріспесінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына

1 Тсксты Соглашения о создании Содружества Независимых Г осударств от 8 дскабря 1991 г.,
Протокола  к  Соглашению  о  создании  Содружества  Независимых  Государств;  Алма-Атинской
Декларации  от  21  декабря  1991  г.,  Устав  СНГ  от  22  января  1993  года.  Қараңыз:  Сборник
документов по международному праву, 1998., 1-том, 99-117-беттер.



ерікті  түрде біріккен мемлекетгер Достастықтың Жарғысын қабылдауға шешім
қабылдағаны  белгіленген.  Мүнда  ТМД-ға  мүше-мемлекеттер  халықаралық
қүқықтың  көпшілік  таныған  қағидалары  мен  нормаларының,  БҮ¥  Жарғысы
ережелерінің,  Хельсинки  Қорьпынды  Хктісі  мен  Еуропадағы  Қауіпсіздік  және
ынтымақтастық  жөніндегі  келісімнің  өзге  де  қүжаттары  негізінде  әрекет  етеді.
Сөйтіп,  Тәуелсіз  Мемлекетгер  Достастығының  қүрылуы  жоғарыда  аталған
халықаралық- қүқықтық қүжаттар ережелерінің жүзеге асуын көрсетеді. (

Жарғылық ережелердің анықтамалық маңызы бар,  ол:  мүше- мемлекеттер
халықаралық қүқықтың дербес және тең қүқылы субьектілері екендігі. Достастық
мемлекет  болып  табылмайтындықтақ  оның  үлтгық  өкілеттіктері  жоқ.  (Мүше-
мемлекеттер арасындағы достастық, тату көршілік, үлтаралық келісім, сенім, өзара
түсіністік  және  өзара  тиімді  ынтымақтастықты  одан  әрі  дамыту  және  қарым-
қатынастарды нығайту
- Достастықтың мақсаттары болып табылады.

ТМД Жарғысының 2-бабы осы халықаралық үйымның мақсат- міндеттерін
айқындайды:

- саяси, экономикалық, экологиялық, гуманитарлық, мәдени және басқа да
салаларда ынтымақтастықты жүзеге асыру;

- мүше-мемлекеттердің жалпы экономикалық кеңістік аясында жан* жақты
және үйлесімдіуэкономикалық, әлеуметтік дамуы, мемлекет- аралық кооперация
және интеграция;

- халықаралық қүқықтың көпшілік таныған қағидалары мен нормаларына
сәйкес және ОБСЕ қүжаттарына сай адам қүқықтары мен негізгі бостандықтарын
қамтамасыз ету;

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

- мүше-мемлекеттер азаматтарының Достастық шегінде  еркін араласуына,
жүріп-түруына көмектесу;

- қүқықтық қатынастардың басқа да салаларында өзара қүқықтық көмек пен
ынтымақтастық;

- Достастық  мемлекеттері  арасындағы  даулар  мен  жанжалдарды  бейбіт
жолмен шешу.

Тәуелсіз  Мемлекеттер  Достастығының  Жарғылық  ережелерінде  қағидалар
ретінде халықаралық қүқықтың және Хельсинки Қорытынды актісінің көпшілік
таныған нормалары көзделген және мемлекетаралык қатынастарда халықаралық
қүқықтың үстемдік тезисі белгіленген^
^рсы  үйымдағы  мүшелік  мәселелері  мынадай^колмен  айқындалады:  Тәуелсіз
Мемлекеттер  Достастығын  қүру  туралы  1991  жылдың  8  жел-  тоқсанындағы
Келісімге жөне осы Келісімге қосымша ТМД Жарғысын



қабылдау  кезіндегі  1991  ж.  21  желтоқсанындағы  Хаттамага  қол  қойган  және
бекіткен  мемлекеттер  Достастыққа  мүше  бола  алады.  Жарғыны  мемлекет
басшылары  қабылдағаннан  кейін,  бір  жыл  ішінде  Жарғы  бойынша  өздеріне
міндетгемелер  жүктеген  мемлекет-қүрылтайшылар  Достастықтың  мүше-
мемлекеттері  болып  табылаць^  Осы  үйымның  мақсат-міндеттері  мен
қағидаларын  бөлісетін  және  Жарғы  бойынша  өздеріне  міндеттемелер  алатын
мемлекеттер Достастыққа мүше бола алады және Жарғыға қосылу үшін барлық
мүше-мемлекетгердің келісімі қажет. ТМД-ның жеке қызмет түрлеріне қатысқысы
келетіндер  ассоциацияланған  мүше  ретінде  болуы  да  мүмкің)|  Бақылаушылар
институтында да рәсім ережелері көзделген. Достастық қүрамынан шығатын кезде
мүше-мемлекет депозитарийге 12  ай бүрын хабарлауы тиіс. Жарғылық ережелерді
бүзған  жағдайда,  Достастық  көлемінде  жасалған  келісімдер  бойынша
міндеттемелерді  жүйелі  түрде  орындамаған  жағдайда  халықаралық  қүқықта
көзделген шаралар қолданылады.

Мүше-мемлекеттердің  әр  түрлі  салалардағы  арақатынастарындағы  көп
жақты және екі жақты келісімдер негізгі қүқықтық база болып табылады.

[^Лүше-мемлекеттердің  біріккен  қызмет  саласы  көптеген  әмбебап  және
аймақтық  үйымдардың бағдарламалық ережелерімен  сәйкес  келед]^  Сонымеқ
ТМД  Жарғысының  4-бабында  козделген  қызмет  түрлерінің  тізбесі  онымен
шектелмейді.ІТМД  Жарғысы  мүше-мемлекеттердің  үш  манызды  бағытгары
бойыншапозицияларын егжей-тегжейлі көрсетеді:

1. Ұжымдық қауіпсіздік және әскери-саяси ынтымақтастық.
2. Жанжалдардың алдын алу және дауларды шешу.
3. Экономикалық,  әлеуметтік  жөне  қүқықтық  салалардағы

ынтымақтастыі^/
Халықаралық қауіпсіздік, қарусыздану және қарулануды қадағалау саласында

ТМД мүше-мемлекеттері келісімді саясат жүргізуде. Сөйтіп, жарғылық ережелерде
позицияларды үйлестіру үшін өзара консульта- циялар тетігі мен төнген қауіпті
жою үшін шаралар қабылдауға сілтеме- лер жасалған. Осы шаралар бітімгершілік
операцияларын қолдануды және қажет жағдайда Қарулы Күштерді де қолдануды
көздеуі мүмкіа

ТМД  мүше-мемлекеттері  адам  қүқықтарын  бүзуға  әкеліп  соғуы  мүмкін
жанжалдардың алдын алу үшін қолдан келген барлық шараларды пайдаланулары
міндетті.  Ол,  ең  біріншіден  үлтаралық  және  конфессия  аралық  жанжалдарға
қатысты.  Мемлекеттер  жанжалдарды  шешудің  бейбіт  тәсілдерін,  келіссөздер
жүргізу  және  реттеудің  басқа  да  үқсас  тәсілдерін  қолдануға  міндеттенеді.  Егер
дауларды бейбіт жолмен шешу тәсілдері жеткіліксіз болса, онда мемлекеттер дауды
мемлекет басшыларының Кеңесіне береді.

Экономикалық, әлеуметтік және қүқықтық салалардағы



ынтымыақтастық  жалпы  экономикалық  кеңістік  құруға,  әлеуметтік  саясатты
үйлестіру, ортақ әлеуметтік бағдармаларды жасауға және әлеуметтік 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 берілгеа
Мүнан басқа, м үше-мемлекеттер қүқық саласында да ынтымақтастықты жүзеге
асырады.  Бүған  қүқықтық  көмек  көрсету  туралы  көпжақты  және  екіжақты
шарттар  жасау  арқылы  қол  жеткізуге  болады  және  ол  үлттық  заңдардың
жақындасуына да көмектеседі.

үДәуелсіз Мемлекеттер Достастығының органдар жүйесі мынадай болып 
көрсетілген:

1. Мемлекет басшыларының Кеңесі  Достастықтың жоғары органы болып
табылады. Оның қүзыретіне  мүше-мемлекеттердің ортақ мүдделеріне қатысты
қызметтеріне  байланысты  негізгі  мәселелерді  талқылау  және  шешу  жатады.
Мемлекет  басшылары  Кеңесінің  мәжілісі  жылына  екі  рет  жиналады.  Мүше-
мемлекеттер бастамасымен кезектен тыс мәжілістер шақырылуы мүмкіа

2. Үкімет басшыларының Кеңесі  Достастықтың атқарушы органы болып
табылады. Кезектен тыс мәжілістер мүше-мемлекеттердің біреуінің бастамасымсн
шақырылуы мүмкін.

Мемлекет басшылары Кеңесі мен үкімет басшылары Кеңесінің шешімдері
ортақ келісім  негізінде  -  консенсус  арқылы қабылданады.  Біріккен мәжілістер
өткізулері де мүмкін. Мемлекет басшылары Кеңесі және үкімет басшылары Кеңесі
түрақты және уақытша негізде жүмысшы және қосалқы органдар қүрады.

3. Сыртқы істер министрлерінің Кеңесі мүше-мемлекеттердің сыртқы саяси
қызметін, олардың халықаралық үйымдардағы қызметін қоса алғанда үйлестіруді
жүзеге асырады; өзара мүдде түрғысындағы әлемдік саясат мәселелерінде ақыл-
кеңес беруді үйымдастырады.

4. Үйлестіру-консультациялық  Комитеті  Достастықтың  түрақты  әрекет
ететін атқарушы және үйлестіруші органы болып табылады. Оның қүзыретіне
мыналар  жатады:  Достастық  аясындағы  ынтымақтастық  мәселелері  жөнінде
үсыныстар жасау және енгізу, әлеуметтік- экономикалық байланыстарды дамыту;
экономикалық  ынтымақ-  тастықтың  нақты  бағытгары  жөнінде  келісімдерді
жүзеге  асыру;  мемлекст  басшылары  Кеңесі  мен  үкімет  басшылары  Кеңесінің
мәжілісіне  үсынылатын  қүжаттар  жобасын  дайындау  үшін  өкілдер  мен
сарапшылардың  жиналысын  үйымдастыру;  мемлекет  басшылары  Кеңесі  мен
үкімет басшылары Кеңесінің мәжілістерін өткізуді қамтамасыз ету; Достастықтың
озге  де  органдарының  жүмысына  көмектесу.  Үйлестіру-  консультациялық
Комитеті Достастықтың әрбір мүше-мемлекеттерінін



екі-екіден  түрақты  өкілетті  өкілдерінен  және  мемлекет  басшылары  Кенесі
тагайындайтын  Комитет  үйлестірушісінен  түрады.  Комитет  хатшылығы
Достастықтың  барлық  органдарының  үйымдастыру-  техникалық  жүмысын
қамтамасыз етумен айналысады.

5. Қорғаныс  министрлерінің  Кеңесі  мемлекет  басшылары Кеңесінің  аскери
саясат және әскери қүрылыс мәселелері жөніндегі органы болып табылады.

6. Біріккен  Қарулы  Күштердің  Бас  қолбасшылығы  Біріккен  Қарулы
Күштерді,  сондай-ақ  әскери  бақылаушылар  тобын  және  бейбітшілікті  колдау
жөніндегі үжымдық күштерді басқарады.

7. Шекаралық  әскерлерді  басқару  Кеңесі  мемлекет  басшылары  Кеңесінің
мүше-мемлекетгердің  сыртқы  шекаралық  мәселелері  жөніндегі  органы  болып
табылады.  Бүл  қүрылымдық  бөлімшенің  міндеті  -  сыртқы  шекаралардың
түрақтылығын қамтамасыз ету.

8. Экономикалық  Сот  Достастық  шеңберінде  экономикалық
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етудің кепілі.

9. Адам қүқықтары жөніндегі  Комиссия Достастықтың консультациялық
органы  болып  табылады  және  адам  қүқықтары  жөніндегі  мінеттемелердің
орындалуын қадағалайды.

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

11. Парламентаралық  Ассамблея  ТМД  мемлекетаралық  органы  ретінде
ерекше орын алады. Оның қүзыретіне Парламентаралық консультациялар өткізу,
Достастық аясында ынтымақтастық мәселелерін  талқылау,  үлттық парламент
қызметінде біріккен үсыныстар жасау кіреді/

Достастық органдарының тармақталған жүйесіне қарамастан, интеграциялау
процесі баяу жүруде, әрі ТМД институттары да тиімсіз жүмыс істеп келеді. 1994 ж.
Н.Ә.  Назарбаев  ТМД-ға  қатысушы  мемлекетгер  ішінен  жаңа  бірлестік,
Еуразиялық одақты (ЕАО) қүруды үсынған болатын

Қазіргі болмыстағы еуразиялық доктринаның үдемелі белгілері Еуразиялық
Одақтың  түжырымдамасында  көрініс  тапты.  Неге  осындай  түжырымдаманы
үсыну қажеттігі туды?

Социалистік  жүйенің  ыдырау  кезеңі  жаңа  мемлекеттердің  пайда  болуымен
ғана емес,  сондай-ақ әлемдегі  күштердің  ғаламдық өзгерістерге  үшырауына да
ықпал  етгі.  Осы  күштердің  қалыптасу  процесі  бүгінгі  күнге  дейін  жалғасуда.
КСРО-ның тез ыдырауы, қауіпті үрдістерді, оның ішінде славяндық және түркі-
исламдық одақтардың қүрылу 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.



Төуелсіз  Мемлекеттер  Достастығының  құрылуы  Кеңес  Одағының
ыдырауының  салдарын  сәл  де  болса  жеңілдетіп  өтгі.  Алайда  ТМД  ішінде
туындаған үрдістер бүрынғы кеңестік кеңістіктің толықтай бөлінуіне әкеліп соғу
қаупі  туындады.  Кейін  келе,  әлемдік  кеңістікке  кіру  үшіқ  ең  алдымен
Достастықтың өз ішінде саяси және экономикалық түрақтылық пен қауіпсіздік
орнауы тиіс екендігі сезіле бастады. Өйткені, сол кезде сәйкеспейді деп келген
үлттық  мемлекеттілік  пен  интеграция  түсініктерін  қарама-қарсы  қойып,
салыстыру толықтай бөліну процесіне әкелер еді.

Сөйтіп,  Тәуелсіз  Мемлекеттер  Достастығын  реформалау  қажеттігі  пісіп
жетілді. Мемлекеттердің Еуразиялық Одағын қүру идеясы қалыптасқан саяси
және  экономикалық  жағдайдың  талаптарына  сай  келетін  еді.  Осы  жоба
озаратиімді  екі  қағида-үлттық  мемлекеттіліктің  және  мемлекетаралық
интеграцияның одан әрі қалыптасуын қалай үйлестіру керек деген мәселенің
шешімін тапты. ТМД елдеріне еуразиялық кеңістіктің барлық халықтары қол
жеткізген  нәтижелерді  пандалана  отырып,  біртүтас  әлемдік  интеграциялық
процеске кіруге осы жоба мүмкіндік берді.

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

6.8. Солтүстік Атлантика Одагының (НАТО-ның) стратегиялық
түжырымдамасы

1999 ж.  сәуір  айында,  яғни  Солтүстік  Атлантика  Одағының
қүрылғанына 50 жыл толғаннан кейін Вашингтондағы мемлекеттер мен үкімет
басшыларының  жоғары  деңгейдегі  мәжілісінде,  НАТО  елдері  Солтүстік
Атлантика  Одағының  Стратегиялық  түжырымдамасын  мақүлдады.  НАТО
қырық  жылға  созылған  “қырғи-қабақ  соғыстың"  Еуропада  соғыс  өртін
туындатпауының алдын-алып келді. Қорғаныс пен диалогты үйлестіре отырып,
бүл үйым Шығыс пен Батыс арасындагы тайталасты бейбіт жолмен шешуде
маңызды рөл атқарды. “Қырғи-қабақ соғыстың” қаупі жойыла бастаған соң,
Еуропаның  жаңа,  көлемді  интеграциялануының  келешегі  қалыптасып,
Еуроатлантикалык қауіпсіздік қүрылымы құрылып, онда НАТО ерекше орынға
ие  болды.  Осы  жылдар  аралығында  қаруды  бақылау  саласында  маңызды
оқиғалар өтті, бүл процеске Солтүстік Атлантика Одағы ерекше мүдде таныткан
болатыя Одақ қауіпсіздіктің ортақ мүдделерінің сақталуық үжымдық қорғаныс
және трансатлантикалық байланыстарды нығайтуды қамтама-  сыз етуі  тиіс.
НАТО әріптес-елдермен қатынасын тереңдетуге және



жана  мүшелерді қабылдауға дайын болуы қажет, өзінің барлық мүшеле- рінін
бостандықтары мен қауіпсіздігін саяси және әскери күралдармен қорғау НАТО-
ның  негізгі  және  бүлжымас  мақсаты.  Барлық  мүшелері  қауіпсіздігінің
ажырамастығын  қамтамасыз  ету  жөніндегі  мемлекеггердің біріккен
міндеттемелері мен ынтымақтастығы Солтүстік Атлантика Одагьш қызметінің
негізін қалайтын басшы қағидасы болып табылады

Солтүстік Атлантика Одағы өзінің басты мақсатына жету  үшін  қауіпсіздік
саласында мынадай маңызды міндетгерді жүзеге асырады:

- аймақтағы түрақты кауіпсіздікті қамтамасыз ету;
_ одақтастар арасында олардың мүдделерін қозғайтын мәселелер жонінде

консультациялар жүргізу;
_ қез келген басқыншылық қаупіне қарсы қорғануды қамтамасыз

ету;
_  жанжалдардың  алдын-алуға  көмектесу  және  дағдарысты  реттеуге

дағдарысты сезіну жөніндегі операцияларды қоса алғанда белсенді
қатысуі

- өзара  сенімге  қол  жеткізу  мақсатында  және  Солтүстік  Атлантика
Одағынын біріккен әрекеттеріне қабілетті болу үшін басқа мемле- кеттермен кең
көлемді әріптестік, ынтымақтастық және диалогқа
көмектесу.

Солтүстік Атлантика Одағы үнемі өзгеріп түратын жағдайда әрекет етіп
келеді.  Оның  саяси  рөлі  артуда  және  әскери  әріптестік  пен  өзге  де
мемлекеттермен, Ресей, Украинаны қоса алғанда, ынты- мақтастық пен диалог
та даму үстінде; Н АТО жаңа мүшелерді қабыл- дауға дайын.

Қарулану,  қарусыздану  және  жаппай  қырып-жоятын  қаруды таратпауды
бақылауға қолдау корсету  жөніндегі  НАТО саясаты қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудегі  Солтүстік  Атлантика  Одағыньің  мақсатгарына  жетуде  басты  рөл
атқаратын болады. Одақтас мемлекеттер  үжымдык  қорғаныс және үйымның
барлық  кешенді  мақсаттарын орындау  үшін  жеткілікті  қарулы  күштердің
барынша ең аз деңгейімен қауіпсіздік пен түрақтылықты нығайтуға үмтылады.
НАТО  қауіпсіздікті  нығайту  элементтерін  үйлестіруді  қамтамасыз  етуді
жалғастыра беретін болады. Солтүстік Атлантика Одағы қарулану, қарусыздану
және жаппай қырып-жоятын қарулар таратпауды бақылау жөніндегі, сондай-ақ
қауіпсіздік пен сенімді  нығайту  шаралары жөніндегі  келісімдерді  дайындауға
көмектеседі.  Қаруды таратпау  саласындағы басты мақсат оның тзралуының
алдын алу, ал егер ол таралған жағдайда оны дипломатиялық қүралдар арқылы
жою керек.

Максат-міндеттерді  орындау  үшін  НАТО  қажетті  әскери  әлуетгі  сақгап
турады.  Осындай  міндеттерді  орындау  барысында  ынтымақтастық  және
стратегиялық бірлік қағидаларының маңызы сол күйде сақталып



қалатын болады. НАТО-ның Қарулы күштері Солтүстік Атлантика Одағының
әскери тиімділігі мен бостандыгын қамтамасыз етуі тиіс.

1994  ж.  жслтоқсан  айында  НАТО-ға  мүше-елдердің  сыртқы  істер
министрлерінің  кездесуінде  бүрынғы  Варшава  Келісім-шартының
мемлекеттерін Солтүстік Атлантика Одағына тарту үшін шаралар қолдануға
шешім  қабылданды.  Ол  НАТО-ның  бүрынғы  Шығыс  блогындағы
мемлекетгердің 1994 ж. қаңтар айынан басталған “Бейбітшілік үшін әріптестік”
бағдарламасынан бастап, жақындасу процесін жалғастыруға мүмкіндік берді.

Солтүстік атлантикалық ынтымақтастық Кеңесі және НАТО-ның үсынған
“Бейбітшілік  жолындағы  әріптестік”  бағдарламасы  Қазақстанға
трансатлантикалық  қауіпсіздік  қүрылымын  интеграциялау  әрекетіне
мүмкіндік  береді  және  мемлекетгіктәуелсіздікгі  қорғау  мүддесін  сенімді
қамтамасыз  етуге,  сондай-ақ  елдің  қорганыс  қабілеттілігін  арттыруға
алғышарттар  жасайды.  Қазақстанның  НАТО  институттарымен  түрлі
нысандарда  ынтымақтастық  етуі  мемлекеттің  демократиялық  негізін
нығайтуға, Батыс елдерімен өзара түсіністікке қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Қазақстан  Республикасы  НАТО  бағдарламаларына,  оның  ішінде  ең
алдымен  Еуроатлантикалық  әріптестік  Кеңесіне  (ЕАӘК),  “Бейбітшілік
жолындағы  әріптестікке”,  “  Ғылым  бейбітшілік  үшін  қызмет  етеді”
бағдарламаларына белсенді түрде қатысып келеді.

Қазақстанның  НАТО-мен  әрекеттестігінің  белсенді  процесі  Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың НАТО-ның бас хатшысы Дж.
Робсртсонмен Брюссель мен Астанада кездесулерінен кейін, 2000 жылдың орта
шенінен бастап қарқындай бастады. Қол жеткізілген келісімдерді жүзеге асыру
жоспары бойынша Қазақстан - НАТО арасындағы қатынастарды дамытудың
өзекті проблемалары жөнінде, аймақтағы қауіпсіздік мәселелері және басқа да
проблемалар  жөнінде  мемлекет  басшылары  мен  альянс  басшыларының
көзқарас алмасулары да үдайы жүргізілуде.

Еуроатлантикалық  әріптестік  Кеңесінің  (ЕАӘК)  аясындағы
ынтымақтастықта  күннен-күнге  бслсенді  жүзеге  асуда.  Қазақстан  ЕАӘК
қатысушы-мемлекеттерінің  сыртқы  істер  министрлерінің,  қорғаныс
министрлерінің,  НАТО-ның  штаб-пәтерінде  тіркелген  елшілердің  кез-
десулеріне,  сондай-ақ Кеңестің  өткізетін  өзге  де  шараларына  қатысып жүр.
Қазақстан Соорегаііуе 05ргеу-2001 және СошЬіпеё Епсіеауог -2001 үйретулеріне,
сондай-ақ  әріптестік  сипатындағы  4 <Қалқан-2001”  және  “Аймақгық
ынтымақгастық- 2001” сияқгы екі жақты үйретулерге қатысты.

2002  ж.  мамырында  Рейкьявикте  еуроатлантикалық  әріптестік  Кеңесі
(ЕАӘК)  қатысушы  мемлекетгерінің  сыртқы  істер  министрлерінің  мәжілісі
болып өтті, онда Қазақстанның НАТО-мен жаңа қауіп-



қатерлерге  қарсы  түрудағы  іс  жүзіндегі  ынтымақтастыкты  нығайтуға  және
дамытуға деген мүдделілігі өз негізін тапты, ЕАӘК-нің одан әрі дамып өркендеуіне
Қазақстан  тарапынан  нақты  үсыныстар  мен  негізгі  амал-тәсілдер  көлемі  де
айтылды.  2002  жылы  Қазақстан  Республикасы  “Бейбітшілік  жолындағы
әріптестік” бағдарламасының аясындағы операцияларға қатысушы НАТО-ның
“Қарулы күш пен қаражатты жоспарлау және қадағалау процесі” бағдарламасына
қосылды. Бүл бағдарлама аясындағы әріптестіктің ең маңызды мақсат-міндеттері
мынадай:

- аэронавиғациялық және коммуникациялық жүйелердің бірлесуі;
- штаб офицерлері үшін тілдік дайындық;
- НАТО-ның бітімгершілік операцияларына қатысуға қазақстандық 

бөлімшелерді дайындау;
- НАТО-ның картографиялық стандарттарын зерттеу.

Бақылау сұрақтары

1. Халықаралық үйымның белгілері қандай?
2. Халықаралық үйымдардың қызметіне әсер ететін факторлар мен 

жағдайларды атаңыз.
3. Халықаралық үйымдардың шешім қабылдау тетігі қандай?

4. Халықаралық үйымдардың түрлерін атаңыз.
5. Ұлттар Лигасын қүруға қандай тарихи фактілер себеп болды?

6. Ұлттар Лигасының қүрылымы қандай?
7. Ұлттар Лигасының кемшіліктері неде?
8. Біріккен Ұлттар Ұйымын қүру туралы мәселе қарастырылған кеңестер 

мен конференцияларды атаңыз.
9. Сан-Францискодағы конференцияның тарихи маңызы неде?

10. БҰҰ-ның қандай мақсаттары мен қағидалары бар?
11. БҰҰ-ның негізгі органдарын атаңыз.
12. БҰҰ Бас Ассамблеясының қүрамы қандай?
13. Бас Ассамблея сессияларының қандай түрлері бар және оларды шақыру 

тәртібі қандай?
14. Бас Ассамблеяда дауыс беру қалай жүргізіледі? Көпшілік дауыс беру мен 

білікті көпшілік дауыс берудің айырмашылығы неде?
15. Қауіпсіздік Кеңесінің қүрамы қандай?
16. Қауіпсіздік Кеңесінің қүзыреті дегеніміз не?
17. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қызметтерін атаңыз.
18. БҰҰ Экономикалық және Әлеуметтік Кеңесінің қүқықтық табиғатын 

сипаттап беріңіз.
19. БҰҰ Хатшылығының қызметі қандай?

20. Бас Хатшының саяси және әкімшілік қызметтерінің мәні неде?
21. БҰҰ Халықаралық Сотының қүрамы қандай және халықаралық Сотта 

дауды қараудың шарттары қандай?



22. Біріккен Ұлттар Үйымының басты сот органының қүзыретіне нелер 
кіреді?

23. Халықаралық Сот шешім қабылдауда нені басшылыққа алады?
24. БҰҰ-ның мамандандырылған мекемелерініңқүқықтықтабиғаты қандай?
25. БҰҰ-ның Қазақстан Республикасының аумағындағы неғізгі 

үйымдастырушылық іс-шараларын атаңыз.
26. БҰҰ-ны өзгерту мәселелеріндегі Қазақстанның бастамасы неден көрінеді?

27. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының қүрылымы қандай?
28. ТМД-ның мақсаты мен қағидаларын басқа халықаралық үйымдардың 

мақсаты мен қағидаларымен салыстырыңыз.
29. Со)ітүстік Атлантика Одағының (НАТО) стратегиялық түжырым- 

дамасының негізгі бағыттары қандай?
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7- ТАРАУ. Халықаралық қүқықтағы жауапкершілік

7.1. Халықаралық-күкықтык жауапкершілік ұгымы.
7.2. Мемлекеттердіц халыкаралык-күкыктык жауапкершілігі- нін негіздері.
7.3. Мемлекеттердіц халыкаралық күкык бұзушылығын жүйелеу.
7.4. Мемлекеттердің халыкаралық-күкықтық жауапкер- шілігінін түрлері

мен нысандары.
7.5. Мемлекеттердің жауапкершілігін болгызбайтын жагдаяттар.
7.6. Халықаралык үйымдардыц жауапкершілігі.
7.7. Жеке тұлгалардың халықаралык қылмыстық жауапкер- шілігі.

7.1. Халықаралық-құқықтық жауапкершілік ұғымы

Жауапкершілік  институтын  пайдалану  халықаралық-қүқықтық  тәртіпті
қамтамасыз етудің бір тәсілі болып табылады. Ішкі заңдар нормаларын сақтау
тиісті  үлтгық  жүйенің  заң  нормалары  мен  мәжбүрлеу  институтын  қолдану
арқылы  қамтамасыз  етіледі.  Халықаралық  катынастарда
орталықтандырылған мемлекеттік мәжбүрлеу  аппараты жоқ.  Халықаралық-
қүқықтық  жауапкершілік  жеке  қағида  немесе  кұқыктық  норма  емес,
халықаралық  жария  және  халықаралық  жеке  құқыққа  белгілі  қүқықтық
институт  болып  табылады.  Бүл  институт  халықаралық  жария  қүқықтың
барлық салаларына тән.

Халықаралық қүқық саласындағы ғалымдардың көпшілігінің қөзкарасы
бойынша жауапкершілік институтының пайда болуы халықаралық қүқықтың
даму тарихымен сәйкес келеді екен. Біздің күндерімізге дейін жеткен жазбаша екі
жақты  шарт  б.з.  дейінгі  1296  жылы  Египет  фараоны  мен  хеттер  патшасы
арасында  жасалыпты  және  онда  шарт  бүзылған  жағдайда  белгілі  бір
санкциялар көзделген: “Осы сөздерді бүзған адамның үйі, жері және қүлдары
шіріп кетсін”,- деп жазылыпты. Бүл сол кезеңдегі ең қорқынышты жазалардың
бірі  еді.  Мүнан басқа,  ол кездері  моральдық жауапкершілік,  сенімді  жоғалту,
атына кір келтіру - ақшалай қүндылықтардан анағүрлым ауыр болатын.

Жауапкершілік институтының маңызы мен мәні халықаралық қүқықтың
қызмет етуімен, халықаралық бейбітшілік пен қүқықтық тәртіпті нығайтумен
тікелей  байланысты.  Халықаралық  қүқық  доктринасында  көпке  дейін
жауапкершілікті мемлекет қасиетіне теліп келді. Алайда, жауапкершілікте ондай
қасиет жоқ, себебі халықаралық

ізз



міндеттемелерін  адал  орындайтық  қүқықтың  басқа  субъектілеріне  зиян
тигізбейтін  мемлекет  жауапкершілікке  тартылмайды.  Онан  гөрі,
жауапкершілікті  халықаралық қатынастардың  бір  қасиеті  ретінде  бейнелесе
болады.  Тиісінше,  халықаралық  қатынастардың  мүндай  қасиетінің  болуы
халықаралық бірлестікке тәртіпті үстанудың бір төсілі болып табылады.

Халықаралык; қүқықтагы жауапкериіілік - бүл халықаралық- қүқықтық
міндеттемелерді  бүзған  жағдайда  халықаралық  қүқық  субъектілері  үшін
туындайтын заңдық салдар. Мүнда жауапкершілік, тек жауапкершіліктен босату
негіздері болмаған жағдайда ғана туындайтынын айту керек.

Жауапкершілік институты осы заманғы халықаралық қүқықтың барлық
салаларының негізін қалаған қағидалармен негізделеді.

1. Мемлекет өзінің ішкі қүқығына сілтеме жасау арқылы халықаралық-
қүқықтық жауапкершіліктен босатылмайды. Бүл қағида халықаралық жария
қүқықта ғана қолданылады, өйткені  жеке қүқықта үлттық заңдарға сілтеме
жасала отырып, халықаралық-қүқықтық жауапкершілік жоққа шығарылады.
Халықаралық жеке қүқықтың коллизиялық нормаларының мәні осында.

2. Халықаралық  қүқықтың  көпшілік  таныған  нормаларына  қайшы
келетін  заңдарды  қабылдағаны  үшіқ  сондай-ақ,  қүқық  субъектілерінің
халықаралық-қүқықтық  міндеттемелерді  орындауы  үшін  қажетті  зацдарды
қабылдамағаны үшін мемлекеттің жауапкершілік қағидасы.

3. Халықаралық қүқық субъектілерінің мәжбүрлеп, қол астында үстауы
немесе кез келген күш көрсетуі үшін жауапкершілік қағидасы.

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

5. Қүқық субъектісіне міндеттемені бүзғаны үшін халықаралық- ' 
қүқықтық санкцияны қолдану және келтірілген залалдың орнын толтыру

қағидасы.
Жауапкершілік институтын регтейтін қүқықтық нормалар жүйесі әдеттегі

нормалардан түрады. Сондықтан осы институтты жүйелеу мәсе- лелері өзекті
болып отыр.  Бүл бағытта жүйелеу жүмыстарын істеуге әрекетгенген Ұлттар
Лигасы  мемлекеттің  шетелдік  түлғаға  және  мүлкіне  келтірілген  залал  үшін
жауапкершілікті  көздеумен  ғана  шектелді.  БҰҰ-ның  халықаралық  қүқық
жөніндегі  Комиссиясы  жауапкершілік  институтының  нормаларын  жүйелеуді
1956  ж.  бастады.  Халықаралық-  қүқықтық  жауапкершілікке  мынадай
анықтама берілген еді: “Мемлекеттің халықаралық қүқыққа қарсы әрекетінің
нәтижесінде  халықаралық  қүқық  аясында  пайда  болуы  мүмкін  барлық
қүқықтық  қатынастардың  жаңа  түрлері,  бүл  қатынастың  қүқыққа  қарсы
әрекет



жасаған мемлекеттің, тікелей зәбір көрген мемлекетпен арасындағы қүқық
қатынастары  мен  шектелетіндігіне  қарамастан,  немесе  халықаралық
қүқықтын басқа субъектілеріне таралатын болса немесе кінәлы мемлекетгің
залал келтірілген мемлекетгің қүқыктарын қалпына келтіру міндетіне және
залалдың  орнын  толтыртуға  қарамастақ  немесе  залал  келтірілген
мемлекеттің,  яғни  халықаралық  қүқықтың  басқа  субъектілерінің
қүқықгарын қамтитын болса, онда кінәлы мемлекетке халықаралық қүқық
қарастыратын  санкцияның  бірін  қолдану  керек1.  Бүл  көлемді,  әмбебап
түсінікте маңызды сәттер ескерілген.

Бүл  түжырымдама  халықаралық  жауапкершіліктің  репарациялық
түжырымдамасын жоққа шығарады, соған сай жауапкершілік қүқық бүзушы
мемлекетгің залалды өтеу міндеттемесіне келіп саяды.

Жауапкершілік институтына кешенді  сипат тәқ яғни санкция қолдану
аралас сипатта,  қүқық бүзушылық пен шартгық жауапкершілік арасында
нақты бөлініс жоқ.

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

Халықаралық қүқық Комиссиясы жасаған түжырымдама жәбірленуші
субъекті  болып  табылмайтын  халықаралық  қүқық  субъектілерінің
қүқықтары туралы мәселені, санкция қолдануды қозғайды.

Халықаралық-қүқықтық  жауапкершілік  залалды  жойып,  бүзылған
халықаралық  қүқықтық  тәртіпті  қалпына  келтіруді  ғана  көздемейді.
Халықаралық қүқықтағы жауапкершіл ік  дегеніміз  -  осы міндетті  жүзеге
асыру, яғни залалды өтеу және жәбірленуші тараптың қүқығын қорғау болып
табылады.

Халықаралық-қүқықтық  жауапкершілікке  қандай  сипат  тән?
Біріншілен.  жауапкершілік  қүқық  бүзушыға  халықаралық-қүқықтық
санкцияны қолдануды көздейді. Екіншіден. мүндай жауапкершілік жасалған
халықаралық қүқық бүзушылық үшін туындайды. Үшіншіден. жауапкершіл
ік институтының мақсаты - хал ықаралық қүқықтық тәртіпті қамтамасыз
ету.  Төртіншіден.  қүқық  бүзушы  үшін  белгілі  бір  жағымсыз  салдардың
болуын білдіреді.

Мынадай  мемлекеттер  халықаралық-қүқықтық  жауапкершіліктің
субъектілері болып табылады: тікелей халықаралық міндеттемелерді бүзған
мемлекеттер;  бірге  қатысушы  мемлекетгер;  арандатушы  мем-  лекеттер.
Мемлекеттерден  басқа,  халықаралық-  қүқықтық  жауап-  кершілікке
халықаралық үйымдар, мемлекет тәріздес қүрылымдар және жеке түлғалар
тартылады.

1 Ежсгодник мсждународного права, 1973. 2-том, 204-бст.



7.2 Мемлекеттердің халықаралық-күқыктық жауапкершілігінің
негіздері

Қүқық  доктринасы  “жауапкершілік  негізі”  деген  санатты  екі  өзара
байланысты жагы бар жалпы қүқықтық сипатта айқындайды: нормативтік
(қүқықтық) және заңды-фактілік.

Нормативтік  (қүқықтық)  негіз  деп  халықаралық-қүқықтықактілердің
заңи міндеггі үйғарымдарының бүзылуын айтады, оның негізінде белгілі бір
тәртіп халықаралық қүқық бүзушылық ретінде бағаланады. Жауапкершілік
негізінің бүл түріне мемлекеттер үшін тәртіп ережелерінің заңи міндеттілігін
белгілейтін  кез  келген  халықаралық-  қүқықтық  акті  жатқызылады.
Актілердің  бүл  жүйесі  халықаралық  шарттан  және  халықаралық  салт-
дәстүрден; халықаралық сот және халықаралық (үкіметаралық) үйымдардың
міндетті күші бар шешімдерінен; басқа мемлекеттерге арналған, бір жақты
халықаралық- қүқықтық актілерден түрады, олардың ережелері осы актіні
қабылдаған мемлекет үшін заңи міндетті тәртіп ережелерін бекітеді.

Мемлекеттердің  халықаралық-қүқықтық  жауапкершілігінің  заңды-
фактілік негіздері ретінде халықаралық қүқық субъектілерінің халықаралық
қүқықтық  тәртіпке  қарсы  бағытталган  және  халықаралық  қүқықтың
көпшілік таныған нормалары мен қагидаларын бүзатын кінәлы, қүқыққа
қарсы әрекеті  қүқық бүзушылық болып табылады. Қүқыққа сай, кінәсыз
әрекет үшін жауапкершілік көзделмейді, ал келтірілген залалды өтеу міндеті
пайда болады.

Халықаралық-қүқықтық  жауапкершілікте  нақты  әрекетті  негіздеуді
айқындау  үшін  қүқық  бүзушылықтың  қүрамын  қүрайтын  белгілердің
жиынтығы болу керек. Халықаралық қүқық бүзушылықтың жалпы қүрамы
қүқыққа  қайшы  әрекет  объектісінен;  белсенді  әрекет  немесе  әрекетсіздік
нысанындагы қүқық субьектілерінің қүқыққа қайшы тәртібінен; келтірілген
зияннан (залал); қүқыққа қайшы әрекет пен туындаған жағымсыз салдар
арасындағы  себепті  байланыстан;  халықаралық  қүқық  бүзушылықтың
субъективті элементі ретіндегі кінәның болуынан түрады.

Халықаралық  қуқық  бузушылық  объектілері. Барлық  материалдық
және материалдық емес қүндылықтар қүқыққа қайшы әрекеттердің объектісі
болып  табылады.  Бүл  қүндылықтар  әр  түрлі,  мәселен,  бейбітшілік  пен
адамзат  қауіпсіздігі,  шетелдік  түлғаның  ар-намысы,  дипломатиялық  және
елшілік  өкілдіктердің  қол  сүғылмайтындығы,  ғарыш  кеңістігі  және  т.б.
Бүзылған қүқықтық норма қүқық бүзушылықтың нақты объектісі  болып
табылады.

Халықаралық  жауапкершілік  субъектісінің  қүқыққа  қайшы  әрекеті,
жоғарыда аталғандай әрекеттен немесе әрекетсіздіктен көрінеді.



Баскыншылық соғыс,  басқаның аумағын жаулап алу  сияқты әскери щаралар
құқыққа  қайшы  әрекеттерғе  мысал  бола  алады.  Ал  жараланған,  ауру,  әскери
түтқындағы адамдарға дәрігерлік көмек көрсетпеу қүқыққа кайшы әрекетсіздік
болып табылады.

Зиян (залалУ - мемлекеттін күкыкка кайшы тәртібінін салдары. Келтірілген
залалдың болуы жәбірленуші тарапты анықтауға мүмкіндік береді, қүқық бүзушы
мемлекетке  талап  қоюға,  сондай-ақ  халықаралық-  күқыктық  санкцияны
қолдануға негіз береді. Залалдың екі түрі бар: ма- териалдық мүліктік залалдар;
материалдық емес - зиянның сипатына байланысты оңды (нақты материалдық)
және алынбаған пайда болып бөлінеді.

Қүкык бузүшылык пен туындаған зиянлы салдарлын аоасындағы л^.птік
байланыс. Себептің философиялық үғымына сүйене отырып және барлық мән-
жайларды  зерттегеннен  кейін,  себептік  байланыстың  күтпеген  немесе  қажетті
сипатын айқындауға болады.

Кінә  -  халыкаоалык  КҮКЫК       бүзушылыктын  субъективтік.  элементі.
Халыкаралық-күкыктықжауапкершілік  субъектілерінің  кінәсі  әрекетке  немесе
әрекетсіздікке байланысты болады. Ол әрқашан жалпы халыкаралық-қүқыктық
нормалар  мен  қағидаларды  немссе  нақты  шарттық  міндеттемелерді  бұзуға
байланысты. Қүқық бүзушылық қасакана немесе қасақана емес болуы мүмкін.
Егер үлттық қүқықта кінә халықаралық қүқық субъектісінің жасалған әрекетке
психикалық  қатынасын  бейнелесе,  халықаралық  қүқықтағы  кінәның  мәні
өзғешерек.  Халықаралық  қүқық  бүзушылықтағы  кінә  субъектінің  басқа
субъектіге  зиян  келетін  әрекетгі  жасау  фактісімен  белгіленеді.  Мемлекеттердің
саяси  өзара  қатынастарындағы  кінә  шарттық  міндеттемелерді  орындау
барысындағы  салғырттықтан,  залал  келтіру  ниетінсіз  міндеттемелерді  бүзу
нысанында  көрінуі  мүмкіа  Шетелдік  дипломатиялық  өкілдікке  қатысты  жеке
азаматтардың  бүзақылықтары  салғырттыққа  мысал  бола  алады.  Мүндай
жағдайда мемлекет орғандарының қылмыстық әрекеттерін немесе олардың залал
келтіру  ниетін  сөз  етпейміз.  Мүнда  мемлекеттің  үқыпсыздығы  нысанындағы
кінәны айтуымыз керек, өйткені халықаралық конвенциялық нормаларға сәйкес,
елдің үкіметі өз аумағындағы шетелдік өкілдіктердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін шаралар қабылдауға міндетті.

7.3. Мемлекеттердің халықаралық құқық 
бұзушылығың жұйелеу

Көпке  дейін  халықаралық  қүқық  доктринасы  халықаралық  қүқық
бүзушылықты  топтарға  немесе  санаттарға  бөлмей  келді,  өйткені  объектінің
қоғамдық қауіптілік дәрежесі немесе арнаулы белгілері



айқындала қоймаған болатын. Алайда халықаралық оқиғалардың шапшаң өрбуі,
оларды қүқықтық реттеу қажеттігі халықаралық қүқық бүзушылықты жіктеуді
талап етті.

Жауапкершілікке  тартудың  негізі  болып  табылатын  халықаралық  қүқық
бүзушылық  халықаралық  деликт  пен  халықаралық  қылмыстарға  бөлінеді.
Халықаралық  қүқық  теориясында  деликтіге  халықаралық  қүқықтың  басқа
субъектісіне  залал келтіру ниетінсіз  (қүқық бүзушылыққа қарағанда) жасалған
қасақана халықаралық-қүқықтық әрекет деген анықтама берілген. Халықаралық
қылмыс деп  мемле-  кеттер  мен  үлттардың өмір  сүру  негіздеріне  қол сұғатын,
халықаралық  қүқықтың  маңызды  қағидаларын  бүзатын,  халықаралық
бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қауіп төндіретін қүқыққа қайшы әрекетті
айтады.

Халықаралық  қылмыстар  санаты  бірқатар  конвенциялық  нормаларда
белгіленген.  Оның  ішінде,  1945  ж.  8  тамызындағы  Халықаралық  әскери
трибуналдың Жарғысында; геноцид қылмысының алдын алу және оны жазалау
жөніндегі  1948  ж.  Конвенцияда;  өскери  қылмыстарға  және  адамзатқа  қарсы
қылмыстарға ескіру мерзімдерін қолданбау туралы 1968 ж. Конвенцияда; апартеид
қылмысын бүлтартпау және оны жазалау жөніндегі 1973 ж. Конвенцияда; Б¥¥ Бас
Ассамблеясының  1974  ж.  14  желтоқсандағы  қарарының  басқыншылық
анықтамасында; ядролық апатты болдырмау туралы 1981 ж. 9 желтоқсанындағы
Декларацияда қамтылған. Халықаралық қылмыстардың санатын белгілеу және
оларды жасағаны үшін жауапкершілікке  тартудың ерекше режимін  бекіту  осы
институтгың докгриналық даму тарихындағы маңызды оқиға болып табылады.
Хал ықаралық қүқық Комиссиясы өзінің қүжаттарында халықаралық қылмыс
“басқаларға  үқсас  қүқық  бүзушылық  сияқты  қарастырылмауы  керек  және
талқыланбайды..., ол сөзсіз халықаралық- қүқыққа қайшы келетін қатігез әрекет
болып табылады, сондықтан ол басқаша жүйеленуі тиіс, әрі жауапкершіліктің өзге
режимін қолдануды көздейді” деп атап айтылған болатын.

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

1. Халықаралық міндетгемелерді бүзатын мемлекеттердің әрекеті  бүзылған
міндеттеменің объектісінен төуелсіз халықаралық қүқыққа қайшы өрекет бөлып
табылады.

2. Халықаралық бірлестіктің  аса  маңызды  мүдделерін  қамтамасыз  етудегі
негізгі халықаралық міндеттемелерді мемлекеттің бүзуы нәтижесінде пайда болған
халықаралық  қүқыққа  қайшы  әрекеттер  түтастай  халықаралық  бірлестік
алдында жасалған қылмыс деп қаралатын болса, ол халықаралық қылмыс болып
есептеледі.

2-тармақты сақтай отырып жөне халықаралық қүқықтың өрекеттегі



лЛМ^лаРына с?й халықаралық қылмыстар мынадай жағдайларда Н ,И^ауы

а) да^Р^Чқ бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігін қамтамасыз  у0Ян ма«ызы
5ар халықаралық міндеттемелерді кешірілместей ауыр

6узУ» Мәселен оа^-қыншылыққа тыйым салатын міндетгемені бүзу;
б) ^^РДЦнөзін^і  билеу  қүқығын  қамтамасыз  ету  үшін  маңызы  бап

міндеттемелерді кешірілместей ауыр бүзу, мысалы, отаІ>Я**К Үстемд,КІ'і бекітуге
немесе сақтауғатыйым салатын міндеттемені

з) ЛДамның.^еке басын қорғау үшін маңызы бар халықаралық мінЯ61^6^6716^1

кешірілместей ауыр бұзу, мысалы, қүлдыққа,
ген0ц**'Я’ апаРтеид Кылмыстарына тыйым салатын міндеттемелерді бүзу;

*•) К°Ршаған ортаны қорғау үшін маңызы бар халықаралық мінДсТТеМеЛе^ДІ

және кешірілместей ауыр бұзу, мысалы:
оти0сФеРаны ?еМесе теңізді жаппай ластауға тыйым салатын
мін^СМеЛСРД1 й^зу.

2- т^Рмаққа  сәи ^сес,  халықаралық  қылмыстың  қүрамы  жоқ  кез
келген
халь^^^ылада?****11 каишы әРекет халықаралық қүқық бұзушылық
6ол5соб»ЫІ»-

19-вабының 3 -тармағы толық еместіғін айту керек.
Өкі#№*е қаРаи’ хаі*ықаралық-құқықтықжауапкершілік институтының
қазір1*1 *езенінлс ха°іықаралық қылмыстардыңтүрлі жүйелеу өлшемдері
бар. Мь*салы> хал^іқаралық қылмыстарды мынадай топтарға бөлу ,ілікке мәлім:

і'тоП'^6ейбіт1',ілікке қарсы қылмыстар - халықаралық өскери трибУнаЛ .аРғысь^ның
жүйелеуіне  орай,  халықаралық  шарттарды,  келісіН®^Д1 немес^  куәландыруды
бүзуға бағытталған басқыншылық соғыс1*1 жоспаРлаУ  ч дайындау,  соғыс өртін
түтандыру  немесе  жүргізу,  яки  а*алгаН  әРеке^рдің  кез-келгенін  жүзеге  асыруға
бағытталған ортақ жоспЗР**3 немесе ас^тыртын сөз байлауға қатысу халықаралық
ауыр  қылмЫсТаР  тооына ^катады.  БҰҰ  Бас  Ассамблеясының  1947  ж.  3  қара-
шасыНДаҒЫ қаРаРыЧіа сәйкес, соғысты насихаттау да халықаралық  қылм<РДЬІҢ

түріне жатқызылады. Мүндай қылмыстардың
тізбеСінС*  сонлаи'^қ  жаппай  қырып-жоятын  қаруды  қолдануға  байлань10™
ҚЬІЛМЬІСчтар,  қарусыздану,  атмосфераны  немесе  теңіздерді  жаппай  іЗСтаУ»  ота

%>шылдық  және  жаңа  отаршылдық  және  т.  с.  с.  жөнійДеГ1 ^Р^^РДКі  бүзу
қылмыстары да енгізілген.

і  ^ц.іункиииік  Р^Ьсциясындағы  халыкаралық  қүкық  оқулығында  көрсстілгсндсй,
мүндаорьк'т'ЛЖІҢ  аударма>сы  тура  смсс.  “Қүқық  бүзушылықмтсрминініңорнына  "деликт”  тсрминіН

КСРСК с;Чхіэ сонда ол агылшын жөнс француз тілдсріндсгі мәтіндсрінс
толықсв^ ^іалы* сжл^Ународнос право. Учсбник под рсд. Г. И. Тункина. М. Юр. лит. 1994. 10**'



2- топ —  әскери  қылмыстар  соғыс  жүргізу  заңдары  мен  салт-
дәстүрлерін  бүзады.  Нюрнберг  халықаралық  әскери  трибуналынын
Жарғысында,  соғыс  қүрбандарын  қорғау  туралы  1949  жылғы  Женева
Конвенциясында  және  басқа  халықаралық  келісімдерде  халықаралық
қылмыстардың  осы  түрлерінің  қүрамы  көзделген.  Әскери  қылмыстар
соғыстың  халықаралық  қүқықтыйым  салган  қүралдары  мен  тәсілдерін
қолданумен;  қалалар  мен  елді  мекендерді  мән-мағынасыз  бүзумен;  мәдени
қүндылықтарды  жоюмен;  әскери  түтқындарға,  жаралыларға,  ауруларға,
сондай-ақ бейбіт халыққа қатал қараумен; қоғамдық немесе жеке меншіктерді
тонау  және  басып  алумен  және  басқада  осыған  үқсас  қылмыстармен
сипатталады.  Әскери  қылмыстар  мен  адамзат  қауіпсіздігіне  қарсы
қылмыстарға ескіру мерзімін қолданбау туралы 1968 ж. Конвенцияға сәйкес,
әскери  қылмыстарға  ескіру  мерзімі  қолданылмайды.  Әскери  қылмыстар
жасаған  кінәлы  адамдарды  қылмыстық  қудалау  жөніндегі  мемлекеттердің
ортақ күш-жігері Бас Ассамблеяның 1973 ж. қарарында қабылданған әскери
қылмыстар  және  адамзат  қауіпсіздігіне  қарсы  қылмыстар  жасаған  кінәлы
адамдарды табу, қамауға алу, халықаралық ынтымақтастық қағидаларымен
реттеледі.

3- топ -  адамзат  қауіпсіздігіне  қарсы  қылмыстар  -
халықаралық әскери трибунал жарғысына сәйкес,  оларга  соғыс уақытында
немесе соғыстан кейін бейбіт халыққа жасалған адам өлтіру, қырып-жою, езіп-
жаншу, жер аудару және өзге де қайырымсыздықтар сияқты ауыр қылмыстар
жатқызылады. Бейбіт кездерде қылмыстың бүл түрі саяси, нәсілдік немесе діни
себептсрге  байланысты  кудалаудан  корінеді.  Осы  заманғы  түсіндіруде
қылмыстың бүл түріне геноцид, апартеид,  нәсілшілдік және нәсілдік кемсіту
жатқызылады.

4- топ - адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстарға  - үлттар
мен мемлекеттердің өмір сүруіне, олардың үдемелі дамуына және

у халықаралық бейбіт ынтымақтастыққа қауіп төндіретін ауыр халықаралық 
қылмыстар жатқызылады.

1953  ж.  бері  халықаралық  қүқық  Комиссиясы  талқылап  жатқан
бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар туралы Кодекстің
Жобасында  мүндай  қылмыстар  түріне  мыналар  енгізілген:  кез-келген
басқыншылық,  басқыншылық арқылы бейбітшілікке қауіп төндіру,  қарулы
күшті  зансыз  қолдануға  дайындық,  бөтеннің  аумагына  басып  кіру  үшін
қаруланған бандылық үйымдастыру, озара соғыстар, террорлық әрекет. Мүнан
өзге,  халықаралық  қылмыстың  осы  түріне  бейбітшілікті  қамтамасыз.ету
жоніндегі халықаралық міндеттемелерді бүзу, интервенция (басқа бір елдің ішкі
өміріне  зорлықпен  қол  сүғу),  бейбіт  халыққа  қатысты  рақымсыз  актілер
сияқты қылмыстар жатқызылғаа



7.4. 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, мүнан басқа жауапкершіліктің түрлері мен нысандарының түсінігінде де
бірізділ  ік  жоқ.  Әдетте,  жауапкершіл  ік  түрлеріне  халықаралық  қүқық
бүзушылықтың  салдары  мен  заңи  сипатының  мазмүны  жатқызылады.
Жауапкершілік  нысаны дегеніміз  -  бүл  осы түрлердің  шегінде  жауапкершілікті
жүзеге асыру тәсілі болып табылады. Жауапкершілік абсолюттік жауапкершілік
(объективтік) және кінәға негізделген жауапкершілік (салыстырмалы) деп бөлінеді.

Абсолюттік жауапкершілікте халықаралық қүқық субъектісінің халықаралық
қүқықтың  басқа  субъектісіне  келтірген  материалдық  залалын,  кінәсының
нысанына қарамастан өтеу міндеті көзделеді, яғни келтірілген залал халықаралық
қүқық нормаларын бүзбаған болса. Сондыктан абсолюттік жауапкершілікті кейде
объективтік  деп  те  атайды.  Материалдық  залалдың  орнын  толтыру  міндетін
көздейтін нақты саладағы арнайы халықаралық шарт абсолютгік жауапкершіл
іктің тууына негіз болады. Ол үшін залалдың болу фактісі мен қүқық бүзушының
өрекеті  (әрекетсіздігі)  арасындағы  тікелей  себепті  байланысты  анықтау  керек.
Әдетте, 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 халыкаралық шарттың мысалы бола алады.

Абсолюттік жауапкершілік - бүл мемлекеттің жауапкершілігі. Мемлекет өзінің
органдары  арқылы  халықаралық  аренаға  шығады,  яғни  мемлекет  өзінің
атқарушы, заң шығарушы, сот органдарының барлығының әрекеті үшін жауап
береді.  Халықаралық  жария  қүқықта  осы  проблеманың  негізінде  мемлекеттің
органдары немесе ресми түлғалардың әрекеті - мемлекет әрекеті екендігі турал ы
факті  бар.  Сонда,  мемлекет  өзінің  органдарының әрекетімен  басқа  мемлекетке
келтірілген  зиян  үшін  жауапкершілікке  тартыла  ма  деген  сүрақ  туындайды?
Халықаралық  қүқық  Комиссиясы  жоғарыда  аталған  мемлекеттердің
жауапкершілігі туралы баптардың Жобасында бүл проблеманың мынадай шешуін
үсынады. Мемлекеттің кез-келген органдарының кызметі,  ішкі қүқыққа сәйкес,
егер  осы орган мемлекет органы ретінде  әрекет етсе,  онда мемлекеттің әрекеті
болып қарастырылады, мүндай жағдайда ол бөліктің қай тармағына - атқарушы,
заң  шығарушы,  сот  тармағына  жататынының  айтарлықтай  маңызы  жоқ.
Мемлекет  өзінің  мемлекетгік  органдары  ретінде  әрекет  етуші  органдарының
әрекеті үшін,



тіпті  олар  ішкі  мемлекеттік  күқыкпен  бекітілген  өкілеттіктерін  асыра
пайдаланса  да,  немесе  олардын  қызметіне  қатысты  үйғарымдарды  бүзған
жағдайда да жауап береді.

Салыстырмалы жауапкершілік бүл кінәге немесе қүқыққа қайшы әрекеттің
бекітілген  фактісіне  негізделген  ңсауапкершілік.  Халықаралық  қүқық
комиссиясы  мемлекеттердің  жауапкершілігі  туралы  баптардын  жобасында
мынадай нүсқаны үсынады. Жеке адамның немесе адамдар тобының төртібі егер
олар  мемлекет  атынан  әрекет  етсе  немесе  ресми  биліктегілердің  мүмкіндігі
болмаған жағдайда мемлекеттік биліктің белгілі бір шексіз артықшылықтарын
жүзеге асырған жағдайда мемлекеттік әрекеттер деп қарастырылуы таіс.

Халықаралық-қүқықтық жауапкершілік нысандарына саяси, материалдық,
моралдықжауапкершіліктер  жатқызылады.  Осы  заманғы  халықаралық
қүқықтағы  жауапкершілік  институтына  жауапкершіліктің  барлық
нысандарының үйлесу қасиеті төа

Халықаралық  қүқықтың  субъектілері  материалдық  залал  келтіруге
байланысты халықаралық міндеттемелерді бүзған жағдайда жауапкершіліктің
материалдық нысаны туындайды. Мәселеқ репарация, басқыншылықтан зиян
шеккең  мемлекеттін  материалдық  залалын  оз  бейнесінде  немесе  ақшалай
төлеуден көрінеді. Осы заманғы халық- аралық қүқық тарихында репарациялар
кашан  орын  алып  еді?  Алғаш  рет  репарацияны  Версаль  жүйесінің  бейбіт
шарттары бекіткен болатыа Осы шарттық қатынастарға сәйкес, Германия әрбір
одақтық  держава-  лардың  бейбіт  түрғындарына  және  олардың  мүліктеріне
келтірілген залалды өтеуге міндетті  болды. 1919 ж.  Версаль шартына сәйкес,
соғысты және соғыс қимылдарын заңсыз жүргізуге байланысты келті- рілген
залалды  ғана  емес,  сонымен  бірге  одактастар  мен  одардың  азамат-  тарына
соғыстан келген барлық зиян мен залалды өтеу міндетгелді.

Репарациялық  шаралар  екінші  дүниежүзілік  соғыс  кезеңінде  одан  әрі
ресімделе берді. Өйткені, Германияның антигитлерлік елдерге келтірген залалы
200 млрд.  долларды  қүрады,  ол  Германияның  барлық  үлтгық
қүндылықтарының колемінен асып  түскендіктен, оған залалды толық көлемде
өтемеу  қағидасы  қолданылды.  Мүнан  басқа,  1945  ж.  Ялта  және  Потсдам
конференцияларында  репарация  квлемін  айқындаған  кезде,  репарациялық
шаралардың шамаға шақ қағидасы ескерілді, ейткені олардың экономикалық
дамуына  кері  әсерін  тигізбеуі  керек  болатын.  Сондай-ақ,  Германияға  қарсы
соғыскан  және  зиян  шеккен  барлық  мемлекеттерге  репарация  алу  қүқығы
берілген жоқ,  ондай қүкық тек аумактарында соғыс қимылдары жүргізілген
және аумақтарды басып алынған мемлекетгерге ғана берілді. Сол тарихи кезеңде
репарация  төлеудің  үш  түрі  болды:  1)  қүрал-жабдыктарды.станоістарды  бір
мезгілде  алу;  2)  ағымдағы өнімнен жыл сайын тауарлар ясеткізу;  3)  герман
еңбегін пайдалану.



Осы заманғы халықаралық құқықта репарация төлеу міндеті  жсніліске
үшыраған басқыншы мемлекетке ғана емес сонымен бірге  саяси  женіліске
ушырап, өскери басқыншылықты жалғастырудан бас тарткан мемлекетке де
жүктеледі.  Мысалы,  1956  ж  Египет  өзіне  ұлыбритания,  Франция  және
Израильдін  шабуЫл жасағанына  байланысты  әскери  репарация  туралы
мәселе қозғаған болатын, кейін ол екі жақты тәртіпте реттелді.

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

Жауапкершіліктің  саяси нысаны қүқыққа қайшы өрекеттің  ауырлық
дәрежесіне  байланысты  болады.  Анағүрлым  қатаң  жауапкершіліктер
халыкаралық ауыр қылмыстар жасағаны үшін хальіқаралык санкциялар
түрінде  туындаиды.  Халықаралық  қылмыстарды  жасағаны  үшін
халықаралық  санкциялар  әскери  және  саяси  шектеулер  түрінде  болуы
мүмкіа  Мысапы,  басқыншы  мемлекетгің  төуелсіздігін  уақьітша  шектеу•
онын  аумағын әскермен  басып алу;  оның саяси  партиялаоьлн,  үкіметін,'
мексмелерін  қылмысты  деп  тану.  Осындай  түрдегі  санкцияЛар  фашистік
Германия  мен милитаристік Жапонияға қолданылды Германияның жогары
биліпн  уақытша  өздеріне  алған  одақтас  державаЗіар,  сөйтіп  онын
тәуелсіздігін  уақытша  шектеді.  Сондай-ақ,  Германияны  карусыздандыру
және шекарасын белгілеу жөнінде,  онынәскери әлүетін  жою  үшін  барлық
нацистік  үйымдарын  таратуға  шаралар  қолданылды.  Немістің  әскери
қылмыскерлері  қудаланып,  жазаланып жатты сөйтіп  Германияның саяси
өміріне түтастай бақылау орнатылды.

Біріккен  Ұлттар  Ұйымынын  Жарғысында  халықаралық  санкциялар
көзделген.  Осы Жарғының 39, 41 және 42-баптарына сәйкес бсибітшілікке^
қауіп төндіру, бейбітшілікті бүзу және баскыншылық актшеріне баиланысты
БҰҰ  Қауіпсіздік  Кеңесінің  щешімі  бойынша  аскери  смес  және  әскери
сипаттағы мәжбүрлеу шаралары белгіленген.

Ассамблея  мен  Қаушсіздік  Кеңесінің  қаулылары  бойынша  мынадай
санкциялар қолданылады: халықаралық үйым мүшесі ретіндегі мемлекеттің
қүқықтары  мен  артықшылықтарын  тоқтата  түпу  жарғылык  ережелерді
жүйелі түрде бүзганы үшін БҰҰ қүрамынан шкігару

жауапкершілікте  бейбіт  репрессалий,  реторсия  ресторация
қолданылады.  Репрессалий  дегеніміз  басқа  мемлекеттің  бузған  өзінің
қүқықтарын  қалпына  келтіруге  бағьпталған  мемлекеггердің  мәжбүрлеу
әрекетгері. Осы заманғы халықаралық қүқық күш қолдануга байланысты
репрессалииге жүпнуге тыйым салады. Мемлекеггің өзіне қүқық бүзушы



мемлекеттің  келтірген  залалын  бейбіт  жолымен  өтеттіру  міндеті
репрессалийдің құқыққа сай болуының манызды шарты болып табылады.
Реторсия - бұл мемлекеттің басқа мемлекеттің жеке және занды түлғаларын
кемсітетін актісіне жауап беруге жасалған қүқыққа  сай  можбүрлеу әрекеті.
Саяси жауапкершіліктің бүл түрі тиісті мемлекет- тердің қатынастарындағы
екі  жаққа  біркелкілік  қағидаларын  қалпына  келтіруді  мақсат  түтады.
Ресторация  дегеніміз  -  қүқық  бүзушы  мемлекеттің  бүрынғы  жағдайды
қалпына  келтіруі  мен  соған  байланысты  барлық  жағымсыз  салдарды
көтеруін айтамыз. Мысалы, ресторация қүқық бүзушы мемлекеттің зансыз
басып  алған  аумақты  босатуынан  және  осыған  байланысты  барлық
шығындарды көтеруінен көрінеді.

Жауапкершіліктің моралдық нысаны сатисфакциямен белгіленеді, ягни
қүқық  бүзушы  мемлекеттің  зәбір  көрген  мемлекеттің  талап  еткен
материалдық емес  талабын қанағаттандыруын айтамыз.  Сатисфакцияның
мақсаты материалдык емес залалды, ең алдымен зәбір көрген мемлекеттіц ар-
намысына  келтірген  залалдын  орнын  толтыруында.  Сатисфакция  жүрт
алдында кешірім сүраудан, окінуден, жәбірленуші мемлекетке ерекше қүрмет
көрсетуден және т.б. көрінеді әдетте осы заманғы халықаралық қатынастарда
жауапкершіліктің саяси және моралдық нысандары немесе жауапкершіліктің
барлық нысандары біріге отырып үйлеседі. Мәселен, XX ғ. 90-жылдарының
басында  Солтүстік  Атлантика  Одағының  (НАТО)  қарулы  күштері
байқаусызда  Югославиядағы  Қытайдың  дипломатиялық  өкілдігінің
ғимаратын бомбаның астына алады. НАТО-ға жауапкершіліктін барлық үш
нысаны да қолданылды: 1961 ж. Вена Конвенциясына сәйкес, дипломатиялық
өкілдіке  қол  сүғылмауы  туралы  Конвенциялық  нормаларды  бүзған  үшін
саяси  нысандағы  жауапкершілік;  жауапкершіліктің  материалдық  нысаны
материалдық  залалды  өтеуді  белгіледі;  ен  соңында  моральдық  жауапкер-
шілік  сатисфакция түрінде,  яғни Қытай Халық Республикасынан кешірім
сүраудан байқалды.

7.5. Мемлекеттердің жауапкершілігін болғызбайтын
жагдаяттар

Осы  заманғы  халықаралык  қатынастарда  мемлекет  тәртібі
халықаралық-қүқықтық міндеттемелерге сәйкес келмесе де, қүқыққа қайшы
әрекет болып есептелмейтін жағдайлар кездесіп түрады. Халықаралық қүқық
Комиссиясы  мемлекеттердің  жауапкершілігі  туралы  баптардын  жобасына
“қүқыққа қайшылықты болғызбайтын жағдаятгар” деген тарауды енгізді.

Мүндай  жағдайларда  ескерілетін  мән-жайларға  келісім,  халыкарапык
қүқыққа қайшы әрекеттерге  қатысты жауап қату  шаралары,  форс мажор
жағдайлары, күтпеген жағдай, апатты жағдайлар, қажеттілік, заңды
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мәселеқ мемлекет органдары алдын-ала болжамдай алмаған күтпеген жағдайлар
- төтенше оқиғалар.

Стихиялық  апат  дегеніміз  мемлекеттің  халықаралық  міндеттемелерінің
сақталуына  жауапты  түлға  табиғат  күштері  немесе  түрлі  техникалық
апаттардың  салдарынан  өздерінің  өмірін  немесе  өзіне  сай  тапсырылған
адамдардың өмірін сақтап қалу үшін осындай міндеттемелерді орындамауынан
көрінеді. Әдетге, жауапкершілікті болғызбайтын бүл мән-жайлар халықаралық
әуе қүқығында және халықаралықтеңіз қүқығында кездеседі.

7.6. Халықаралық үйымдардың жауапкершілігі

Халықаралық  үйымдарға  халықаралық  қүқық  субъектіліктің  кейбір
белгілері  тән  және  оның  мемлекеттердің  қүқық  субъектілігінен  елеулі
ерекшеліктері бар. Мүндай қүқық субъектілік арнаулы, шектеулі және туынды
болып келеді.

Заң әдебиеттерінде халықаралық үйымдардың қүқық субъектілігі олардың
басқа  халықаралық  үйымдар  мен  мемлекеттермен  қатысуынақ  олармен
келісімдер  жасасудақ  олармен  қарым-қатынаста  белгілі  бір  қүқықтар  мен
міндеттерді  алып  жүруден  көрінеді  деген  көзқарастар  айтылғаа  Алайда,
халықаралық қүқықтың негізгі  субъектісі  -  мемлекет- тің қүқық өкілеттігіне
қарағанда  халықаралық  үйымдардың  қүқық  өкілет-  тігі  келісімдер  мен
жарғылық  ережелердің  аясымен  шектеледі.  Халық-  арал  ық  үйымдардың
жарғылық ережелерінде қүрылған үйымның қызмет тәртібі,  қүқықтары мен
міндеттері, оның органдарының қүзыреттері айқындалады. Басқаша айтқанда,
халықаралық  үйымдардың  қүқықсубъек-  тілігі  осындай  халықаралық
үйымдарды қүрайтын мемлекеттер  тобының ортақ  ерік  білдірулері  арқылы
пайда болады, өзгереді жөне тоқтатылады.

Жоғарыда айтылғандарды ескерер болсақ, мемлекеттердің жауапкершілік
институтында  ірзо  Гасіо  (іс  жүзінде)  болса,  халықаралық  үйымдардың
жауапкершілігінің  ерекшелігі  онда ір$о  ]иге  (заң жүзінде)  болады деп айтуға
болады. Сонымеқ егер халықаралық үйымның өзінің жауапкершілігі  туралы
арнайы шарттық ережелер болмаса, талаптар мүше-мемлекеттерге қойылады.

Халықаралық-қүқықтық  жауапкершілік  субъектілері,  ең  алдымен
мемлекеттер болса, сонан кейін мемлекеттер арасындағы келісімдср бойынша
халықаралық үйымдар халықаралық-қүқықтық жауапкерші- ліктің субъектісі
бола алады. Алайда, мүндай ереже тиісті келісімдерде нақты келісілуі тиіс.

Халықаралық  қүқық  доктринасында  халықаралық  үйымдардың
жауапкершілігіне қатысты мынадай көзқарастар бар: халықаралық үйымдар
жауапкершілік  жөніндегі  халықаралық  талаптардың  да  халықаралық
деликтінің де субъектілері болуы мүмкін.



Белгілі  болғанындай,  халықаралық  үйымдарда  жария-қүқықтық
жауапкершіліктің негізгі қасиеті - дербестік жоқ. Кез келген халық- аралык үйым
өзіне біріккен мемлекеттердің атынан және солардың тапсырмасымен белгілі бір
шараларды жүргізу органы ретінде ғана бейнеленеді. Ұйымдардың қаржылық
қорлары да қатысушы мемлекет- тердін қаражаттары есебінен қүралады. Соған
сәйкес  халықаралық  үйымға  қандай  да  бір  мемлекет  материалдық  залал
келтірсе,  үйым  материалдық  жауапкершілік  субъектісі  бола  алады.  Мүндай
жағдайлар ішінара аумағына халықаралық үйым орналасқан мемлекеттің осы
ұйымға материалдық залал келтірген кезде туындауы мүмкін.

Күннен-күнге көлемі өсіп келе жатқан халықаралық үйымдардың белсенді
және  әр  түрлі  қызметі  олардың  халықаралық-қүқықтық  жауапкершілігі
проблемаларын  зерттеудің  қажетгігіне  әкеле  жатқанын  қаперде  үстау  керек.
Олардың халықаралық-қүқықтық жауапкершілік проблемалары аз қамтылған.
Оны былай түсіндіруге болады:

• халықаралық ұйымдар материалдық объектілерді қолдануға байланысты
оз қызметін таяуда ғана жүзеге асыра бастады, оның ішінде жоғары қауіп көзі бар
(атомдық  қүрылғылар,  ғарыш  зымырандары,  спутниктер)  қүралдарды  да
қолдануда;

• халықаралық  жария  қүқықтағы  жауапкершілік  проблемаларының
көпшілігі жеткілікті талданбағанын ескеру керек.

Сонымен бірге, қазіргі халықаралық қүқықта халықаралық үйымдардын
жауапкершілігі мәселелеріне қатысты заңнамалық база да бар. Мәселен, ғарыш
кеңістігін, Ай және басқа да аспан денелерін зерттеу және пайдалану жоніндегі
мемлекеттердің қағидалары туралы
1967 ж. Шарт; ғарыш объектілеріне келтірілген залалдар үшін халықаралық
жауапкершілік туралы 1972 ж. Конвенция.

“Интерспутник” ғарыштық байланыс үйымы міндеттемелері бойынша өзіне
тиісті  мүлік  көлемінде  материалдық  жауаптылықта  болады.  Келісуші
тараптардың  міндеттемелері  бойынша  ұйым  материалдық  жауап  бермейді,
сондай-ақ келісуші тараптар ұйымның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Осы нақты жағдайда, халықаралық ұйымның жасасқан азаматтық-қүқықтық
мәмілелерінен келіп шығатын мүліктік жауапкершілігі туралы сөз болып отыр.

Атом  энергиясын  қолдануға  байланысты  халықаралық  үйымдардың
жауапкершілігі туралы мәселе басқаша жолмен шешіледі. Мүнда материалдық
жауалкершілік жоқ. Бұл саланың ерекшел ігіне байланысты әскери мақсаттарда
ядролық құрылғыларды қолданбау жөніндегі міндеттемелер сақталмаса, саяси
жауапкершілік көзделеді. Атомдық энергия жөніндегі Халықаралық агенттіктің
(МАГАТЭ)  жауапкершілігі  мемлекеттерді  жауапкершіліктен  босата  алмайды,
МАГАТЭ-нің  жауапкершілігі  мемлекеттердің  осы  үйымның  бақылауына
қойылған ядролық қүрылғыларға қатысты белгілі  бір  инспекциялық жүйені
жүзеге



асыру  құқығынан  көрінеді.  Мұнан  басқа,  МАГАТЭ-нің  Жарғысына  сәйкес,
құқық бұзушы мемлекеттерге кейбір санкциялар қолданылуы мұмкін.

Сөйтіп,  халықаралық  ұйымдардың  жауапкершілігі  дегеніміз  -  бұл
үйымдардың  шарттардан  және  халықаралық  құқықтың  басқа  да  қайнар
көздерден  туындайтын  міндеттемелерді  бұзғаны  ұшін  жауапкершілігі.
Халықаралық ұйымдардың жауапкершілігі мынадай жағдайларда туындайды:

• жарғылық  немесе  өзге  де  қызметтік  міндеттерді  сақтамағаны  немесе
орындалмағаны үшін;

• өз органдары мен халықаралық лауазымды адамдардың қызметі үшін;
• мемлекеттерге және өзге де халықаралық үйымдарға өз әрекеттерімен

залал келтіргені үшін.

7.7. Жеке тұлғалардың халықаралық қылмыстық
жауапкершілігі

Бірінші дүниежүзілік согыс аяқталғаннан кейін герман милитаристерінің
ауыр  әскери  қылмыстарына  байланысты  жеке  түлғалардың  жауапкершілігі
туралы  мәселе  пайда  болды.  Версаль  шартына  сәйкес,  державалар  бүрынғы
герман  императоры  II  Вильгелм  “халықаралық  мораль  мен  шарттардың
қасиетті  күшін  қорлағаны  үшін  жария  айып”  тақты.  Алайда,  шын  мәнінде
Антанта елдері II Вильгелмді соттау туралы онша талап ете қойған жоқ. Мүндай
сот  процесін  жүргізу  және  герман  императорын  соттау  халықаралық
қатынастарда  жағымсыз  жағдайдың  (үлгінің)  қалыптасуына  әкеп  соғар  еді.
Тағылған айыптың өзі қүқықтық түрғыдан қарағанда соншалықты екіүпггы
болғандықтақ  Голландияның  қашып  кеткен  императорды  Антантаға  үстап
беруден бас тартуына мүмкіндік туғызды. Сөйтіп, бірінші дүниежүзілік соғыстың
әскери қылмыскерлеріне халықаралық сот процесін үйымдастыру және жүргізу
әрекеті жүзеге аспай қалды.

Адамзатқа  қарсы  жасалған  қылмыстарды  халықаралық  сотта  жазалау
идеясы екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін нақты жүзеге аса бастады.
Соғыс кезінде гитлершілердің уақытша жаулап алған аумақтарында жасаған жан
түршігерлік қылмыстары туралы мәлімдейтін бірқатар ноталар мен өтініштер
жарияланды. Осы қүжаттар бұл қылмыстар үшін жауапкершіліктің болатынын
ескерткен еді.

1942 ж. қаңтар айында соғыс кезінде жасалған қылмыстар үшін жазалар
туралы  Декларацияға  қол  қойылды.  Оған  Грекия,  Норвегия,  Бельгия,
Голландия, Югославия, Польша, Люксембург, Чехословакия елдерінің үкіметтері
және Францияның үлттық комитеті қатысты. Декла- рацияның бір бабында осы
қылмыстар үшін кінәлы және жауаптыларды,



олардың  осы  қылмыстарды  өзі  жасағандарына  немесе  бұйрық  бергендеріне
немесе  олардың  қатысуымен  жасалғанына  қарамастақ  әділ  соттылықты
үйымдастыру керектігі айтылған болатын, Декларацияда кінәлы және жауапты
түлғалардың табылуы үшін және әділ соттың жүзеге асып, олардың сотгалуы
үшін,  сондай-ақ  шығарылған  үкімдердің  орындалуы  үшін  қылмыскерлерді
қудалау қажеттігі көрсетілген.

1942  ж.  қазан  айында  Кеңес  үкіметі  осы  декларацияны  халықаралық
трибунал  қүру  туралы  және  фашистік  Германияның  кез  келген  басшысын
қылмыстық заңның барлық қатаңдығымен жазалау туралы тезиспен толықтыра
отырып, мақүлдады. 1943 ж. қазан айында екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі
әскери қылмыскерлерді жазалау туралы манызды қүжаттардың бірі - айуандық
қылмыстары үшін гитлершілердің жауапкершілігі туралы Мәскеу Декларациясы
қабылданды. Оның ішінде, осы қүжатта “итальян офицерлерін немесе француз,
нидерланды,  бельгия,  норвег  түтқындарын  немесе  крит  шаруаларын  жаппай
атуға қатысқан немістер, немесе Польша халқын қырып-жоюға қатысқан немесе
қазір  жаудан  тазартылып  жатқан  Кеңес  Одағының  аумағындағы  халықты
қырып-жоюға  қатысқан  немістер  өздерінің  қылмыс  жасаған  жерлеріне
қайтарылатындықтарын және оздері азаптаған адамдардың жазалауына беріліп,
сотталатындықтарын  білуі  керек.  Жазықсыз  жандардың  қанына  қолын  әлі
былғамағандар осыны ескерсіқ өйткені  кінәлылар қатарына жатқызылса,  үш
одақтық державалар оларды дүниенің қай бүрышынан болса да тауып алып, әділ
сотты жүзеге асыру үшін айыптаушылардың қолына береді. Бүл Декларацияда
қылмыстары  белгілі  бір  географиялық  аумаққа  байланысы  жоқ  бас
қылмыскерлер  туралы  мәселе  қозғалмайды,  өйткені  олар  одақгастар
үкіметгерінің ортақ шешімдерімен жазаланатын болады”1.

Екінші  дүниежүзілік  соғыс  біткеннен  кейіқ  атап  айтқанда,  1945  ж.  8
тамызында КСРО, АҚШ, ¥лыбритания және Франция үкіметтері Халықаралық
Әскери  трибунал  қүрды.  Трибуналдың  қүрылғандағы  мақсаты  басты  әскери
қылмысксрлерді  әділ  және  тез  арада  жазалау  болатын.  Халықаралық Әскери
Трибунал (ХӘТ) Жарғысының 2-бабына сәйкес, оның құрамы төрт мемлекеттің
әрқайсысынан  бір-бір  мүше  мен  орынбасарларды  тағайындау  арқылы
айқындалды.  Трибунал  мүшелеріне  айыпталушылардың,  сотталушылардың,
қорғаушылардың  қарсылық  білдіру  қүқықтары  қарастырылмаған.  Трибунал
кворумы  Трибуналдың  төрт  мүшесінен  немесе  Трибуналдың  уақытша  жоқ
мүшелерінің  орнын  ауыстыратын  орынбасарлардан  қүрылады.  Шешімдер
көпшілік дауыспен қабылданатық ал дауыстар белінгенде төрағалық етушінің
дауысы шешуші болып табылатын. Төрағалық етуші

1 Мсждународнос право в документах: Учебнос пособие/ Сост. Н.Т.Блатова, М. 1982, 824-
бет.



Трибунал мүшелерінен сайланады және өз міндетін сот процесі жүрген кезеңде
атқарады.  Жарғылық ережелер  сот мәжілісінің  кезектілік  қағидасын көздейді.
Трибуналдың  юрисдикциясы  туралы  мәселе  маңызды  рәсім  мәселесі  болып
табылады.  Халықаралық  қүқықта  бірінші  рет  ХӘТ  жарғысы  жеке
жауапкершілікке тартылатын қылмыстар жүйесін айқындап берді:

а) бейбітшілікке қарсы қылмыстар; атап айтқанда: жоспарлау, дайындау,
халықаралық  келісімдерді,  шарттарды  немесе  пәтуаларды  бүза  отырып
басқыншылық соғыс жүргізу немесе соғыс өртін түтандыру не болмаса жоғарыда
аталған кез келген әрекетті жүзеге асыруға бағытталған жалпы жоспарға немесе
астыртын сөз байласуға қатысу;

б) әскери  қылмыстар,  атап  айтқанда,  соғыс  заңдарын  немесе  салт-
дәстүрлерін  бүзу.  Оларға  мыналар  жатады:  басып  алынған  аумақтың
бейбіттүрғындарын өлтіру,  азаптау,  қүлдыққа  немесе  басқа  мақсатгарға  алып
кету;  теңіздегі  әскери түтқындарды немесе  түлғаларды өлтіру  немесе  азаптау;
аманаттағы түтқындарды өлтіру; қоғамдық немесе жеке меншік тонау; қалалар
мен ауылдарды мән-мағынасыз қирату; әскери қажеттілігі дәлелденбеген басқа да
қылмыстар;

в) адамзатқа  қарсы  қылмыстар,  атап  айтқанда:  соғыс  кезінде  немесе
соғыстың алдында бейбіт түрғындарға қатысты жасалған кісі өлтіру, азаптау, езіп-
жаншу, жер аудару және өзге де қатігездіктер немесе саяси, нәсілдік немесе діни
желеулерге  байланысты  қудалау,  осы  қылмыстар  жасалған  елдің  ішкі
қүқықтарын  бүзуға  жататына-  жатпайтынына  қарамастан,  Трибуналдың
юрисдикциясына жататын кез келген қылмыстарды жүзеге асыру.

ХӘТ Жарғысының 26-бабына сәйкес, Трибунал үкімі түпкілікті шешім болып
табылады және оған шағым жасалынбайды.

Соғыс кезеңінде одақтастардың актілерінде түжырымдалған барлық әскери
қылмыскерлерді  қатаң  қылмыстық  жазалау  мен  қудалау,  кейін  Б¥¥  Бас
Ассамблеясының 1946 ж. 13 ақпандағы (3(1), 1947 ж. 31 қазан- дағы 170(11), 1946ж.
11  желтоқсандағы  95(1),  1966ж.  12желтоқсандағы  2184(ХХІ),  1966  ж.  16
желтоқсандағы  2202(ХХІ)  қарарларымен  расталды,  сөйтіп,  осы  заманғы
халықаралық қүқықтың көпшілік таныған нормасына, барлық мемлекеттердің
міндетгемелеріне айналды.

Әскери қылмыскерлерді  қылмыстық жазалау проблемаларының өзектілігі
мынадан көрінеді:

• бүл  халықаралық-қүқықтық  проблеманың  шешімі  нәсілшілдік  пен
фашизмнің  туындауына,  әлемде  жаңа  басқыншылықтың  пайда  болуына  жол
бермейді,  әлемдік  қауымдастықтың  бейбітшілігі  мен  қауіпсіздігін  қамтамасыз
етеді;

• бүл проблеманы шешуді ізгілік пен әділдік және өмірдің өзі талап етті;



• барлық әскери қылмыскерлерді жазалау проблемасы каз р болмыстың 
өзектілігі болып табылады. адамзат

1968 ж. өлемдік қауымдастык әскери қылмыстарға «^бау қауіпсіздігіне 
қарсы жасалған қылмыстарға ескіру мерзім тық

туралы Конвенцияны қабылдады.  Әскери К^мыскеРл,гРд бауды жауапкершілікке
тарту мәселелерінде ескіру мерзімін к

қатігездігіне, жаппай қауіптілігіне байланысты оларғ Р
ескіру институты қолданыла алмайды; „апп,ілік таныған

• бірде-бір мемлекет халықаралық қүқықтын көп
нормаларын жоя алмайды. . . „ институты-

Сөйтіп, халықаралык қүқықтағы мерзімдердін еск1РУ халык- нын болмауы және
онын әскери қылмыскерлерге
аралык күқықтың көпшілік таныған нормасы болы. „ю берг ХӘТ Жарғысынын 
нормаларына сәикес, сот ироа Р қенесі пен Токиода отті. 1993 және 1994 жылдары 
БҮҮ-ныңҚаушсД бүрынғы Югославия және Руанда аумағында қылыыс жасагаи
адамдарды сотгау үшін екі “аіһоз” Халықаралық Трибун^ын КҮРУ
жоспарлады. Біріккен Үлттар Үйымы күрылған ^.^Ддамзат
халыкаралық қүқык К0МИСС^“Н

ы\адекСтіНЖ0басын дайындау қауіпсіздіпне қарсы
қылмыстар туралы Кодекстін жоо
тапсырылды.  Түрлі  жағдайларға  байланысты  Кодекстт  жобасьп.  ?  ондаған
жылдарға созылғандыктан, Халықаралык ^Ы

к^иссиясы
қүруға кедергі болды. 1991 ж. Халықаралык күк■ хуралы
бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы қыл л Р ж

Кодекстің толық жобасын бірінші оқылуында-ақ каб Д өкілдері

халыкаралық конференцияда БҮҮ-нын мүше-мемлекеп Р ^ 2002 Халыкаралық
қылмыстык сотты қүрды, оның статуты
жылы енді. н күқықты

Қазақстан Республикасы халықаралық ^кыктын дарды

субъектісі бола отырып, халықаралық қылмыстар жа ерді езіне
жазалау және бүлтартпау жөніндегі халықаралық М1”^ бейбітшілік жүктейді, сол
үшін өзінін үлттык қылмыстық занд р апкерШілікті пен адамзат қауіпсіздігіне қарсы
қылмыстар үші У лмысхық
енгізген. Қазақстан Республикасынын қолданыет ж0спарлау,
кодексінің 4-тарауы (156-164-баптар) басқышиылык смъісты ж^
әзірлеу,  түтандыру  немесе  жүрпзуге  баиланысты,  баскьш  байланысхы; түтандыруға
насихат жүргізу жөне жария түрде шак РУ ысхЫ- соғыс жаппай қырып-жою қаруын
ендіру немесетаратуға . колдануға жүргізудің тыйым салынған қүралдары мен әдіс
Р



байланысты;  геноцид,  экоцид,  жалдамалылыққа  байланысты;  халық-  аралық
қорғау аясындағы адамдарға немесе ұйымдарға шабуыл жасауға байланысты;
өлеуметтік,  үлтгық,  рулық,  нәсілдік  немесе  діни  араздықты  қоздыруға
байланысты қылмыстар үшін жауапкершілікті көздейді.

Бақылау сұрақтары

1. Халықаралық-құқықтық жауапкершілік үғымына анықтама беріңіз.
2. Халықаралық қүқықтағы жауапкершілік институтының қандай 

қагидалары бар?
3. Халыкаралық-қүқықтық жауапкершілік қандай нормалармен реттеледі?

4. Халықаралық қүқықта жауапкершіліктің пайда болу негіздері қандай?
5. Жауапкершіліктен босатудың қандай негіздері бар?
6. Халықаралық-қүқықтық жауапкершіліктің түрлері мсн нысандарын 

анықтаныз.
7. Халықаралық үйымдар жауапкершілігінің ерекшелігі неде?

8. Жеке түлғалардың қылмыстық жауапкершілігінің ерекшелігі неде?
9. Қазакстан Республикасы Қылмыстық Кодсксініц 4-тарауының 

ерекшелігін түсіндіріңіз.
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8.1. Халықтар жагдайын халықаралық құқықтық реттеу

Кез  келген  мемлекеттегі  халықтардың  құқықтық  жағдайы  оның  ішкі
заңдарымен айқындалады.  Бүдан мемлекеттердің  осы саладағы ынтымақтасу
мүмкіндіктері мен мүдделілігі болмай қалады деген ой тумауы керек.

Кез  келген  мемлекеттің  халқы  нақты  кезеңде  қандай  да  бір  мемлекеттің
аумағында омір сүріп жатқан индивидтердің жиынтығын көрсетеді. Халықтың
құрамы, әдетте, өзінің азаматтарынан, шетел азаматтарынан және азаматтығы
жоқ адамдардан құралады. Сондай- ақ, “аралас мәртебесі” бар халықтар санаты
да болуы мүмкін, яғни олар екі азаматтығы бар адамдар болып табылады. Тар
мағынадағы “халық” үғымынан басқа, кейде бүл сөзді кең мағынада талдау да
кездесіп қалады, атап айтқанда, жер жүзіндегі барлық түрғындарды халық деп
айтады.

Халықаралық  құқықта  азаматтық  мәселелерін  реттейтін  шарттық  және
әдет-ғүрыптық  нормалар  жүйесі  бар.  Мысалы,  оларға  азаматтық  мәселелері
жөніндегі  халықаралық-құқықтық нормалар,  шетелдіктердің,  қос  азаматтығы
бар  адамдардың  (бипатридтердің),  азаматтығы  жоқ  адамдардың  мәртебесін
айқындау  жатқызылады.  Халықаралық-қүқықгық  реттеу  мәселелерінде  адам
қүқықтары жөніндегі  ынтымақтастық проблемалары мен перспективаларына
айрықша орын беріледі.  Мүнан өзге,  халықаралық қүқықтағы болып жатқан
барлық өзгерістер  тікелей  немесе  жанама  түрде  болсын,  халықтар  мөселесіне
ықпалын  тигізіп  отырады.  Мәселен,  мемлекет  қылмыстылықпен  күрес
жүргізудегі  ынтымақтастық мәселелерінде өз  әрекеттерін үйлестіру кезінде бір
мезгілде қылмыскерді бір-біріне беру туралы мәселені де шешіп отырады. Егер
мемлекет ғарыштық зерттеу саласында ынтымақтастық жүргізсе, онда ғарыш
кемесі  экипажының  апат,  бақытсыздық  немесе  мәжбүрлі  түрде  қону
жағдайларында  көмектесудің  қүқықтық  проблемалары  туындайды.
Мемлекеттер, өкінішке қарай қарулы жанжал жағдайында



болса,  онда  соғыс  күрбандарын  қорғау  мөселесі  екі  жақты  келісе  отырып,
шешіледі.  Соғысушы  елдермен  шекаралас  мемлекеттер  ушін  боскындарды
баспанамен,  азық-түлікпен,  киім-кешекпен  қамтамасыз  ету  мәселелері
туындайды.  Халықаралық-қүқықтық  нормалардын  мемлекет  халқынын
жағдайына жанама әсер етуі әр түрлі болатыны созсіз, осыған орай халықаралық
күқықтагы сапалық өзғерістердін ішкі зандарға әсер ету дәрежесі мен сапасы да
артып келеді.

Сонымен, халықаралық қүқықта жеке мемлекеттер халқынын жағдайына
халықаралық қүқықтың ықпал етуінің екі бағьггы байқалуда.

Біріпші  багыгпу жалпы  снпаттағы  ықпал  етумен  сипатгалады.  Ол
халыктың қандай да бір бөлігінің халыкаралық қүқықтың осер ету объектісі
болмаған  кездерінде  орын  алады.  Бірақ,  осылай  болғанымен,  халыкаралык
стандарттар  мемлекеттердін  халықтың  қандай  да  бір  бөліғінің  қүқыктық
жағдайын өзғертуіне қозғау салады. Мысалы, Еуропалық Кеңеске мүше болудын
бір шарты ретінде үлтгық қылмыстық заидардан өлім жазасын алып тастау
талабы  қойылған.  Мәселен,  халыкаралық  қүқыктың  көпшілік  таныған
қағидалар  жүйесі  халықтың  күқыктық  жағдайын  өзгертпейді.  Бірақ  бүл
қағидалар  олардың  азамаггық  қүқык  қабілетгілігінін  мазмүнына  өсерін
тигізегіні  талас  тудыра  қоймас.  Адамның  күқықтары  мен  негізгі
бостандықтарын қүрметтеу қағидасы адамның жеке түлға ретінде еркін дамуы
үшін  қүқықтық  жағдайларды  барынша  қалыптастыруды  қамтамасыз  етеді.
Мемлекеттер өздерінің саяси және экономикалық қызметінде осы қағидаларды
басшылыққа алуға міндетгі. Олар азаматгық, саяси, экономикалық, әлеумеггік
және  мәдени  қүқықтар  мен  бостандықтарды  Бірікксн  Ұлттар  Үйымының
жарғылық ережелерінс, адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясына,
адам күқықтары туралы Пактілерге және озге де актілерге сәйкес тиімді жүзсге
асыруды қолдауга және дамытуға міндетті. Аумақтарында үлтгық және басқа да
азшылықтар  бар  мемлекеттер  осындай  топқа  жататын  түлғалардың  заң
алдындағы бірдейлік қүқығын қүрметтеуге және оларға адамның қүқықтары
мен негізгі бостандықтарын іс жүзінде пайдалануға толык мүмкіндік беруі тиіс.

Екінші  багыт -  халықаралық  қүқық  нормаларының  халықтың
жағдайына  нақты  ықпал  етуі.  Бүл  ықпал  ету  мақсатты  сипатта  болады.
Мүндай нормалар мемлекеттерге халықтың белгілі бір санатгарына қандай да
бір  қүқыктар  немесе  міндеггер  беру  қүқығын  немесе  міндетін  жүктейді.
Мысалы,  Бала  қүқығы  туралы  1989  ж.  конвенция  балаларды  қорғау
мәселелеріндегі  халықаралық  стандартгарды  белгілейді.  Осыған  орай,  кез
келген  мемлекет  отбасы  қүқығынын  үлттық  нормаларын  конвенциялық
нормаларга сәйкес толықтырып, түзетеді. Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына
қатысушы-мемлекетгер  азаматгарының  азаматтық  алуын  жеңілдету  тәртібі
туралы 1996 ж. конвенция оның



қатысушыларына  азаматтық  алудың  жеңілдетілген,  бірыңғай  тәртібін
қамтамасыз етеді.

Сонымен,  осы  заманғы  халықаралық  қүқық  өз  табиғаты  бойынша
мемлекетаралық қүқық бола отырып, бара-бара және кең көлемде халықтардың
қүкықтық жағдайын және жалпы адамзаттық қүндылықтарды қорғап келеді.
Адам қүқықтары мен негізгі бостандықтарын қүрметтеу қағидасы халықаралық
қүқықта шарттық және әдет-ғүрыптық нормалардың түтастай жүйесін өмірге
келтірді.  Халықаралық  қүқықтың  халықтар  мәртебесіне  қатысы  бар  жаңа
қағидалары мен институттары да пайда болуда. Адам қүқықтары осы заманғы
халықаралық қүқықтың арнаулы саласын қүрайды деп айтуға толық негіз бар
және ол күннен-күнге дамып, жетіліп келеді.

8.2. Азаматтықтың халықаралық-қүқықтық мәселелері

Азаматтық мәселелері осы заманғы халықаралық қүқықта үлкен маңызға
ие.  Азаматтық  деп  жеке  түлғаның  мемлекетпен  түрақты  саяси-  қүқықтық
байланысын  айтады,  ол  мемлекетке  қатысты  белғілі  бір  қүқықтар  мен
міндеттерге ие болумен, сондай-ақ мемлекеттің жеке адамға қатысты қүқықтары
мен міндеттерімен сипатталады. Азаматгық, ең алдымен әрбір мемлекеттің ішкі
қүқығының  институты  болып  табылады.  Сонымен  бірге,  бүл  халықаралық
жария қүқықтың да институты. Азаматтық мәселелері XX ғ. басында-ақ, үлтгық
заңдардың толық монополиясына айналған еді. XX ғ. аяғына таман азаматтық
мәселелердің көпшілік бөлігі халықаралық қүқық нормаларымен қамтамасыз
етіле бастады. Мысалы, конвенциялық нормаларда мемлекеттер азаматтықты
бекітудің келісілген, икемді тәртібін белгілейді. Азаматтықты қабылдау шарты
мен  рәсімі  мемлекетгің  дербес  қүқықтық  саласына  жататынына  қарамастақ
бірыңғай (бір ізге салынған) ережелер бар, оған сәйкес, мемлекеттер белгілі бір
ережелерді үстанады.

Азаматтық институты буржуазиялық революциялардың дамыған кездерінде
пайда  болды.  “Қол  астындағы  азамат”  түсінігі  кейбір  мемлекеттердің  заң
актілерінде әлде де сақталып қалды. Қолданыстағы азаматтық туралы заңдарда
азаматтық алудың екі түрл і әдісі бекітілген: тууына байланысты (филиация)
және қол астына алу тәртібінде (қалыптасу). Бірінші жағдайда азаматтық алу
жеке адамның еркінен тыс болса, ал екіншіде - адамның азаматтық алуға еркі
немесе келісімі, сондай-ақ заңмен бекітілген қүқықтық шарттар болуы керек.

Тууына байланысты азаматтық алуда екі қағида қолданылады - “қандық
қүқығы”- (Іиз зап§ипіпі$) - тууына байланысты азаматтық алу және “топырақ
қүқығы” - 0‘из зоіі) - туған жеріне байланысты азамаггық алу.



“Қандық қүқық” қағидасы Еуропа елдерінің аумағында (Австри* Италия,
Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания және басқалары) әрекет етеді, “Топырақ
қүқығы” қағидасын латын-американдық мемлекетгердің заңдары басшылыққа
алады.  Кейбір елдердің  азаматтық туралы заңдарында аталған екі  қағида да
әрекет  етеді  (АҚШ,  Үлыбритания,  Үндістан  және  басқалары).  Қазақстан
Республикасының азаматтық туралы 1991 ж. Заңының 10-бабына сәйкес, біздің
мемлекет “қандық қүқық” қағидасын қолданады.

Азаматтыққа алу дегеніміз - мүдделі адамның өтініші бойынша белгілі бір
мемлекеттің  азаматтыққа  қабылдауы.  Азаматтыққа  алу  тәртібі  мен  шарты
мемлекет  заңдарымен  айқындалады.  Азаматтыққа  алу  тәртібінде  мынадай
жағдайларда азаматтыққа қабылда- нады:

• бір  мемлекет  азаматының  (азаматшасының)  басқа  бір  мемлекетгің
азаматшасымен (азаматымен) некеге отыруы;

• азаматтығы жоқ немесе басқа бір мемлекеттің азаматы болып табылатын
баланы бір мемлекеттің азаматының асырап алуы;

• оптация (бір мемлекегген екінші мемлекеттің қарамағына көшкен жердің
халқының қай мемлекеттің азаматгығын өзі  таңдап алуы).  Оптация қүқығы
халықаралық шарт негізінде немесе бір тарапты тәртіпте  жүзеге асырылады.
Оптация кең мағынасында - азаматтығы бар адамның азаматтықты таңдауын
білдіреді. Алайда, оптация басқа да нысанда болуы мүмкін, яғни адамның жаңа
азаматтықты алуы және бүрынғысынан бас тартуы.

Азаматтыққа  алу  кезінде  нақты  елдің  заңдарында  көзделген  белгілі  бір
жағдайлар болуы мүмкін.  Мысалы,  Американың азаматтык туралы заңында
азаматгыққа қабылдау үшін отырықшылык шектелімі ретінде 5 жыл, ағылшын
тілін білу, адал болуға ант ету сияқты талаптар көздел- ген. АҚШ заңдарында
егер  адам  коммунист  және  атеист  болса,  азамат-  тыққа  қабылданбайтыны
көрсетілген. Францияда азаматтық алу үіпін сол елде бірнеше жыл өмір сүру
керек және кандидатгың моральдық қасиеттері биік болуы керек; өмірбаянында
қайыр тілеу, жезөкшелікпен айналысу сияқты элементтер болмауы тиіс. Кейбір
мемлекеттердің  заңдарында  кәсіби  шектелім  қойылған,  нақтырақ  айтқанда,
мысалы, Швей- цария заңында кәсіптік шектелім козделген, Мәселен, ірімшік
қайна-  тушы  немесе  сағат  жөндеуші  мамандығы  барларға  артықшылықтар
беріледі.

Мемлекет  аумағының  бір  бөлігі  басқа  мемлекетке  өткен  жағдайда
азаматтықтың ауысуы мүмкін, яғни ол цессия деп аталады. Мүндай жағдайда
азаматтық алудың екі түрлі әдісі болады:

• екі азаматтықтың бірін ерікті түрде таңдау;
• азаматтықтың автоматты түрде өзгеруі - трансферт - бір



м емлек<гггсн  скінші  бір  мсмлскеткс  өтетін  аумақтың  халкын  бсру,  соған  орай  бір
азаматтыктан екінші азаматтыққа оту.

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

Халықаралықтәжірибеде ешбір мемлекеггің азаматтығын алмаған адамдар
санаты бар, ягни апатридтер, мысалы, шетелдікпен занды некеге түрған әйслдің
елінің заңында ‘‘әйелі срінің азаматтығын алады” дсгсн кағида қолданылады.
Мүндай жағдайда өйел өз елінің азаматтығынан ціығады, ал күйеуінің елінің
заңы бойынша оған тиісті шарттар орындалмағандыктан азаматтық берілмейді.
Алатризмнің басқа да кең тарапған түрі бар: адам қандай да бір мемлекетгің
азаматтығынан өз сркімен немесе күштеп шығарьіпса және басқа мсмлекеттің
азаматтығын алмаған жағдайлары болады. Апатридтердің қүқықгық жағдайы
түратын елдін зацымеи айқындалады. Мекендсгсн мемлекетолардын қауіпсіздігін
камтамасыз  сту  мақсатында  апатридтерге  адамның  негізгі  қүқықтары  мен
бостандықтарын  бсруі  тиіс.  Апатридтсрдің  болуы  халықаралық  және  ішкі
мемлекеттік қүқық үшін қүқықтық “ауытқушылық” болып ссептелетіндіктен,
мемлскеттер  азаматтығы  жоқ  адамдардың  санын  кемітуге  үмтылып  отыр.
Мысалы, Қазақсандағы азаматтықтуралы заңда ата-анасының екеуі де белгісіз
Қазақстан  Рсспубликасы  аумағындағы  бала  Қазақстан  Республикасының
азаматы болып табылады - деп козделген (Азаматтық туралы 1991 ж. заңның 13-
бабы).  Қазақстан  Республикасы  аумағында  түрақты  түрғылықты  жері  бар
азаматтығы жок адамдардың Қазақстан Республикасы аумағында туған баласы
Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады - Азаматгық туралы 1991
ж.  Заңның  14-бабы.  Бала  туған  кезде  ата-анасының  біреуі  Қазақстан
Республикасының азаматтығында болып, екіншісі азаматтығы жоқ адам болса,
не  онын  азаматтығы  белгісіз  болса,  бала  қай  жерде  туганына  қарамастан,
Қазақстан  Республикасының  азаматы  болып  табылады  -  Азаматгық  туралы
заңның 12-бабы.

Осы  заманғы  халықаралық  қүқық  апатридтердің  мәртебесін
азаматсыздықты  қысқарту  туралы  1961  ж.  конвснцияда  және  апатридтердің
мөртебссі  туралы  1954  ж.  конвенцияда  айқындайды.  Бүл  халықаралық-
қүқықтық қүжаттар азаматсыздық жағдайларын қысқартуға және апатридтерге
осы конвенцияларға қол қойған мемлекетгердің аумағында біршама жеңілдіктер
беруге  бағытталғаң  Апатризм  жағдайларын  болғызбау  үшін  бірқатар
мемлекеттсрдің  азаматтық  туралы  заңдарында  “қандық  қүқық”  қағидасы
қолданылады,  яғни  тараптың  біреуінін  азаматтығы  жоқ  болған  жағдайда,
баланың  окесінің  немесе  шешесінің  азаматгығын  алуына  жол  бсрілуі  болып
табылады. Мемлекеттер апатридтер үшін белгілі бір қүқықтық рсжим бекітеді.
Қазақстан Республикасының заңы - Қазақстан Республикасы



Президентінің  1995  ж.  “Қазақстан  Реслубликасындағы  шетел  азаматгарының
қүқыюық жағдайы  туралы” заң  күші  бар  жарлығында  белгіленгеніндей,  бүл
шегел  азамаггарымен  қүқықтар  мен  міндеттерін  теңестіруден  корінуі  мүмкіа
Азаматтығы  жоқ  адамдарды  өздерінің  азаматтарымен  теңестіру  немесе
апатридтерге  арнайы  режим  белгілеу  іс-тәжірибеде  сирек  кездесуі  мүмкін.
Түрмыстағы  әйелдің  азаматгығы  туралы  конвенцияның  2-бабында:  “әрбір
келісуші  мсмлекст  азаматтарының басқа  бір  мемлсксттің  азаматтығын ерікті
түрде қабылдауы, не азаматгарының оз азаматтығынан бас тартуы азаматтың
әйелінің азаматтығының сақталуына кедергі бола алмайтындығымен келіседі”-
деп корсетілген.  Әрине,  бүл конвенциялық норманың азаматсыздықты жоюга
бағытталғаны сөзсіз.

Түрлі мемлекеттердің азамаггығы туралы заңдардағы қайшылықтар
- қосарланған  немесе  көп  азаматтықтың  пайда  болуына,  яғнн  бипатризмге
себеп болуда. Апатризм сияқты, бипатризм де белгілі бір деңгейде халықаралық
қүқықгың  көпшілік  таныған  қағидаларын  жүзеге  асыруға  кедергі  келтіреді.
Мүндай сипаттағы қайшылықтарды жою үшін мемлехеттер тиісті заң актілерін
қабылдайды жэне халықаралық шарттар жасайды. Бипатридтердің қүқықтық
мәртебесін айқындау кезінде бслгілі бір қиындықтар кездесіп отырады. Нақты
қүқықтарды жүзеге асырғанда және нақты міндетгемелерді орындау барысында
көптсген  қайшылықтардың  болмай  қалуы  мүмкін  смсс.  “Қосарланған
азаматтық” туралы тезисті Еуропалық Одақ кабылдаған жоқ. Бипатридтердің
қүқықтарын дипломатиялық және  заңдық түрғыда қорғау  кезінде  бипатризм
проблсмалары  туындап  жүр.  Теориялық  жағынан  алғанда,  қос  мемлскет  те
өздерінің  тоуелсіз  қүқықтарына  орай,  бипатридтерді  қорғайды.  Ол  екі
мемлекеттің бірінің аумағында өмір сүре беруі мүмкін. Сонда мемлекеттердің бірі
оның  азаматының  қорғалуына  қарсы  болса,  келссі  мемлекетті  тәуелсіз
мемлекеттің  ішкі  қүзыретіне  қол  сүғады  деп  айыптауға  болады.  Мүнан  да
маңыздырак мәселелер бипатридтердің үшінші мемлекетпен арақатынастарында
туындайды. Осыған байланысты халықаралық қүқықта, XIX ғ. 60-жылдарынан
бастап, “қосарланған азаматтықты” болдырмау үшін екі жақты және көп жақты
шарттар  жасалып  келеді.  Мәселен,  оған  көп  жақты  америкааралық
конвенцияларды,  көп  азаматтықты  қысқарту  туралы  және  көп  азаматтық
жағдайындағы оскери міндетгемелср туралы 1963 ж.  конвенцияны жатқызуға
болады.  ФРГ,.Грекия,  Израиль  мемлекеттерінің  заңдарында  қосарланған
азаматтыққа қатаң шектеумен рүқсат етілген.

Қазақстан  Республикасындағы  конституциялық  норма  -  Ата  Заңның  10
бабының  3-тармағында  -  Республика  азаматының  басқа  мемлекетгіц
азаматтығында болуы танылмайды деп бекітілген. Қазақстан



республикасының  Азаматтық  туралы  заңның  3-бабының  2-  тармағында,
Қазақстан  Республикасы  азаматының  басқа  мемлекеггің  аЬаматтығында
болуытанылмайда-деп  белгіленгеа  Қазақстан  Республикасының  1993  5К.
Конституциясында “қосарланған азаматтық” мәселелерінің жалпы ережелері және
ерекшеліктері белгіленген болатыа Мәселен, 1993 ж. Конституцияның4-бабының 3-
тармағында Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын адам басқа
мемлекеттің азаматы болып танылмайды деген норма мазмүндалғаа Республика
аумағынан  кетуге  мәжбүр  болған  және  басқа  мемлекетте  де  түратын  барлық
қазақтардың  басқа  мемлекеттердің  азаматтығымен  қатар,  Қазақстан
Республикасының  азаматы  болуы  танылады  -  4-баптың  4-тармағы  немесе
Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарының күші бойынша ҚР-
дын  азаматы  болып  танылуы  -  жалпы  ережеден  бөлек  болды.  Қазақстан
Республикасының 1995 ж.  Конститутциясы бипатридтердің қүқықтық мәртебесі
мәселелеріндегі көпшілік таныған халықаралық стандарттарға сай келеді.  Онда
“қосарланған  заматтығы”  бар  адамдарға  қагысты  жалпы  ережелерден
ауытқушылықтар  жоқ.  Қазақстанньщ  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 үжымдастыру кезендерінде,
адамгершілікке  жатпайтын  өзге  де  саяси  әрекеттердің  салдарынан  республика
аумағынан кетуге мәжбүр болған адамдар мен олардың үрпақтарының қайтып
оралуы үшін, сондай-ақ басқа мемлекеттер аумақтарында түратын қазақтар үшін
жағдай жасайды делінген. Сөйтіп, Қазақстан Республикасы біртүтас азаматтықты
мемлекет тәуелсіздігінің түрақтылығы мен мызғымастығының және үлттық тең
қүқылықтың негізі ретінде жариялайды.

Қазақстан  Республикасының  Азаматтық  туралы  1991  ж.  20жел-
тоқсанындагы  Заңына  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  1995  ж.  3
қазанындагы заң күші бар жарлыгымен өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Азаматтық  туралы  қазақстандық  заңдар  копшілік  мойындаған  әлемдік
стандарттарға  сай  позицияны  үстанады.  Заңның  Кіріспесінде  Қазақстан
Республикасында әрбір  адамның азаматтық алу  қүқығы белгіленген,  сондай-ақ
Қазақстан Республикасының азаматын ешқандай жағдайда азаматтығынан, өзінің
азаматтығын  өзгерту  қүқығынан  айыруға,  оны  Қазақстаннан  тыс  жерлерге
аластауға болмайды.

Қазақстан азаматтығына 1992ж. 1 наурызында мемлекетте түрақты түратын,
сондай-ақ  осы  заңның  ережелеріне  сәйкес,  Қазақстан  Республикасының
азаматтығын  алған  адамдар  қабылданады.  Қазақстан  азаматтығын  алғысы
келмегендер 1994 ж. 1 наурызына дейін ол туралы



жергілікті  ішкі  істер  органына  жазбаша  хабарлауға  мүмкіндік  алды.  Мүндай
адамдар үшін аталған кезең ішінде азаматтық мәселелерін шешудің женілдетілген
тәртібі козделді. Осы аталған мерзім ішінде өтініш бермеген адамдар, кандай үлтқа
жататынына қарамастан Қазакстан Республикасының азаматы болып табылды.
Заңның  4-бабына  сойкес,  Қазақстан  Республикасы  азаматының  жеке  куәлігі
немесе Қазақстан Республикасы азаматыныңтөлқүжаты Қазақстан Республикасы
азаматтығын растайтын қүжат болып табылады. 16 жасқа дейінгі балалардың
азаматтығы олардыңтуу туралы куәліктерімеқ ата-анасыныц қайсысының болса
да төлқүжатымси расталады.

Азаматтықтуралы  заңның  8-бабына  сәйкес,  халықаралық  қүқықтық
экстрадиция  (бір  елдің  заңын  бүзған  адамды  басқа  елге  қуып  жіберу)
қағидаларының  бірі  -  республиканың  халықаралық  шарттарында  өзгеше
белгіленбесе,  Қазақстан  Республикасының  азаматын  шет  мемлекетке  беруге
болмайды, - деген қағида көзделген.

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

негіздер мен тәртіп бойынша;
• Азаматгық туралы Заңда козделген озге де негіздср бойынша алынады.
Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау отініш беру нсгізінде

жүзеге асырылады. Азаматтыққа қабылдау туралы отініштср бойынша шешімді
Қазақстан Республикасының Президенті қабылдайды. Қазақстан азаматтығына
алу үшін кәсіпке шектеу мемлекеттік тілді білу сияқты талаптар қойылмаған.
Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдау шарттары бойынша Қазақстан
Республикасының аумағында түрақты түру он жылдан бес жылға қысқартылған
талап кәмелетке толмағандардан, пайым қабілетін жоғалтқан адамдардан және
Қазақстан Республикасы алдында ерекше еңбек сіңірген адамдарға таралмайды.
Осы ереже, сонымен қатар Қазақстан аумағынан саяси себептермен кетуге мәжбүр
болған  адамдар  мен  олардың  үрпақтарына,  егер  олар  тарихи  Отаны  ретінде
түрақты  түру  үшін  Қазақстан  Республикасына  қайтып  оралган  болса,
қолданылады.  Сондай-ақ  Қазақстан  Республикасы  азаматгарымен  некеде
түратын  адамдарға  5  жыл  түрақты  түру  талабы  қолданылмайды,  Қазақстан
Республикасының азаматы  болып табылатын жақын туыстары бар  бүрынғы
одақтас рсспубликалардың азаматтары Қазақстанда түру мерзіміне қарамастан,
азаматтыққа қабылдануы мүмкін. Міндетті әскери қызмет атқарып жүрген және
Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан әскери қызметшілердін



азаматтығы  мәселслері  Қазақстан  Республикасының  мемлекстаралық
шарггарымсн белгіленеді.

Заңның  17-бабына  сәйксс,  Қазақстан  Республикасы  азаматтыгына
қабылдаудан бас тарту негіздері айқындалган. Егер Қазақстан Республикасының
азаматтығыиа қабылдау туралы өтініш жасаушы адам:

1) адамзатқа  қарсы  халықаралық  қүқықта  козделген  қылмыс  жасаса,
Қазақстан Республикасынын егемендігі мен тәуелсіздігіне әдсйі карсы шықса;

2) Қазақстан  Республикасы  аумағының  бірлігі  мен  түтастығын  бүзуға
шақырса;

3) мемлекет қауіпсіздігіне, халық денсаулығына нүқсан келтіретін қүқыққа
қарсы іс-әрекет жасаса;

4) мемлекетаралык,  ұлтаралық  және  діни  араздықты  қоздыратын  болса,
Қазақстан Ресгіубликасы мсмлекетгіктілінің қолданылуына қарсы өрекет жасаса;

5) терроршылдық әрекеті үшін сотталған болса;
6) сот ерекшс қауіпті баукеспс деп таныса;
7) басқа мсмлекеттін азаматы болса, өтініштсрі қабылданбайды.
Жоғарыда аталған негіздер мемлекеттік бастауларға, азаматтардың

бірлігі  мен  теңқүқылығына  зиян  келтіреді,  мсмлекеттің  түтастығы  мен  оның
шекараларының мызғымастығына қол сүғады.

Азаматтықты тоқтатудың екі негізі бар - азаматтықтан шығу және мәжбүрлі
түрде азаматгықтан айырылу салдарынан.

Занның  20-бабына  сәйкес,  адамды  Қазақстан  азаматтығынан  шығарудан
мынадай  негіздер  бойынша  бас  тартылуы  мүмкін:  егер  шығу  туралы  отініш
жасаушы адамның Қазақстан Республикасы алдындағы міндеттсмелерінің немесе
мүліктік  міндеттемслерінің  орындалмағандары  болып,  олармен  азаматтардың
немесе  Қазақстан  Республикасы  аумағында  орналасқан  кәсіпорындардын,
мскемелер  мен  үйымдардың,  қоғамдық  бірлестіктердің  елеулі  мүдделеріне
байланысты болса, Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығарудан бас
тартылуы мүмкін. 20-баптың 3-тармағында: “Егер шығу туралы отініш жасаушы
адам  айыпкер  ретінде  қылмыстық  жауапқа  тартылған  болса,  нс  заң  жүзінде
күшіне  енген  сот  үкімі  бойынша  жазасын  өтеп  жүрсе,  немесе  ол  адамның
Қазақстан  Республикасы  азаматтығынан  шығуы  Қазақстан  Республикасының
мсмлекет қауіпсіздігі мүдделсріне қайшы келсе, Қазақстан азаматтығынан шығуға
жол берілмейді” - делінген.

Азаматгыісган мәжбүрлеп айыруга  келер болсақ,  оның тізбесі  Заннын  21-
бабында берілген:

1) Қазақстан  Рсспубликасының  мемлекетаралық  шарттарында  көзделген
реттерді  қоспағанда,  адамнын  басқа  мемлекегге  әскери  қызмсткс,  кауіпсіздік
қызметіне, полицияға, әділет органдарына нсмссе



өзге де мемлекеттік өкімет және басқару органдарына орналасуы салдарынан;
2) егер  Қазақстан  Республикасының  азаматтығы  көрінеу  жалған

мәліметтер немесе жалған қүжаттар табыс ету нәтижесінде алынса;
3) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық шарттарында көзделген

негіздер бойынша;
4) егер Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде түрақты түратын адам

дәлелсіз себептермен бес жыл бойы консулдық есепке тіркелмесе айьфылады.
Қазақстан  Республикасының  азаматы  болып  табылатын,  басқа

мемлекеттердің  азаматтары  асырап  алған  бала,  егер  олар  Қазақстан
Республикасынан тыс жерлерде түрақты түратын болса, сондай-ақ баланың бірге
түратын ата-анасының біреуі Қазақстан Республикасы азаматтығынан шығып,
түрақты түруға республикадан тыс жерлерге кетіп қалса, асырап алушылардың
өтініші бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығынан шыға алады.

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

Бүрын  Қазақстан  Республикасының  азаматы  болған  адамның  өтініші
бойынша  Азаматтық  турал  ы  Заңның  талаптарына  сәйкес,  оның  Қазақстан
Республикасы азаматтығы қалпына келтірілуі мүмкін.

8.3. Шетел азаматтарының қүқықтық жагдайы

Халықаралық-қүқықтық  доктринада  “шетелдік”  жөне  “шетел  азаматы”
деген терминдер қолданылады. Олар үқсас үгымдар ма, әлде олардың бір-бірінен
өзара  айырмашылықтары  бар  ма?  Кейбір  мемлекеттердің  заңдарында  осы
үғымдардың мазмүны кең мағынада беріледі,  яғни шетелдік азаматтар деп өз
елдерінің  азаматтары  болып  табылмайтын  және  шетел  мемлекетіне  тиесілі
екендіктеріне  дәлелдері  бар азаматтар,  сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды
айтамыз.  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  1995  жылдың  19
маугымындағы “Шетел азаматтарының қүқықтық жағдайы туралы” заң күші
бар жарлығының 2-бабына сәйкес, Қазақстан заңдарында шетел азаматтары мен
азамат- тығы жоқ адамдарға бірдей мәртебе қолданылады. Жоғарыда аталған
Жарлықтың  2-бабының  2-тармағына  сәйкес,  Қазақстан  Респуб-  ликасының
азаматтығына қатысты екендігінің дәлелі жоқ адамдар азаматтығы жоқ адамдар
болып танылады. Тар мағынасындағы “шетелдік” үғымы тура мағынасында,
яғни шетел азаматы деген мағынаны береді.



Шетелдіктердің қүқықгық мәртебесін қамтамасыз ету мәселелерінде өзінің
азаматтарының негізгі қүқықтары мен бостандықтарының кейбірі беріледі. Әрі,
мүндай  жағдайда  кемсітушілік  элементтері  болмайды.  Қазақстан
Республикасындағы шетел азаматтары барлық қүқықтар мен бостандықтарға
ие, сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдары
мен  халықаралық  шарттарында  белгіленген  міндеттердің  бәрі  жүктеледі,
Қазақстан  Республикасының  заңдары  мен  халықаралық  шарттарында
қарастырылған жағдайлар бүған жатпайды.

Қазақстан  Республикасындағы  шетел  азаматтары  тегіне,  әлеуметтік  және
мүліктік жағдайына, қай нәсілге және үлтқа жататынына, жынысына, біліміне,
тіліне,  дінге  көзқарасына,  шүғылданатын  қызметі  мен  оның  сипатына
қарамастан  заңның алдында  бірдей  болады.  Шетел  азаматтарының өздерінің
қүқықтары  мен  бостандықтарын  пайдалануы  Қазақстан  Республикасының
мүдделеріне  оның азаматтары  мен  басқа  адамдардың қүқықтары  мен  заңды
мүдделеріне  нүқсан  келтірмеуі  тиіс  және  мүны  олардың  Қазақстан
Республикасының  заңдарында  белғіленген  міндеттерін  орындауынан  бөліп
қарауға болмайды.

Шетел  азаматтарының  қүқықтық  режимін,  яғни  олар  орналасқан
мемлекеттің  аумағындағы  қүқықтары  мен  міндеттерінің  жиынтығын  әрбір
мемлекет өзінің халықаралық міндетгерін ескере отырып, заңымен айқындайды.
Халықаралық  қүқықтық  тәжірибеде  шетел  азаматгарының  қүқықтық
режимінің мынадай түрлері кездеседі:

• шетел азаматтарын өзінің азаматгарының қүқықтық мәртебесіне теңестіру
-  үлттық  режим  деп  аталады.  Ұлттық  режим  қүқықтық  реттеудің  жеке
салаларында кездеседі, мысалы, мүрагерлік саласы;

• арнайы режим - шетел азаматтары үшін қандай да бір салаларда ерекше
қүқықтар,  міндеттер,  жеңілдіктер  немесе  шектеулер  қою.  Шетел  азаматтары
Қазақстан Республикасының заңдары мен халықаралық шарттары белгіленген
негіз  бен  тәртіпте  Қазақстан  Республикасында  еңбек  қызметімен  шүғылдана
алады. Шетел азаматтары жекелеген қызмет орындарына тағайындала алмайды
немесе  еңбек  қызметінің  белгілі  бір  түрімен,  егер  бүл  қызмет  орындарына
тағайындау  немесе  осындай  қызмет  түрімен  шүғылдану  Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтығына
қатыстылығына  байланысты  болса,  шүғылдана  алмайды.  Қазақстан
Республикасындағы  шетел  азаматтары  өкілді  және  басқа  сайланбалы
мемлекеттік органдарға және қызметке сайлай да, сайлана да алмайды, сондай-ақ
респубикалық  референдумдарға  қатыса  алмайды.  Жалпыға  бірдей  әскери
міндеттілік  Қазақстан  Республикасының  аумағында  түрақты  түратын  немесе
уақытша  болатын  шетел  азаматтарына  және  азаматтығы  жоқ  адамдарға
қолданылмайды;

• ең қолайлы жағдай режимі - қандай да бір мемлекеттің азаматы



үшін  қүқыкгар  мен  міндеттер  саласында  кез-келген  үшінші  мемлекеттің
азаматтарына қолайлылық белгіленгендей бекіту. Қүқықтықрежимнің осы түрі
шарт негізінде жүзеге асырылады.

Шетелдіктердің  азаматтықтарындағы  мемлекеттер  мен  орналасқан
мемлекеттерінің  арасындағы  өзара  қатынастардың  сипаты  қандай?  Шетел
адамдарының  қос  бағыныстылықта  болатынын  айту  керек.  Бір  жағынан
алғанда,  олар аумағында түратын мемлекетке  бағынуға міндетті,  яғни мүнда
аумақтың қарауына жатады. Екінші жағынан, шетел азаматтары өздері азаматы
болып табылатын мемлекеттің қорғауында болады, яғни жеке қарауына қарасты
болады деген сөз. Сонымен қатар, орналасқан мемлекет шетел азаматтары үшін
қүқықтық  режим  бекіткенімен,  халықаралық  қүқықгың  көпшілік  таныған
қағидалары мен нормаларына қайшы келмейді.

Халықаралық  қүқықта  шетел  азаматтарының  екі  түрі  бар:  Қазақстан
Республикасында түрақты түратын және уақытша жүрген шетел азаматтары.
Қазақстан  Республикасы  Президентінің  1995  ж.  19  ма>сымындағы  “Шетел
азаматтарының  қүқықтық  жағдайы  туралы”  заң  күші  бар  жарлығының  4-
бабына сәйкес, Қазақстан Республикасында түрақты түрушылар деп оған ішкі
істер органдары беретін рүқсат пен түрақты тұруға белгілі қағазын алған шетел
азаматтары танылады. Қазақстан Республикасындағы өзге заңды негізде жүрген
шетел  азаматтары  Қазақстан  Республикасында  уақытша  болушылар  деп
саналады. Олар белгілі тәртіппен тіркелуге және белгілі болу мерзімі откен соң
Қазақстан Республикасынан кетуге міндетті.

Қазақстан Республикасында түрақты түратын шетел азаматтары түрғын үй
қатынастарында  Қазақстан  Республикасы  азаматтарының  қүқықтарын
пайдаланады және солар сияқты міндеттерге ие болады.

Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары жеке меншік қүқығында
түрғын  үйге  (уақытша  жүрген  шетел  азаматтарын  қоспағанда)  және  басқа
мүлікке,  ғылым, әдебиет пен онер шығармаларының, ашылған жаңалықтың,
өнертабыстың, рационализаторлық үсыныстың, өнеркәсіптік үлгінің авторлық
қүқығына, сондай-ақ өзге де мүліктік және мүліктік емес қүқықтарға ие бола
алады. Қазақстан Респуб- ликасында өздерінің мүліктік және жеке мүліктік емес
қүқықтарын Қазақстан Республикасының азаматтарымен бірдей пайдаланады.
Қазақстан  Республикасында  уақытша  жүрген  шетел  азаматтары  Қазақстан
Республикасының заңдары мен халықаралық шарттарында белгіленген негіздер
мен  тәртіпте  мүліктік  және  жеке  мүліктік  емес  қүқықтарды  пайдалануға
қүқылы.

Қазақстан Республикасында түрақты түратын шетел азаматтары Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының
азаматтарымен бірдей білім алуға қүқылы.



Қазақстан  Республикасының  аумағында  уақытша  жүрген  шетел
азаматтарының  Қазақстан  Республикасының  халықаралық  шарттарында
қарастырылған  тәртіпте,  сондай-ақ  оқу  орындарымен  жасасқан  шарттар  мен
контрактілер бойынша Қазақстан Республикасында білім алуына болады.

Оқу  орындарына  қабылданған  шетел  азаматтары  Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес оқушылар мен студенттердің қүқықтарын
иеленіп, міндеттерін орындайды.

Қазақстан  Республикасында  түрақты  түратын  шетел  азаматтары  саяси
мақсаттарды  көздейтін  саяси  партиялар  мен  қоғамдық  бірлестіктерден  баска
қоғамдық бірлестіктерге, егер бүл олардың жарғыларына (ережелеріне) қайшы
келмейтін болса, кіруге қүқылы.

Қазақстан  Республикасындағы  шетел  азаматгары  өздерінің  мүліктік  және
мүліктік емес қүқықтарын қорғау үшін сотқа және басқа мемлекеттік органдарға
өтініш  жасауға  қүқылы.  Шетел  азаматтары  Қазақстан  Республикасының
халықаралық  шарттарында  көзделгеннен  басқа  жағдайларда  сотта  Қазақстан
Республикасының азаматтарымен бірдей іс жүргізу қүқықтарын пайдаланады.

Шетел азаматтарының жауапкершілік мәселелері заңдық тәртіпте бекітілген.
Қазақстан Республикасында болу ережелерін бүзған, яғни түруға қүқық беретін
қүжаттарсыз түрған немесе жалған қүжаттар бойынша түрып жатқан, тіркелудің
немесе  жүріп-түру  мен  түрғылықты  жер  таңдап  алудың  белгіленген  тәртібін
сақгамаған, өздеріне белгіленген болу мерзімі өткеннен соң кетуден жалтарған,
сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының аумағы  арқылы  транзиттік  жүріп  өту
ережелерін  орындамаған  шетел  азаматтары  Қазақстан  Республикасының
заңдарына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылады.

Шетел  азаматтарының  Қазақстан  Республикасында  болу  және  Қазақстан
Республикасының аумағы арқылы транзиттік жүріп өту ережелерін өрескел бүзуы
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген қылмыстық жауапкершілікке
әкеп соқтырады.

Қазақстан  Республикасындағы  шетел  азаматтарының қүқықтық жағдайы
туралы заңдарды бүзған шетел азаматына оның Қазақстан Республикасында болу
жөнінде белгіленген мерзімі қысқартылуы мүмкін. Шетел азаматының Қазақстан
Республикасында  болу  мерзімі  одан  әрі  болуы  үшін  негіздері  қалмаған
жағдайларда да қысқартылуы мүмкін.

Қазақстан  Республикасының  шегінен  шетел  азаматы  мына  жағдайларда
қуылады:

а) егер  оның  іс-әрекеті  мемлекеттік  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету  немесе
қоғамдық тәртіпті қорғау мүдделеріне қайшы келетін болса;

б) егер бүл халықтың денсаулығы мен адамгершілік қасиетін сақтау,



Қазақстан Республикасы азаматтарының және басқа адамдардың құқықтары мен
заңды мүдделерін қорғау үшін қажет болса;

в) егер ол Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының қүқықтық
жағдайы туралы заңдарды,  Қазақстан Республикасының кедендік,  валюталық
немесе  өзге  де  заңдарын  бүзса,  Қазақстан  Республикасының  шегінен  қуылуы
мүмкіа

Қуып жіберу туралы шешімді  Қазақстан Республикасының бүған уәкілдік
берілген  мемлекеттік  органдары  қабылдайды.  Шетел  азаматы  осы  шешімде
корсетілген  мерзімде  Қазақстан  Республикасынан  кетуге  міндетті.  Кетуден
жалтарушылар  мүндай  жағдайда  прокурордың  санкциясы  бойынша  үсталуға
және ықтиярсыз қуылуға жатады. Бүл орайда қуып жіберу үшін қажет мерзімге
үстап қалуға жол беріледі.

Егер Қазақстан Республикасының тиісті тараппен келісімінде өзгеше тәртіп
белгіленбеген  болса,  шетел  азаматтары  қолданыстағы  төлқүжат  немесе  оны
алмастыратын  қүжатгар  бойынша  Қазақстан  Республикасына  келе  алады.
Қазақстан Республикасына келу шетел азаматына мынадай жағдайларда:

а) мемлекеттік қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті қорғау немесе
халықтың денсаулығын сақтау мүдделеріне қарсы болса;

б) егер ол  Қазақстан Республикасының егемендігіне  қарсы шықса;  оның
аумағының бірлігі мен түтастығын бүзуға шақыратын болса;

в) егер ол мемлекетаралық, үлтаралық және діни дүшпандықты өршітетін
болса;

г) егер ол Қазақстан Республикасы азаматтарының және басқа адамдардың
қүқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшіи қажет болса;

д) егер ол террористік әрекеті  үшін  сотталған болса  немесе  сот оны аса
қауіпті баукеспе деп таныған болса;

е) егер ол бүрын Қазақстан Республикасынан қуылған болса;
ж) егер  Қазақстан  Республикасында  бүрын  болған  кезінде  Қазақстан

Республикасындағы шетел азаматтарының қүқықтық жағдайы туралы заңдарды,
республиканың кедендік, валюталық немесе өзге де заңдарын оның бүзу фактілері
анықталған болса;

з) егер келу туралы отініш жасалған кезде ол өзі жайында жалған мәліметтер
хабарлаған болса, немесе қажетті қүжаттарды тапсырмаған болса, рүқсат етілмеуі
мүмкін.

Келу визаларын немесе соларға сәйкес келетін басқа қүжаттарды Қазақстан
Республикасының  бүған  арнайы  уәкілдік  алған  өкілдері  береді.  Қабылдаушы
тараптардың  шақыруы  және  егер  Қазақстан  Республикасының  халықаралық
шарттарында  өзгеше  көзделмесе,  Қазақстан  Республикасының  бүған  уәкілдік
алған органдарының рүқсатгары виза беру үшін негіз болып табылады.



Шетел  азаматтары  қолданыстағы  шетелдік  төлқұжаттар  немесе
Қазақстан Республикасының бүған уәкілдік  алған мемлекеттік  орғандары
берген кету визалары болған жағдаида сол төлқүжаттарды алмастыратын
қүжаггар  бойынша,  егер  тиісті  елмен  жасалған  келісімде  өзгеше  тәртіп
белгіленбесе, Қазақстан Республикасынан кетеді. Қазақстан Республикасынан
кету шетел азаматына мынадай жағдайларда:

а) егер оны қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін негіздер болса - істі
жүргізу аяқталғанға дейін;

б) егер  ол  қылмыс  жасағаны  үшін  сотталған  болса  -  жазаны  өтеп
болғанға немесе жазадан босатылғанға дейін;

в) егер ол сот жүктеген міндеттемелерді орындаудан жалтаратын болса -
міндеттемелер орындалғанға дейін;

г) Қазақстан  Республикасының  заңдары  белгілеген  өзге  де  негіздер
бойынша рүқсат етілмейді.

Шетел  азаматының  Қазақстан  Республикасынан  кетуі  ол  Қазақстан
Республикасы азаматгарының, басқа жеке және заңды түлғалардың елеулі
мүдделеріне байланысты мүліктік міндеттемелерді орындағанға дейін кейінге
қалтырылуы  мүмкіқ  Қазақстан  Республикасының  аумағы  арқылы
транзитпен жүріп өтуші шетел азаматтары белгіленген маршрут бойынша
Қазақстан Республикасынан кетудің шекаралық мекеніне транзиттік жүріп
өту  ережелерін  сақтай отырып барады және  Қазақстан Республикасының
бүған уәкілдік алған мемлекеттік органдары берген рүқсат болған жағдайда
Қазақстан  Республикасының  аумағында  тек  Қазақстанның  транзиттік
визаларында көрсетілген мекендерде ғана аялдай алады.

2000 жылдың  28  қаңтарындағы  “Шетел  азаматтарының  Қазақстан
Республикасында болуын қүқықтық реттеудің жекелеген мәселелері” атты
№136  қаулысымен  шетелдік  азаматтардың  Қазақстан  Республи-  касына
келуінін  және  болуының,  сондай-ақ  олардың  Қазақстан  Республикасынан
кетуінің тәртібі бекітілген.

8.4. Баспана қүқығы және босқындардың 
құқықтық жағдайы

Франция Конституциясында 1793 ж. алғаш рет өз отандарынан қуылған
шетелдіктерге  баспана  беру  қүқығы  бекітілді.  Кейінірек,  осы  қүқықтық
институттың  дамуы  үлттық  заңдар  аясында,  сондай-ақ  халықаралық
деңгейде жүріп жатты.

Халықаралық қүқық нормаларына сәйкес, мемлекеттер өздерінің саяси
сенімдері  мен  саяси  қызметтері  үшін  түрақты  түратын  мемлекеттерінде
немесе өз мемлекеттерінде қудалауға үшырайтын немесе қудалануы мүмкін
адамдарға саяси баспана беруі мүмкін. Әрбір



мемлекет қандай адамдарға және қандай шарттарда баспана беруін өздері
айқындайды.  Баспана  берілетін  адамдардың  шенбері  мемлекеттің  ішкі
заңымен белгіленеді. Баспана қүқыгы~бүл мемлекеттәуелсіздігіне негізделетін
институт.  Саяси  баспана  беретін  мемлекеттердің  билік  өкілдерінен  басқа
ешкім де мүндай қүқыққа ие адамдар санатын айқындай алмайды. Сонымен
бірге, халықаралык қүқықта мемлкеттердің баспана беру қүқығын шектейтін
қүқықтық нормалар бар.  Осы нормаларға орай, кейбір адамдар санатына
мүндай қүқық беруге болмайды. Осындай санатқа мыналар жатады:

• халықаралық қылмыс жасаған деп айыпталушы адамдар;
• экстрадиция туралы екіжақты шарттізіміне енетін қылмыскерлер;
• қылмыстың  жекелеген  түрлерімен  күрес  туралы  халықаралық

көпжақты шарттарда міндетті түрде беру көзделген адамдар;
Баспана беру қүқығының қажетті шарты - әрбір нақты жағдайда мүдделі

адам тарапынан тиісті өтініштің берілуі болып табылады. Мүндай жағдайда
үш түрлі қүқықтық қатынастар пайда болады:

1. Баспана сүраушы мен оның азаматтығы бар мемлекет арасында;
2. Баспана сүраушы мен баспана беруші мемлекет арасында;
3. Адамның өзі азамат болып табылатын мемлекет пен баспана берген

мемлекет арасында.
Баспананың ең көне нысандарының бірі - діни баспаналар. Христиан діні

абсолютизм дәуіріне дейін әулие жерлерді баспаналауды кең насихаттайтын.
Бүгінгі күнге дейін Рим шіркеуі баспана беру қүқығынан бас тартқан жоқ.
Алайда халықаралық қүқық субъектілерінің  көпшілігі  Ватикан,  Испания,
Португалия сындылар оған тыйым салып келеді. Православие дініне келетін
болсақ, бүл дінде баспананың осы түрі өте ертеде болған. Ал ислам дінінде
қасиетгі қалаларды, бабалар зиратын баспана түрінде пайдаланған.

Мемлекеттер  іс-тәжірибесінде  баспананың  мемлекет  аумағынан  тыс
жерлерде болатын жағдайлары да кездеседі: дипломатиялық миссиялар мен
консулдық ғимараттарында, әскери кемелер мен әуе кемелерінің бортында,
әскери база мен лагерьлер аумағында беруі мүмкін. Дипломатиялық немесе
консулдық мекемелердің баспана беруі дипломатиялық баспана деп аталады.
Баспананың  мүндай  нысаны  мемлекеттер  тәжірибесінде  түрақты
дипломатиялық мекемелер институты пайда болғаннан кейін және оларға
артықшылықтар  мен  иммунитеттер  берілгеннен  кейін  қолданылады.
Баспананың  бүл  түрі  ХУІ-ХУІІІ  ғасырларда  барлық  мемлекеттер
тәжірибесінде кеңінен қолданысқа ие болды. Дипломатиялық баспаналарға
қатысты барлық мемлекеттерді мынадай топтарға бөлуге болады:

• Мүндай баспананы қолданбайтын және танымайтын мемлекетгер.



Көптеген  мемлекеттер  осы  топқа  жатады,  солардын  бірі  -  Қазақстан
республикасы;

• Өз аумақтарында дипломатиялық баспана бермейтін, бірақ басқаларга
үсынатын мемлекеттер. Мүндай мемлекеттерге Франция, Ұлыбритания, АҚШ
жатады;

• Өздері дипломатиялық баспана беретін және өз аумақтарында да баспана
беруге рүқсат ететін мемлекеттер. Бүл топқа Латын Америкасы мемлекеттері
жатады;

• Өздері  баспана бермейтін,  бірақ өздерінің аумақтарында беруге рүқсат
беретін мемлекеттер, - мысалы, Грекия.

Сонымен,  мүндай  баспана  түрін  тек  Латын  Америкасы  елдері  ғана
мойындағандықтан, бүл мәселеде аймақтық нормалардың бар екенін айтуға
болады.

Дипломатиялық баспана туралы 1928 ж.  Гавана Конвенциясына  сәйкес,
баспананың осы түрі мынадай талаптар болған жағдайда беріледі:

1. Дипломатиялық баспананы осындай қүқықты танитын елдер ғана бере
алады;

2. Ол адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек болған жағдайда ғана
беріледі;

3. Дипломатиялық агент,  әскери кеменің,  лагерьдің  немесе  тіқүшақтың
командирлері дипломатиялық баспананың берілгені туралы жергілікті билік
окілдеріне хабарлауы тиіс;

4. Ондай мемлекеттің үкіметі  адамның елден тез  арада кетуін талап ете
алады,  ал  дипломатиялық  агент,  оз  кезегінде  ондай  адамның  қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге кепіл береді;

5. Қорганыш  іздеушілерді  ондай  елдің  аумағында  немесе  оның
шекараларынан жақын жерлерге түсіруге болмайды; *

6. Баспана  берілген  адамға  қоғамдық  қауіпсіздікке  қайшы  келетін
әрекеттерді жасауға тыйым салынады;

7. Мемлекет баспана беруге байланысты шығындарды көтермейді.
Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейінгі баспана беру

қүқығы туралы мәселе Біріккен Ұлттар Ұйымының күн тәртібіне қойылды.
Ол 1948  ж.  Адам  қүқықтарының жалпыға  бірдей  Декларация-  сының 14-
бабында жалпы нысанда былайша жарияланды:

1. Әр адамның қуғынға үшыраған жағдайда, басқа елдерден баспана іздеп
және сол баспананы пайдалану қүқығы бар.

2. Бүл  қүқық  шынтуайтында  саяси  емес  қылмыстың  негізінде,  немесе
Біріккен Ұлтгар Ұйымының мақсаттары мен қағидаларына қайшы келетін
әрекеттері үшін қуғындалғандарға жүрмейді.

Халықаралық қүқықта аумақгық (саяси) баспана беру кеңінен таралып
келеді.  БҰҰ Бас Ассамблеясы 1967 ж.  14 желтоқсанында аумақтық баспана
туралы Декларацияны қабылдады. Декларацияда Адам



күқыктарының  жалпыға  бірдей  декларациясының  14-бабына  сүйену
қүқықтары барэ онда отаршылдыққа қарсы күресуші адамдарды қоса алғанда,
барлық адамдарға  баспана берілуі  тиіс  деп  бекітілген.  Мемлекеттер  мүндай
адамдарға  шекаралардан  өтуге  тыйым  салмауы  және  қудалауға  үшырауы
мүмкін  елдерге  қайтуға  мәжбүрлемеуі,  жер  аудармауы  тиіс.  Декларацияда
нақты  мемлекеттің  аумағында  баспана  алған  адамдардың  қауіпсіздігін
қамтамасыз ету қажеттігіне көңіл аударылғаи

Қазақстан Республикасында шетел азаматтарына және азаматтығы жоқ
адамдарға  саяси  баспана  халықаралық  қүқықтың  жалпы  танылған
нормалары  негізінде  Қазақстан  Республикасының  Конституциясына,
Қазақстан Республикасының заңдары мен “Қазақстан Республикасында шетел
азаматтарына  және  азамаггығы  жоқ  адамдарға  саяси  баспана  беру  төртібі
туралы”  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  1996  жылғы  15  шілдедегі
№3057  Жарлығымен  бекітілген  Ережеге  сәйкес  беріледі  және  Қазақстан
Республикасының дипломатиялық өкілдіктері  мен консулдық мекемелерінің
шетелдерде қолдануы үшін тағайындалған. Саяси баспана алған адамдар мен
олардың отбасы мүшелері  Қазақстан Республикасының Конституциясы мен
Қазақстан  Республикасындағы  шетел  азаматтары  мен  азаматтығы  жоқ
адамдардың  қүқықтық  жағдайлары  туралы  Қазақстан  Республикасының
заңдарында көзделген қүқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ
міндеттер атқарады. Қазақстан Республикасында саяси баспана беру туралы
немесе  саяси  баспана  беруден  бас  тарту  туралы  шешімді  Қазақстан
Республикасының Президенті қабылдайды. Қазақстан Республикасында саяси
баспана, егер адам:

1) Қазақстан  Республикасының  заңдарымен  қылмыс  деп  танылған
әрекетгері  (немесе  әрекетсіздігі)  үшін  қудаланса  немесе  БіріккенҮлттар
Үйымының  мақсаты  мен  қағидаларына  қайшы  келетін  әрекетгер  жасауға
кінәлы болса;

2) қылмыстық  іс  бойынша  айыпталушы  ретінде  жауапқа  тартылса
немесе оған қатысты Қазақстан Республикасының аумағында заңды күшіне
енген соттың айыптау үкімі бар болса;

3) үшінші елде түрып, онда оған қудалану қаупі төнбесе;
4) көрінеу жалған мәліметтер табыс етсе;
5) өзінде үшінші елдің азаматтығы бар болып әрі онда ол пайдаланбайтын

болса;
6) егер  ол  Қазақстан  Республикасының  қандай  да  бір  мемлекетпен

екіжақты қатынастарының дамуына елеулі түрде әсер етсе берілмейді.
Қазақстан  Республикасында  шетел  азаматтары  мен  азаматтыгы

жоқ  адамдарга  саяси  баспана  беру  туралы  өтініштердің  берілуі  және
оларды қарау тәртібі.



Қазақстан  Республикасының  аумағынан  тыс  жерде  жүрген  және  саяси
баспана алуды қалайтын адам Қазақстан Республикасының дипломатиялық
өкілдігіне  немесе  консулдық  мекемесі  арқылы  Қазақстан  Республикасы
Президентінің атына жазбаша өтініш беруге тиіс. Егер адам балаларымен бірге
саяси баспана беру  туралы  өтініш етсе,  онда  14  жасқа  толған  балалардың
жазбаща келісімі талап етіледі.

Өпніш беруші адам саяси баспана беру туралы мәселе шешілгенге дейін
айына  кемінде  екі  рет  түрғылықты  жері  бойынша  Қазақстан
Республикасының дипломатиялық өкілдігіне  немесе  консулдық мекемесінде
белгіленіп  отырады.  Бүл  тәртіп  сақталмаған  жағдайда  Көші-  қон
департаментіне дипломатиялық өкілдік немесе консулдық мекеме жағдаяттар
анықталғанға  дейін  материалдарды  ресімдеуді  кідірте  түрады.  Қазақстан
Республикасында  саяси  баспана  берілуі  туралы  Қазақстан  Республикасы
Президентінің атына жазылған өтініште өзі азаматы болып табылатын және
немесе түрып жатқан елінде қоғамдық-саяси қызмеп, нәсілі немесе үлты, діни
сенімі  үшін  қудалаудан  немесе  қудалау  қүрбаны  болудың  айқын  қатерінен
баспана  және  қорғаныш іздеген  адамдар  мен  олардың  отбасы  мүшелеріне,
сондай-ақ  халықаралық  қүқық  нормаларымен  көзделген  адам  қүқықтары
бүзылған жағдайларда саяси баспана беру негіздері баяндалуы тиіс. Өтінішке
мынадай қүжаттар қоса берілуі керек:

а) өмірбаянның екі данасы;
б) денсаулық  жағдайы  туралы  анықтама,  оның  ішінде  иммундық

тапшылық вирусына тексеруден өткендігі жөніндегі анықтама;
в) 4 см х 5 см көлеміндегі төрт фотосурет.
Саяси баспана беру мәселесі жөніқдегі отініштерді ресімдейтін консулдық

мекемелер  жоғарыда  аталғаң  қүжаттар  мен  материалдардан  басқа  іске
қатысты  басқа  да  қүжаттарды  талап  етуге  қүқылы.  Өгініш  берушіден
қүқықтарды қабылдау сатысында оның материалдық- қаржылык жағдайы
(жылжитын  және  жылжымайтын  мүліктер)  туралы  нотариалды
куәландырылған  қүжаттарды  беруінің  де  маңызы  зор.  Үсынылған
қүжаттардан  толық емес  немесе  тура  емес  мәліметтер  табылған  жағдайда,
қүжаттар өтініш берушіге толықтыруы немесе түсіндіруі үшін қайтарылады.
Барлық қүжаттар қазақ не орыс тілдерінде жазылуы керек немесе қазақ не
орыс  тілдеріндегі  куәландырылған  тиісті  аудармаларымен  берілуі  тиіс.
Қазакстан  Республикасының  дипломатиялық  өкілдігі  немесе  консулдық
мекемесі өтініш материалдары бойынша қорытынды жасап, материалдарды
екі данасымен Сыртқы істер министрлігіне жібереді. Сыртқы істер министрлігі
оз қорытындысын жасап, материалдарды Көші-қон департаментіне жібереді.
Саяси баспана беру  туралы материалдар бойынша жасалған қорытындыда
баспана берудің орындылығы немесе саяси баспана беру



туралы өтінішті қабыл алмау туралы дәлелі мүқият мазмүндалу керек.
Саяси баспана беру туралы өтініш жоніндегі материалдарды қарау мерзімі

өтініш тіркелген күннен бастап бір айдан аспауы тиіс.
Қазақстан  Республикасында  саяси  баспана  берілген  адам  саяси  баспана

қүқығынан:
1) Қазақстан Республикасында саяси баспанадан ерікті түрде бас тартқан;
2) Қазақстан  Республикасының  азаматтыгын  немесе  басқа  елдің

азаматтығын алған;
3) өзі азаматы болып табылатын елге ерікті түрде қайтып оралған немесе

үшінші елге түрақты түруға кеткен;
4) саяси  баспана  беруге  белгіленген  негіздерді  жоғалтқан  жағдайда

айырылады.
Ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне, Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаты мен

қағидаларына қайшы келетін әрекеттермен шүғылданған жағдайларда не, егер
ол қасақана қылмыс жасаса және оған қатысты заңды күшіне енген айыптау
үкімі бар болса, осы адамды Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан
Республикасындағы саяси баспанадан айырады.

Саяси баспана алған адамдар мен олардың отбасы мүшелері  Қазақстан
Республикасындағы  шетел  азаматтары  мен  азаматтығы  жоқадамдардың
қүқыктық  жағдайлары  туралы  Қазақстан  Республикасының  заңдарында
көзделген қүқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ міндсттер
атқарады.

Қазақстан Республикасында шетел азаматтары мен азаматтыгы жоқ
адамдарга саяси баспана  беруге  байланысты материалдарды ішкі  істер
органдарының қарау тәртібі.

Қазақстан  Республикасы  Ішкі  істер  министрлігінің  төлқүжат  және  виза
жүмысының  басқармасы  Қазақстан  Республикасы  Еңбек  жөне  халықты
өлеуметтік  қамсыздандыру  министрлігінің  Көші-қон  департаментінен
Қазақстан Республикасында саяси баспана беру туралы мөселелер жөніндегі
материалдарды  алғаннан  кейін  өтініш  беруші  адамдардың  келген  жерлері
бойынша,  оларға саяси баспана берудің мақсатқа сай келетіні  не келмейтіні
туралы облыстық ішкі істер басқармаларының, Алматы қалалық ішкі істер
басқармаларының пікірлерін сүратады.

Облыстық ІІБ мен Алматы қалалық ІІБ-ның төлқүжат жөне виза жүмысы
Басқармасы (бөлімі) өздерінің есептері бойынша тексереді және ГСК ЦКИ-дің
есептері бойынша өтінішті қанағаттандыруға кедергі келтіретін мәліметтердің
болуын,  ішкі  істер  қалалық,  аудандык  органдардың  пікірлерін  сүратады.
Жүргізілген тексерулер негізінде саяси баспана берудің мақсатқа сай екендігі
туралы қорытынды жасалады



және  ол  тексеру  материалдарымен бірге  Қазақстан Республикасының ІіМ-не
жіберіледі.  Облыстық ІІБ-ы мен Алматы қалалық ІІБ-да саяси  баспана  беру
туралы  өтініш  жөніндегі  материалдарды  қарау  мерзімі  етініш  келіп  түскен
күннен бастап 15 күннен аспауы тиіс.

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қамсыз- дандыру
министрлігінің Көші-қон департаментінің және оның облыстық бөлімшелерінің
өтініші бойынша Қазақстан Республикасында саяси баспана беру туралы өтініш
беруші  адамның төлқүжаты  жолданған  күннен  бастап  үш ай  мерзімі  ішінде
облыстық ІІБ-да, Алматы қалалық ЦБ-да тіркеледі.

Қазақстан Республикасы ІІМ-і оз кезегінде, облыстық ІІБ, Алматы қалалық
ІІМ-нан материалдарды алғаннан кейін өзіндегі есептер бойынша өтініш беруші
адамга саяси баспана беруге келтіретін кедергілер туралы мәліметтерді тексереді,
өтінішті қанағаттандырудың орындылығы туралы қорытынды жасайды және
Қазақстан  Республикасы  Еңбек  және  халықты  әлеуметтік  қамсыздандыру
министрлігінің Көші- қон департаментіне жібереді. ІІБ, облыстық ІІБ-да, Алматы
қалалық ЦБ-да  саяси  баспана  беру  туралы  өтініш жөніндегі  материалдарды
қараудың жалпы мерзімі бір айдан аспауы тиіс.

Қазақстан  Республикасында  саяси  баспана  беру  туралы  Қазақстан'
Республикасы Президенті жарлықтарының орындалу тәртібі.

Қазақстан  Республикасы  Ішкі  істер  министрлігі  Қазақстан  Респуб-
ликасында шетел азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға саяси баспана
беру не саяси баспана беру жөніндегі өтінішті қабыл алмау туралы Президент
Жарлығын  алғаннан  кейін  оны  орындау  үшін  облыстық  ІІБ-ға,  Алматы
қалалық ІІБ-ға жібереді. Облыстық ІІБ-ы, Алматы қалалық ІІБ-ы Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлығын алғаннан кейін:

а) саяси баспана беру туралы өтініш бойынша оны қанағаттандыру туралы
шешім қабылданған жағдайда Қазақстан Республикасы Еңбек және халықгы
өлеуметтік  қорғау  министрлігінің  Көші-қон  департаменті  берген  белгіленген
үлгідегі  куөлік  негізінде  Қазақстан  Республикасында  саяси  баспана  берілген
адамға  және  оның  отбасының  16  жасқа  толған  мүшелеріне  түруға  рүқсат-
ықтиярхат немесе азаматтығы жоқ түлғаның куәлігін береді;

б) Қазақстан Республикасында шетел азаматтарына және азаматтығы жоқ
адамдарға саяси баспана беру жөніндегі өтінішті қабыл алмау туралы шешім
қабылданған жағдайда немесе саяси баспана құқыгынан айырылғанда немесе
саяси баспана қүқығын жоғалтқанда олардың Қазақстан Республикасында одан
әрі  болуының  заңдылығы  туралы  мәселелерді  әрекеттегі  заңдарға  сәйкес
қарастырады.

Егер Қазақстан Республикасында саяси баспана берілген адам



қасақана қылмыс жасаса және оған қатысты заңды күшіне енген аиыптау укімі
бар болса, онда ішкі істер органы Қазақстан Республикасы Енбек және халықты
әлеуметтік  қорғау  министрлігінің  Көш-қон  департа-  ментіне  осы  адамды
Қазақстан  Республикасының  Президентінің  Қазақстан  Республикасындағы
саяси баспанадан айыруға өтініш жасау үшін хабарлама жібереді.

Қазақстан  Республикасында  саяси  баспана  берілген  адам  мен  олардың
отбасы  мүшелерінің  Қазақстан  Республикасына  келіп-кетуі  (келу-кету)  үшін
қүжаттарды ресімдеу шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болу
Ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Баспана  берілетін  түлғалардың  мәртебесіне  қатысты  кейбір  ережелер
босқындар мәселелері жөніндегі бірқатар келісімдерде орын алғаа Босқындар бүл
- түрақты түрып жатқан елдерін көбіне өзі азаматы болып табылатын елдерін
қудалау,  әскери  қимылдар  немесе  өзге  де  төтенше  жағдайларға  байланысты
тастап шыққандар. Босқындар проблемасы бірқатар халықаралық шарттарда
көрініс тапқан. БҰҰ аясында боскындар мәселесі жөніндегі Жоғарғы комиссар
басқармасы  бар.  1951  ж.  босқындардың  қүқықтық  мәртебесі  туралы  көп
тарапты конвенция жасалды. 1967 ж. дейін конвенция тек 1951 ж. 1 қаңтарына
дейін  болған  оқиғалар  нәтижесінде  босқындарға  айналған  түлғаларга  ғана
қолданылыгі  келді.  Кейінірек,  1967  ж.  4  қазанында  өз  күшіне  енген
конвенцияның қосымша хаттамасына сәйкес, босқындардың жаңа тобы да 1951
ж.  конвенция  бойынша  босқын  мәртебесін  алған  түлғалар  сияқты  қорғауда
болатын  болды.  Босқындар  туралы  конвенциялық  нормалар  оларды
шетелдіктер мәртебесіне біртабан жақындатты деуге болады, ал бастауыш білім,
әлеуметтік  қамсыздандыру  сияқты  бірнеше  қүқықтары  мен  еңбек
қүқықтарының  кейбірі  оларды  келген  елдердің  өз  азаматтарымен  теңестіріп
жіберді.

Өз  елдерін  мынадай  себептерге  байланысты  тастап  шыққан  адамдар
босқындарға жатқызылады:

• елінде  нәсілі  немесе  үлты,  белгілі  бір  әлеуметтік  топқа  жатуына
байланысты, діни нанымы немесе саяси сенімі үшін кудалаудан немесе қудалау
қүрбаны болудың айқын қатерінен еліне бару мүмкіндігі жок адамдар;

• сьфтқы  басқыншылық,  басып  алуға,  шетелдіктердің  үстемдік  етуіне
немесе елдің тәртібін не бір бөлігін бүзған оқиғаларға байланысты;

• өмір сүрудің материалдық негіздерін жоятын табиғи сипаггагы (шөл, жер
сілкінуі, су тасқыны және басқалары) қүбылыстарға байланысты.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алғалы бері түрлі сипатгагы көші-
қон (миграциялық) процестері жүріп жатыр. КСРО ыдырағаннзн



кейін  Қазақстанға  этникалық  қазақтар,  орыстар,  немістер  және  басқа  үлт
өкілдері, сондай-ақ өмір сүрудін материалдық негіздері жойылған аумақтардан
қашқан адамдар қайтадан оралуда.

1999 ж. 15 қаңтарында Қазақстан босқындар мәртебесіне қатысты 1951 ж.
конвенцияға  жөне  оның  1967  ж.  хаттамасына  қосылды.  Қазақстан
Республикасының “Көші-қоны туральГ заңында босқын үғымына анықтама
берілген, алайда Қазақстанда босқындардың мәртебесін айқындайтын арнайы
заң  жоқ.  БҰҮ-ның  босқындар  мәселесі  жөніндегі  Жоғарғы  комиссарының
Қазақстандағы  өкілдігінің  басшысы  Абдуль  Карим  Гульдің  мөліметтері
бойынша  Қазақстанда  бүгінгі  таңда  ТМД  мен  Орталық  Азияның  түрлі
аймақтарынан  келген  20  мыңнан  астам  босқындар  өмір  сүреді  екен1.
Босқындардың ең көбі соғыс салдарынан Ціешенстаннан Қазақстанға қашып
келушілер, олардың жалпы саны  12  мың адам Қазақстан Республикасының
аумағында соғыстың және тәлібтер режимінің салдарынан отандарын тастап
шыққан  2 мыңға  жуық босқын-ауғандар  бар.  Қазақстанға  Тәжікстаннан  4
мыңнан аса босқындар кслген.

8.5. Адам қүқыктарын 
халықаралық-құқықтық реттеу

Адамның  негізгі  қүқықгары  мен  бостандықтарын  қүрмстгсуге  қолдау
көрсетудегі халықаралық ынтымақтастықтың мақсаттары мынадай:

• халықтың саяси, экономикалық және азаматгық қүқықтарын үдемелі
дамытуға көмектесу;

• шетелдіктердің қүқықтық жағдайын айқындау;
• азаматтық мәселелер бойынша коллизиялардың алдын алу және шсшу;
• азаматтық, отбасы және қылмыстық істер бойынша өзара қүқық-

тық көмек көрсету;
• халықаралық қылмыстылықпен күрес жүргізудегі мемлекет

күштерін үйлестіру.
Халықаралық  қүқықтың  түрлі  даму  сатыларында  ынтымақтастықтыц

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

Адам және азаматтын қүқықтары туралы Франция Декларациясында
“Адамдар ерікті және тен қүқылы болып туылады жоне солай болып қалады”, -

делінген. Алайда бүл Декларация жүзінде ғана, өйткені шын өмірде халықтың
көпшілігінің қүқықтары шектеулі күйде болады. Дегенмен, буржуазия мемлекет

қүқықтарын аяққа таптағанымен, басқа

1 Аргумснты и факты. Казахстан. № 31 (473). 31 шілде - 6 тамыз 2002 ж.



мемлекеттерге қатысты көп мәрте осы құқықтарды қорғаушы рөлінде шығып
та  жүрді.  Мемлекеттер  арасындағы  және  адам  қүқықтары  мәселесіндегі
қатынастарды реттейтін жеке халықаралық-қүқықтық актілер XIX ғасырда-ақ
қабылданған  болатын.  Осы  кезеңде  мемлекетгер  арасында  қүлдарды  сатуға
тыйым  салатын  келісімдер  жасалды.  Мемлекеттер  үлттық  азшылықтарға
жататын немесе үстемдік етущ} ұлттың дінінен өзге дінге сенетін адамдардың
қүқықтық  жағдайын  жақсарту  үшін  өзіне  міндеттер  жүктейді.  Осы
халықаралық- қүқықтық актілер адам қүқықтары туралы мәселелер жөніндегі
мемлекеттердің  өзара  халықаралық  ынтымақтастығын  дамытуға  жаңа  жол
ашып берді.

Біздің дәуірімізде, әлемнің барлық аймағындағы мемлекетгердің бәрі дерлік
адам қүқықтарын сақтау  (бүзбау)  туралы  қағидаларды  үстанатындықтарын
жария  етуде.  Үкіметтер  ішкі  және  сыртқы  күштердің  қысым  етуімен  осы
қағидаларға сай әрекет етуге мәжбүр болуда. Бүгінгі таңда адам қүқықтарын
өрескел бүзу айыпталып та жатыр. Ал екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қанды
геноцид,  жаппай қырып-жою жай ғана кінәланатыи Адам қүқықтары көзге
үрып түратындай бүзылмаса, тіпті дипломатиялық айыптауға түрмайды деп те
есептелетін. Көпке дейін мемлекеттің өз азаматтарына деген қагынасы тек сол
мемлекеттің ішкі ісі деген көзқарас қалыптасып келді.

Дүниежүзілік  екі  соғыс,  жүздеген  аймақтық  және  жергілікті  қарулы
қақтығыстар, соғыста және лагерьлерде азапталып өлтірілген ондаған миллион
адамдар, саяси терроризм - мүның бәрі адамзаттың есінен шыға қойған жоқ.
Жеке адамның қүқықтарына берілетін кепілдіктерді жоюға аз қалған сілкіністер
адам қүқықтары проблемаларының маңызды екенін айқындап берді.

1945  ж.  қабылданған БҮҮ жарғысында адам қүқықтарына едәуір  орын
берілген.  Біріккен  Үлттар  Үйымының  негізгі  мақсаттарының  бірі  -  адам
қүқықтарын қүрметгеу. БҮҮ Жарғысының кіріспесінде БҮҰ мүшелері адамның
негізгі қүқықтарына, жеке адамның қүндылығы мен адамгершілігіне, әйелдер
мен ерлердің тең құқылығына, көп және аз үлттар қүқықтарының теңдігіне
деген сенімді қайтадан ныгайтуға батыл кірісеміз делінгеа БҮҮ аясында адам
қүқықтарын қүрмеггеуге көмек көрсету мақсатында мемлекеттер арасындағы
ынтымақтастық  мәселелерімен  түрақты  айналысатын  арнайы  органдар
қүрылды.

Әмбебап  ұйым  аясында  түрлі  санаттағы  азаматтардын  қүқықтары  мен
міндеттеріне қатысты адам қүқықтары туралы мынадай негізгі халықаралық-
қүқықтық актілер қабылданды:

• 1948 ж. Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы;
• 1966  ж.  Экономикалық,  әлеуметтік  және  мәдени  қүқықтар  туралы

Халықаралық Пакті;



• 1966 ж. Азаматтық және саяси қүқықтар туралы Халықаралық Пакті, 1976
және 1992 жылдардағы қосымша хаттамаларымен бірге;

• Отар елдер мен халықтарға тәуелсіздік беру туралы 1960 ж. Декларация,
1976 және 1992 жылдардағы факультативті хаттамаларымен бірғе;

• Геноцид  қылмысының  алдын  алу  және  оны  жазалау  туралы  1948  ж.
Конвенция;

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

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

• Соғыс қүрбандарын қорғау туралы 1949 ж. Женева конвенциясы және оған
1977 ж. I және II қосымша хаттамалары;

• Әйелдердін саяси қүқықтары туралы 1952 ж. Конвенция;
• Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы 1979

ж. Конвенция;
• 1959 жылғы Бала қүқығы Декларациясы;
• Бала қүқығы туралы 1989 жылғы Конвенция;
• Түрмыстағы әйелдердің қүқықтары туралы 1957 ж. Конвенция;
• Төтенше жағдайлар мен қарулы қақтығыс кезінде әйелдер мен балаларды

қорғау туралы 1974 ж. Конвенция;
• Азаматсыздықты қысқарту туралы 1961 ж. Конвенция;
• Апатридтер мәртебесі туралы 1954 жылғы Конвенция;
• Босқындардың мәртебесі туралы 1951 ж. Конвенция және 1966 ж. хатгама;
• Аумақтық баспана туралы 1967 ж. Декларация.

Осы  халықаралық  жаңа  үйым  адам  қүқықтары  жөнінде  беделді
халықаралық  нормаларды  жасап  шығарды.  Мәселен,  1984  ж.  мамыр  айында
Экономикалық  және  Әлеуметтік  Кеңестің  1984/50  қарарында  “Өлім  жазасына
кесілгендердің  қүқықтарын  қорғауға  кепіл  беретін  шаралар”  мақүлданды.
Миланда  және  Италияда  1985  ж.  тамыз-қыркүйек  айларында  өткен  Жетінші
Конгресте  Экономикалық  және  әлеуметтік  Кеңес  үсынған  кәмелетке
толмағандарға  қатысты  әділ  сотты  жүзеге  асыруға  байланысты  БҰҮ-ның  ең
төменгі  стандарттық  ережелерін  (көпшілікке  “Пекин  ережелері1’  деген  атпен
белгілі) Жетінші Конгресс 1985 ж. 6 қыркүйегінде мақүлдады. Бүл ережелерді Бас
Ассамблея  40/  33  қарарында  қабылдады.  1988  ж.  9  желтоқсанында  БҮҮ  Бас
Ассамблеясы “Кез келген нысандағы үстауға немесе қамауға алынатын барлық
адамдарды  қорғау  қағидаларының  жинағы”  деп  аталатын  43/173  қарарын
қабылдады.  1997  ж.  БҮҮ  Бас  Хатшысы  Біріккен  Үлттар  Үйымына  адам
қүқықтары жөнінде мәселелер баяндайды. Оның ішінде, адам



құқықтары саласындағы кайта құрудың рөлі туралы, осы саладағы мемлекеттер
жоспары туралы мәселелер қамтылды.

1948  ж.  10  желтоқсанында  Адам  құқықтарының  жалпыға  бірдей
Декларациясын  қабылдау  БҰҮ-ның  алғашқы  іс  жүзінде  қабылдаған
шараларының бірі  болды. Екінші дүниежүзіліксоғыстан кейін,  Освенцим мен
Хиросимадан кейін  Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының
пайда  болуы,  әрине  кездейсоқтық  емес.  Бүл  XX  әлеуметтік  және  рухани
дамуының заңдылықтарының бір көрінісі және адам қүқықтарын өркенистті
қоғамның теориялық қағидасы ретінде мойындауы болып табылады.

Адам  қүқықтарының  жалпыға  бірдей  Декларациясының  кіріспесінде:
“...адам қүқықтарына деген елемеушілік, менсінбеушілік адам баласы арының
зығырданын қайнататын тағылық жағдайға әкеліп соғатынына назар аудара
отырып,  ...адам  қүқықтары  заң  билігімен  қорғалуы  керек  екеніне,  ...мүше-
мемлекеттер  Біріккен  Үлттар  Үйымымен  ынтымақтаса  отырып,  адам
қүқықтары мен негізгі бостандықтары жалпыға бірдей қүрметтеліп сақталуына
ықпал  жасауға  міндеттенгендеріне...  Бас  Ассамблея  Адам  қүқықтарының
жалпыға  бірдей  осы  Декларациясын  бүкіл  халықтар  мен  мсмлекеттердің
үмтылыстары арқылы жүзеге асырылуы үшін алға қойылған мақсат ретінде
жария етіп отыр”.

Декларацияның қабылданған күні - 1948 ж. 10 желтоқсанын - Халықаралық
қауымдастық Адам қүқықтарын қорғау күні деп белгілсді.

Декларация латынның сіесіагагіо - жариялау деген сөзінен шыққан. Әдетте,
халықаралық  шарттық  тәжірибеде  декларация  атауын  қүжаттардың
салтанаттылығын, көпшілікке түсініктілігін, демокра- тиялығын көрсету үшін
қолданады. Мүндай сипаттағы қүжаттардың мазмүны - айбынды, әрі жоғары
азаматтық  рухта  болады.  Сонымен  қатар,  мүндай  қүжаттар  қатаң  ресми
мазмұнды да болып келеді.

Адам қүқықтарының жалпьгға бірдей Декларациясы заңи міндетті қүжат
емес. Алайда, осы халықаралық актінің негізгі ережелері барлық мемлекеттер
сақтайтын  қүқықтық  актілер  мәртебесін  иеленіп  отыр.  Халықаралық
қауымдастық осы қүжатқа үдайы сүйенеді;  сондай-ақ Декларацияның негізгі
ережелері  көптеген  халықаралық-қүқықтық  қүжаттардың  негізін  қалаған
идеяларға  айналды.  Сөйтіп,  1948  ж.  Адам  қүқықтарының  жалпыға  бірдей
Декларациясы дегеніміз - бүл:

• адам  қүқықтарын  қорғау  саласындағы  әлемдік  құқықгық  жүйелерді
әлемдік стандарттармен салыстыру үшін үлгі болып табылады;

• осы заманғы әлемде халықаралық қатынастарды адамгершілік түрғыда
және заңи негіздейді;

• халықтардың өзін-өзі билеу құқығы үшін қайнар көз болып табылады -
Декларацияның көптеген ережелері жас мемлекеттердің конституцияларының
негізін қалады;



• осы  заманғы  халықаралық  қүқық  азаматтардын  қүқықтары  мен
бостандықтары саласының негізі болып табылады.

Осы  маңызды  халықаралық-қүқықтық  қүжат  барлық  индивидтер
қүқықтарының теңдігін паш етеді. Сонымен қатар, әрбір адам осы қүқықтарды
ешқандай  ерекшеліктерсіз  иеленеді.  Адам  қүқықтарының  жалпыға  бірдей
Декларациясы адамның тіршілік әрекеттерінің барлық басты салаларын қамтитын
негізгі қүқықтарын айқындайды. Түтастай алғанда, бүл қүқықтар екі топқа бөлінуі
мүмкін.

Бірінші топ -  бүл азаматтық және саяси қүқықтар мен бостандықтар.
Адамның  жеке  түлга  ретінде  өмір  сүруіне  қажетті  басты,  негізгі
жагдайларды азаматтық қүқықтар деп түсінеді. Кейде оларды жеке қүқықтар
деп те атайды. Қүқықтын бүл санаты жеке адамды басынушылықтан және жеке
өміріне  қол  сүғушылықтан  қорғауды  қамтамасыз  етеді.  Адам  қүқықтарының
жалпыға  бірдей  Декларациясының 3-19-баптары  осы  тізібені  бекітеді.  Мысалы,
өмір  сүру  қүқығы,  жеке  басының  бостандық  қүқығы,  жеке  басының  қадір-
қасиетіне  қол  сүғылмаушылық;  қүлдық  бүғаудан  және  азаптау  мен  зорлық-
зомбылықтан азаттық; заң алдындағы теңдік;  өз бетінше қамауға,  түтқындауға
алудан, қуғынға салудан қорғау; әділ соттылыққа деген қүқық; некеге түру қүқығы
және т.с. с.

Азаматтардың  қогамдық  және  мемлекеттік  істерді  басқаруга  қатысу
қүқыгын Саяси қүқықтар деп түсінеді. 20 және 21-баптар сенім бостандығы мен
олардың  сипатын  айқындайды;  баспасөз  бостандығы  -  ақпараттар  алуға  және
таратуға  мүмкіндік  береді.  Сонымен  қатар,  саяси  қүқықтар  жеке  адамның
мемлекеттің саясатына, қоғамдағы оқиғаларға қатынасын, қоғамдағы пікірге әсер
ету қүқықтарын айқындайды.

Азаматтық  және  саяси  қүқықтар  алғаш  рет  буржуазиялық  революциялар
дәуірінде пайда болды. Тап сол кезде Адам қүқықтарының Декларациясы алғаш
рет  пайда  болған  еді.  Мысалы,  1789  ж.  Адам  және
азаматқүқықтарыныңФранцияДекларациясы,  1791  ж.  Адам  қүқықтары  туралы
Америка  Биллі.  Осы  қүжатгар  азаматтық  және  саяси  қүқықтардың
түжырымдамасына негізделіп жасалды.

1948  ж.  Декларацияда  адамның  әлеуметтік-экономикалық  және  мәдени
қүқықтарын жариялау  мемлекеттердің  әлеуметтік  саясатгарының негізін  қалап
берді.  Декларацияның  22-27-баптары  адамның  әлеуметтік-  экономикалық
қүқықтарын  жариялайды.  Адамның  әлеуметтік-  экономикалық,  мәдени
қүқықтары  материалдық  өмір  мен  рухани  дамуына  қолайлы  жагдайлар
қалыптастыруды  қамтамасыз  етеді.  Мүндай  қүқықтардың  ерекшелігі
мемлекеттердің оларды жүзеге асыру үшін барынша күш салуының міндеттілігінен
көрінеді. Мемлекетгердің жақсы түрмыс жасау үшін экономикалық мүмкіндіктері
әр түрлі және



олардың  тіршілік  қабілеттіліктері  де  түрліше  болып  келеді.  Қарастырылып
отырған қүқықтардың кейбірі мынадай:

• әлеуметтік қамсыздандыру қүқығы;
• еңбекке және жүмыссыздықтан қорғану қүқығы;
• бірдей еңбекке бірдей ақы алу қүқығы;
• адамның  және  оның  отбасының  денсаулығы  мен  жақсы  түрмысын

қамтамасыз ету үшін қажетгі тіршілік деңгейіне деген қүқықтар;
• ана мен балаға ерекше қамқорлық және көмек;
• білім алу қүқығы;
• қоғамның мәдени өміріне еркін қатысу қүқығы;
• мәдениет және ғылым саласындағы авторлар еңбектерінің моральдық және

материалдық мүдделерін қорғау қүқыгы.
Адам қүқықтары Декларациясының қорытынды баптары, атап айтқанда, 29,

30-баптары  онда  жарияланған  адам  қүқықтарын  жүзеге  асыру  үшін  қажетті
шарттар мен талаптарды айқындайды. Оларға мыналар жатады:

• әлеуметтік және халықаралық тәртіптің болуы;
• қүқықтар ғана емес, сонымен қатар міндеттерге ие болу қажеттігі;
• азаматтардың қүқықтары мен бостандықтарын тиісті деңгейде мойындау

және  қүрметтеуді  қамтамасыз  ететін  кейбір  шектеулердің  қажеттігі  моралдың,
қоғамдық тәртіптің ақиқатты талаптарын қанағатгандырады;

• Біріккен Ұлтгар Ұйымының мақсаттары мен қағидаларын орындау.
1948 ж. Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясы адам

қүқықтарын қамтамасыз  ету  міндеттері  орындалуының бірінші  сатысы  болды.
Декларация  ережелерін  нақтылайтын  және  туралайтын  басқа  да  қүжаттарды
қабылдау үшін халықаралық қауымдастыққа біршама уақыт қажет болған еді.
Адам қүқықтарын қорғау  жөніндегі  БҰҰ жүмысы 1966  ж.  да  жалғасын тауып
жатты. Халықаралық қауымдастық екі пакт - Экономикалық, Әлеуметтік және
мәдени қүқықтар жөніндегі халықаралық Пактіні және Азаматтық саяси қүқықтар
туралы халықаралық Пактіні  қабылдай отырып,  1948  жылғы Жалпыға бірдей
Конвенцияда жарияланған әрбір норманың мазмүны жөнінде келісімге қол жеткізді.
Сонымен қатар, жоғарыда аталған қүжатгар адамның паш етілген қүқықтарын
жекелеп және оларды жүзеге асыру шарттарын айқындап берді.

Пактілерде қүқықтар мен бостандықтарға қойылатын шектеулер белгіленгея
Мүндай  шектеулерге  халықаралық  қауіпсіздік,  қоғамдық  тәртіпті,  басқа
адамдардың қүқықтары мен бостандықтарын нығайту жағдайларында мүмкіндік
беріледі.  Азаматтық  және  саяси  қүқықтар  туралы  халықаралық  Пактінің  20-
бабында маңызды ережелер көрініс тапқан: “ 1. Қандай түрде болса да, соғысты
насихаттауга, заң түрғысынан



тыйым салынуы тиіс. 2. Үлттық, нәсілдік немесе діни өшпенділікке әкеліп соғатын,
өздігінен  кемсітуге,  араздыққа,  зорлық-зомбылыққа  арандатушылық  болып
табылатын қандай да бір үгіт жүргізуге заң түрғысынан тыйым салынуы тиіс”.

Сөйтіп,  Адам  қүқықтары  туралы  Пактілер  әлем  халықтарының  адамның
экономикалық,  әлеуметтік,  мәдени,  азаматтық және саяси күқықтарын үдемелі
дамытуға үмтылатындыктарын бейнелейді.

Адам қүқықтары туралы Пактілердің қосымша хаттамалары бар, оларда жеке
адамдардың өздерінің қүқықтары бүзылғаны туралы шағым жасау мүмкіндіктері
айқындалғаа  1989  ж.  желтоқсан  айында  өлім  жазасын  алып  тастау  жөнінде
қосымша хаттама қабылданды. 1948 ж. Жалпыға бірдей Декларацияға қарағанда
Пактілер  қатысушы  мемлекеттер  үшін  заңи  міндетті  шарт  болып
табылады. Мемлекеттер өздеріне белгілі бір рәсімдерді бүзбау (сақтау) міндеттерін
жүктеп алады, мысалы, өздеріне жүктелген міндеттерді орындағаны туралы жыл
сайын есеп  береді.  Қарастырылып отырған  қосымша хаттамалар  мен  Адам
қүқықтарының жалпыга бірдей Декларациясы деп аталатын Пактілер Адам
қүқықтарының  Хартиясын  немесе  адам  қүқықтары  туралы  халықаралық
Билльді қүрайтынын атап өтуіміз керек.

Қазақстан  Республикасы  тәуелсіз  мемлекет  болғаннан  кейін  өзінің
конституциялық  нормаларын  Адам  қүқықтарының  жалпыға  бірдей
Декларациясына сәйкестендірді.

Екінші  дүниежүзілік  соғыс  аяқталғаннан  кейін  жеке  адамның  мәртебесін
айқындайтын  әмбебап  институттарымен  қатар,  аймақтық  институттар  мен
нормалар,  үйымдар қүрыла бастады. 1950 ж.  қүрылған Еуропа кеңесі  осындай
үйымның  бірі  болып  табылады.  Осы  аймақтық  үйымның  аясында  адам
қүқықтарын  қорғау  жөніндегі  Еуропа  Кеңесінің  қызметтері  негізделетін  негіз
қалаушы  қүжаттар  қабылданады,  олар:  Адам  қүқықтары  мен  негізгі
бостандықтарын  қорғау  туралы  Еуропа  конвенциясы  және  Еуропа  әлеуметтік
Хартиясы.

Қүжаттардың  болашақтағы  жобаларын  талқылаған  кезде  келісімге
қатысушылар Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясында аталып
өткен  кейбір  қүқықтарды жүзеге  асыру  үшін  “алғашқы  қадамдардьГ  жасауды
өздерінің алдына мақсат етіп  қойды.  Еуропа Конвенциясында Жалпыға бірдей
Декларация мен адам қүқықтары туралы Пактілерде бекітілген қүқықтар мен
бостандықтардың  кейбірі  ғана  мазмүндалған.  Еуропалық  қүжаттардың  үдайы
жаңа  қүжаттармен  дамытылып  және  толықтырылып  отырылатыны  олардың
талас  тудырмайтын  артықшылықтары  болып  табылады.  Мәселен,
конвенциялардың қосымша хаттамаларында азаматтық және саяси қүқықтардың
барлық жүйесі толық қамтылған деуге болады.

Еуропа Конвенциясы имплементация тетігін жасап шығарды, яғни



халықаралық-қүқықтық  нормалар  жүзеге  асуы  үшін  халықаралық-  қүқықтық
және үлттық нормаларды жүзеге асыру керек, сондай-ақ жүзеге асыру үшін белгілі
бір жағдайларды жасау қажет. Имплементация тетігін жүзеге асыру екі органды
қүрудан  көрінеді  -  Адам  қүқықтары  жөніндегі  Еуропа  комиссиясы  және  адам
қүқықтары  жөніндегі  Еуропалық Сот.  Бүл  органдарға  мемлекеттердің  де,  жеке
адамдардың да шағымдарын қарау үшін өкілеттік берілгеа Дегенмен, шағымдарды
қарау  рәсімі  күрделі  болып  келеді.  Мысалы,  Комиссия  қүқықтық  қорғаудың
барлық  ішкі  мемлекетгік  қүралдары  толықтай  қолданылғанын  жене  үлттық
деңгейде шешім қабылдаудың алты айлық мерзімі  өтіп кетпегендігін анықтауы
тиіс.  Еуропа  Кеңесіне  мүше  болу  үшін  адам  қүқықтары  мен  мүдделерін
қорғаудыңтиімді тетігін, сондай-ақ олардың кепілдік жүйесін қалыптастыру талап
етіледі.

Мемлекет Еуропа Кеңесіне қабылданатын кезде оның Еуропалық Конвенцияға
қосылуы,  сондай-ақ прецедентгік  қүқықтан  келіп  шығатын үлттық заңдарына
қажетті  өзгерістер  де  енгізуі  керек  болады.  Прецедентгік  қүқық  Еуропа  кеңесі
қабылдаған қүжатгардың негізі болып табылады.

Адам  қүқықтары  туралы  Еуропа  К^нвенциясы  жөне  Еуропа  әлеуметтік
Хартиясы  Еуропада  адам  қүқықтарының  жоғарғы  деңгейде  қорғалуын
қамтамасыз етеді, олардың қорғалуының аймақтық және әлемдік стандарттарын
айқындайды.

Адамның  балалық  шағында  болашақ  азаматтың  ең  жақсы  адами  және
психологиялық мінездемелері қалыптасатындықтан, халықаралық қауымдастық
балалардың  ерекше  қүқықтық  қорғалуына  көңіл  аударады.  Б¥¥  1959  ж.  Бала
қүқығы  туралы  Декларация  қабылдады,  ол  жоғарыда  айтып  өткеніміздей
үсыныстық сипатта болды. Онда балалардың жағдайын жақсарту жөніндегі негізгі
идеялар көрініс тапқак Кейінірек, атап айтқанда, 20 жыл өткен соң бала қүқығы
туралы Конвенция жобасымен жүмыс істеу басталды. Бүл жүмыс 10 жыл өткеннен
кейін аяқталды,  яғни 1989ж.  халықаралық қауымдастық бала қүқығы туралы
Конвенцияны  қабылдады.  Қазақстан  Республикасы  1993  ж.  осы  қүжаттың
шарттық  ережелерін  орындауға  міндеттемелер  алды.  Бүл  Қазақстан
Республикасының адам қүқықтары жөніндегі бекіткен ең бірінші халықаралық-
қүқықтық қүжаты екенін айту керек. Адам қүқықтары туралы Конвенция - бүл
қоғамдағы балалардың қүқықтық жағдайының халықаралық стандарты болып
табылады. Көбіне-көп бүл қүжатты “Балалар бостандықтарының Ұлы Хартиясы”,
“Бала қүқығының әлемдік конституциясы” деп атайды. Осы қүжатта “18 жасқа
толмаған әрбір жан иесі бала болып есептелінеді...” делінгеа

Конвенцияның жалпы қағидалары мынадай:
• кемсітпеу қағидасы - шектеулердің, қысым жасаулардың болмауы;



• балаларды арнайы қорғау және қамқорлыққа алу қажеттігі;
• бала мүддесін мемлекеттік қамтамасыз ету;
• баланың өмір сүру, даму қүқықтарын мойындау;
• баланың жеке басын және көзқарасын қүрметтеу;
• балалары үшін ата-аналарының жауапкершілігін тану;
• балаларды күтіп-бағудың үқсас мүмкіндіктері.
1989 ж. Конвенцияда баланың қандай қүқықтары оның өмірі мен дамуына

аса маңызды деп жарияланған еді?
1. өмір сүру және даму қүқығы;
2. өзінің аты мен азаматтығына деген қүқыгы;
3. жеке-даралығын сақтау қүқығы;
4. өзінің ата-аналарынан ажырамау қүқығы;
5. өзінің көзқарасын еркін білдіру қүқығы;
6. ойлау, ар-намыс және діни наным бостандығы;
7. ассоциациялар мен бейбіт жиындарға қатысу бостандығы;
8. білім және кәсіби дайындық алу қүқығы;
9. медициналық қызмет алу қүқығы.
Күрделі,  дағдарысты  жағдайларға  тап  болған  балалар  қүқығын  қорғауға

ерекше  көңіл  аударылады.  Оларға  ата-аналарының  қамкорлыгынсыз  қалған
немесе қолайсыз отбасылық жағдайда қалған балалар; дене және психикалық
ауыр сырқаты бар балалар; жыныстық зорлық немесе қанаушылыққа үшыраған
балалар; нашақор-балалар; занды бүзған балалар, бас бостандығынан айырылған
балалар;  босқын  балалар,  қарулы  қақтығыс  аудандарында  қалған  балалар
жатқызылады.

Бала қүқықтарын қорғаудың арнайы іс-шаралары бар. Мемлекет балаларды
үрлау,  сатудың  алдын  алуға  және  жыныстық  зорлық-  зомбылық  пен
қанаушылықтың  барлық  нысанынан  қорғауға  барлық  шараларды  қолдануға
міндеттенеді.

Бала қүқықтары туралы Конвенция, біріншіден, баланың бостандығы мен ар-
намысына  кепілдік  береді,  екіншіден,  баланың  түлға  ретінде  дамитын
жағдайларын  айқындайды;  үшіншіден,  баланы  қүқықтың  дербес  субъектісі
ретінде ретінде жариялайды.

Мемлекет  ата-аналардың,  егер  олар  болмаса,  қамқоршылардың  балаға
қатысты өз міндеттерін дүрыс жүзеге асыруын қадағалауға міндетті.  Мысалы,
мемлекет  отбасы  мүшелерін  бірін-бірі  қүрметтеуге  және  сүюге  мәжбүрлей
алмайды,  алайда  қоғамның  кішкентай  мүшелерін  қаталдықтан,  зорлық-
зомбылықтан қорғай алады және қорғауы керек.

Қазақстан Республикасы,  тәуелсіз  мемлекет болғандықтан өзіне  жүктелген
міндетгерді 1989 ж. Бала қүқығы туралы Конвенцияға сәйкес орындайды. Біздің
мемлекетіміз балалардың қүқықтық жағдайын Қазақстан Республикасының 1995
ж.  Конституциясында,  Қазақстан  Республикасының  Азаматтық,  Қылмыстық,
Әкімшілік Кодекстерінде,



“Азаматтык туралы”, “Білім туралы” заңдарда, “Неке және отбасы туралы” Заңда
және басқа да нормативтік актілерде айқындаған.

• Қазақстан  Республикасының  1995  ж.  Констиіуциясының  27-  бабында
былай деп жарияланған:

1. Неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекетяің қорғауында болады.
2. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу - ата-ананың табиғи

қүқығы әрі парызы.
3. Кәмелетке  толған  еңбекке  қабілетті  балалар  еңбекке  жарамсыз  ата-

анасына қамқорлық жасауға міндетті.
• Қазақстан Республикасының 1999 ж. “Неке және отбасы туралы” Заңының

52-бабында былай деп айтылған:
Әрбір баланың мүмкін болғанынша отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге

қүқығы, өзінің ата-анасын білуге қүқығы, олардың қамқор- лығына қүқығы,
өзінін мүдделеріне қайшы келетін жағдайларды қоспағанда, олармен бірге түруға
қүқығы бар.

• БҰҮ  Бас  Ассамблеясының49-сессиясында  қабылданған  БҰҰ  адам
қүқықтары саласының қүрылуының онжылдығына арналған 1995-2004 жж. іс-
әрекетгер  жоспарында:  ‘ЧЗнжылдық...  адам  қүқықтары  саласындағы
халықаралық қүжаттар ережелеріне,  адам қүқықтары саласының қүрылуына
қатысты  ережелерге  аса  мән  беріле  отырып,  Адам  қүқықтарының  жалпыға
бірдей  Декларациясының  26-бабын,  Экономикалық,  әлеуметтік,  мәдени
қүқықтар  туралы  халықаралық  Пактінің  13-бабын,  Бала  қүқығы  туралы
Конвенцияның 29-бабын қоса ала отырып негізделеді...”- деп көзделген.

• Адам қүқықтары жөніндегі Еуропа Конвенциясының 8, 12-бап- тары, №7
Хаттаманың 5-бабы отбасының мән-маңызын, отбасы ыдырауының қүқықтық
салдарын, некесіз туған балалар мәртебесін айқындайды (Қазақстан заңдарында
заңды некеден туған және некесіз  туған балаларға теңдей қүқық қамтамасыз
етілғен).

Өмір сүру қүқығы. Өмір сүру қүқығы - бүл адамның негізгі қүқығы болып
табылады. Өмір сүру қүқығы - бүл әрбір адамның ажырамас қүқығы. Мемлекет
адамның өміріне қол сүғудан кез келген адамды қорғауға кепілдік береді.

Өмір  сүруге  деген  қүқықты  қорғау  мемлекетгің  міндеті  екендігіне
қарамастан, ол көбінде бүзылып жатады. Қамауда үсталатын адамдардың өлімі
туралы, сондай-ақ жоғалып кетуі туралы анық мәліметтер бар. Өкінішке қарай,
мүндай жағдайлар саны кеміп келеді деп айта алмаймыз. Осындай жағдайлар,
сондай-ақ  азаптау,  зорлық-зомбылық  көрсету  адам  қүқықтарын  өрескел
бүзатындықтан, халықаралық қауымдастықтың назарын үдайы аударып келеді.
Өмір сүру қүқығы -бүл адамның негізгі



күкыгы.  Бүл  адам  қүқықтарының  барлық  жүйесінің  қисынды  алғышарты.
Екінші  дүниежүзілік  соғыс  кезінде  көрініс  тапқан  адам  өміріне  деген
күрметсіздікті ескерсек, соғыстан кейінгі кезеңдегі адам қүқықтары жөніндегі
қүжаттардың  өмір  сүру  қүқығынан  басталғаны  өз-өзінен  түсінікті  болар.
Мысалы, Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 3-бабЫнда
өмір сүру қүқығы, қол сүғылмаушылық бостандығы айқындалған. Бірақ, 1948
ж.  Декларацияда,  1950  ж.  Еуропа  Конвенциясында  да  өлім  жазасын  алып
тастау туралы ереже жоқ.    Азаматтык және саяси қүқықтар туралы Пактінің   6-
тарауында өлім    жазасына  кесу туралы үкімдер шығаруға бірқатар шектеулер
қойылған.  Өлім  жазасын  алып  тастау  туралы  ең  алғашқы  қүқықтық  ереже
1985
ж.         Еуропа Конвенциясының   №6 хаттамасынан орын алды. Адамның өмір сүру
қүқығын  бүзу  оны  өмірінен  айырудан;  лайықты  деңгейдегі  өмірге  деген
қүқығын  қамтамасыз  етуге  тиісті  мемлекеттік  шаралардың  болмауынан
көрінеді.

Қазақстан  Республикасы  Конституциясының  15-бабында:  “Ешкімнің    03
бегінше адам өмірін  қиюға  хақысы жоқ.  Өлім жазасы ерекше ауыр кылмыс
жасағаны  үшін  ең  ауыр  жаза  ретінде  заңмен  белгіленеді,  ондай  жазаға
кесілген  адамға  кешірім  жасау  туралы  арыздану  қүқығы  беріледі’-  деп
жарияланған.

Мүндай ең жоғары жаза көптеген елдерде бар,  өйткені  өлім жазасы кісі
өлтіргендердің  ең  өділ  жазасы  және  ол  осындай  қылмыс  жасау-  шыларды
қорқытады деген пікір қалыптасқан. Өлім жазасы қылмыс- тылыктын алдын
ала ма? Бүл жауабы күрделі мәселе. Өлім жазасы қорқытудың тиімді қүралы
деуге сенімді дәлел жоқ. Мәселенің тағы бір жағы бар, ол үкім шығарған кезде
қате кетсе, оны түзеудің қиын болатындығы.

Өлім  жазасын  қолдайтын  немесе  сынайтын  қоғамдық  пікір  жағдайға
байланысты  үнемі  өзгеріп  түрады.  Кінәсыз  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
тікүшақтарды айдап кету, саяси терроризм не адамдарды үрлау сияқты “жаңа
қылмыстар” пайда болады.

Өлім жазасы жөніндегі мәселелерде қоғамдағы адамдардың көңіл- күйіне
сезімдік  факторлар өте  қатты әсер етеді  және  үкіметтің  ағымдағы жағдайға
қарай  заң  қабылдауы  кездесіп  түратынын  айту  керек.  Мысалы,  мемлекетте
төтенше  жағдай  енгізілсе  немесе  қоршауда  қалатын  жағдайлар  болса,  өлім
жазасына  кесетін  үкімдерді  шығару  қүқығы  әскери  трибуналдарға  немесе
үкіметке беріледі.
Өлім  жазасы  ертеде  де  аз  қолданылған  жоқ,  ал  қазіргі  кезде  репрессиялық
режимді үстанатындар кез келген оппозицияны басып



тастау үшіқ әлеуметтік әділетсіздікті сақтап қалу үшін қолданып отыр. Өлім
жазасы  туралы  проблеманын  адам  қүқықтарынын  халықаралық  денгейде
қорғалуына тікелей қатысы бар. Бүл проблеманы әлеуметтік- экономикалық,
саяси-қүқықтық және рухани адамгершілік факторла- рының өзара тәуелділік
түрғысынан қараудың маңызы зор.

Эвтаназия  проблемасы қоғамымызда  көп  пікірталас  тудырып  жүр.
“Эвтаназия”  сөзі  еи  -  жақсы  және  Іһапаіоз  -  өлім  деген  грек  сөздерінен
шыққақ оның мағынасы ауру адамның өз өлімін тездетуді  сүраған өтінішін
қандайда  бір  әрекеттер  немесе  қүралдар  арқылы  қанағаттандыру  дегенді
білдіреді. Сондай-ақ өмірді жасанды түрде үстап туру шараларын тоқтатуды
да  осыған жатқызуға  болады.  Азаматгардың денсаулығын қорғау  жөніндегі
Қазақстан  заңдарында  медицина  қызметкерлеріне  эвтаназияны  қолдануға
тыйым  салынған.  Бүл  ережелер  бүзылған  жағдайда  қылмыстық
жауапкершілік туындайды.

Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  заңдарында  өлім  жазасы  -  ең
жоғары  жаза  деп  белгіленген.  Өлім  жазасы  ату  арқылы  орындалады.  Ату
жазасы  тек  ерекше  ауыр  қылмыстар  үшін  ғана  ең  ауыр  жаза  ретінде
қолданылуы мүмкін. Оларға мыналар жатады:

•       адам өміріне қол сүғатын қылмыстар;
•       соғыс кезінде немесе үрыс жағдайында жасалған қылмыстар;
•       мемлекеттік сатқындық;
•       бейбітшілікке және адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар;
•       ерекше ауыр әскери қылмыстар.
Өлім жазасы:
•       әйелдерге;
•       он сегіз жасқа толмай қылмыс жасаған адамдарға;
•        сот  үкім  шығарған  сәтте  алпыс  бес  жасқа  толған  еркектерге

тағайындалмайды.
Кешірім жасау тәртібімен өлім жазасы жазаны ерекше режимдегі  түзеу

колониясында өтеу арқылы өмір бойы бас бостандығынан айырумен немесе
жиырма бес жылға бас бостандығынан айырумен ауыстырылуы мүмкін. Өлім
жазасы туралы үкім ерте дегенде ол күшіне енген сәттен бастап бір жылдан
кейін орындалады. Ең жоғары жаза - ату жазасына кесілген адамның кешірім
өтінуге  қүқығы бар.  Қазақстан  Республикасында  Адам қүқықтары жөнінде
арнаиы комиссия қүрылған, оған көрнекті қоғамдық және саяси қайраткерлер
мүше. Комиссия мүшелері келіп түскен барлық өтініштерді қарастырады. Ең
соңғы шешімді Қазақстан Республикасының Президенті қабылдайды.

Өмір  сүру  қүқығына  байланысты  мәселелерді  қарастырғанда  адамзат
алдында  адам  өмірінің  басталу  сәті  мен  өлім  сағаты  жайында  көптеген
пікірталастар туындап жатады. Адам өмірінің басталу сәті туралы мәселе өте
күрделі, себебі бүл сүраққа медицинада біржақты жауап жок. Адам



өмірінін басталу сәті деп нені айтамыз: бала бойға біткен кезеңді ме;
әЛде  адам  ұрығының  белгілі  бір  апталық  дамуын  ба;  немссе  туылу
сәтін бе? Ал, өлім сағатына келсек, ол да әлі бір түйінге келген жоқ.
Жүректің    соғуынын  тоқтау  сәті  өлім  сағаты  деген  туралы  пікір  -
көнерген  уғымдардын  бірі.  Жоғарыда  аталған  пікірталастар    адамзат
қоғамында    жана  проблемалардың  туындауына  әкеп  соғады,  атап
айтқанда,  адам    органдарын  трансплантациялаудың қүқыққа  сай  болу
мәселелері.    Трансплантация  (Ігапзріапіаге  деген  латын    сөзі  -  көшіріп
қондыру мағынасында) бір адамның немесе басқа адамның денесіне
органдарды   немесе  тіндерді көшіруді білдіреді. Көпшілік мойындаған
халықаралық  тәжірибеге  орай,  тірі  донордан  немесе  мүрдеден
трансплаіггациялау баска медициналық қүралдар өмірді сақтап қалуға
немесе  денсаулықты    калпына  келтіруге  кепілдік  бере  алмаған
жағдайларда  ғана  қолданылуы  мүмкін.  Тірі  донордан  органдарын
немесе  тіндерін  алу  егер  оның    денсаулығына  айтарлықтай    зиян
келмейтін  болса  ғана  рүқсат  етіледі.    Жоғарыда  аталғандар
трансплантациялауды  қүқықтық    реттеудің  кажеттілігін,  алып-сатуға
қүқықтық тыйым салу керектігін қуаттайды.

Лайыкты өмір деңгейіне деген қүкыкты қамтамасыз етудегі тиісті
мемлекеттік шаралардың болмауы. Қазіргі кезеңде өмір сүруге деген
конституциялық  күқық  әлдеқайда  кеңейтіліп  қарастырылады.  Оның
мазмүнына жаңа түжырымдаманы атап айтқанда,- өмір сүру сапасын
жақсартуды енгізуде.  Сөйтіп,  өмір сүру қүқығын кең мағынасында -
өмір  сүру деңгейін түрақты түрде жоғарылату ретінде қарастырады.
Өмір  сүру  сапасы  түрлі  элементтерден  қүралады:  денсаулық  пен
білім,  қалыпты  түрғын  үй  және  тамақтану;  түрақты  жоне  таза
қоршаған  орта,  әділдік,  жыныстар  тендігі,  қоғамдық  омірге  қатысу,
сондай-ақ  адамгершілік  пен  қауіпсіздік.  Кейінгі  жылдары  даму
түжырымдамасы өмір сүру қүқығының негізгі  компоненттерінің бірі
ретінде қызу талқыланып жүр.

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

Өмір  сүру  сапасының  маңыздылығын  мойындау  дегеніміз  омір
сүру сапасын түрақты жақсартуға қол жеткізу үшін күш жинау деген
сөз.  Өмір  сүру  сапасын  түрақты  жақсартуды  қамтамасыз  етудің  іс
жүзіндегі, шындықты стратегиясы мыналарға негізделуі тиіс:

•        барлық  елдерге  қолданылатын  өмір  деңгейінің  ең  төменгі
стандарттарын бекіту;

•       осы ең төменгі стандарттарды әрбір адамға жеткізу қажеттігі;
•        осы  халықаралық  стандарттарды  әрбір  мемлекеттің  орындау

мүмкіндіктеріне негіздеу.
1948 ж. Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының



1-бабында:  “Барлық  адамдар  тумысынан  азат  және  қадір-қасиеті  мен
қүқықтары  тен  болып  дүниеге  келеді”  деп  паш етілген.  Еуроп^қүжагта-
рында  осы  конституциялық  қүқық  істің  әділ  қарастырылуына  деген
қүқықты  айқындайды.  Бүл  ережелер  адам  қүқықтарын  қорғау  жөніндегі
Еуропа  Конвенциясының    6-бабында,  №  7  хаттаманың  2,  3,  4  және  7-
баптарында  орын  алған.  Теңдік  қағидасы  негізгі  жағдайлардың  теңдік
қүқығымен айқындалады.

Бір мемлекеттегі азаматтар теңдігі жынысына, нәсіліне, үлтына, тіліне,
тегіне,  дінге  көзқарасына,  нанымына,  әлеуметгік,  лауазымдық  және
мүліктік  жағдайына,  түрғылықты жеріне  байланысты немесе  кез-  келген
өзге жағдаяттар бойынша демократияның негізін қалайтын қағидалар мен
элементтердің  бірі  ретінде  азаматтардың  теңдігі  айқындалады.  Оның
мағынасы   азаматтардың мемлекет, заң және сот алдында теңдігін ресми
мойындау дегенді білдіреді. Азаматтардың теңдік қағидасы буржуазиялық
революциялар  кезеңінде  пайда  болып,  феодалдық  қоғамның  ташық
қатынасының орнын басқанын айту керек.

Нәсілдік белгілері бойынша немесе түрлі топтардың туа бітті теңсіздігі
туралы түсініктер бойынша кемсіту мүлдем қисынсыз пікір. Кемсітушілік
немесе  д  искриминация -  гіізсгітіпаііо  деген  латын  сөзінен  шыққан  -
айырмашылық  мағынасында.  Бүл,-  әдетте,  біреулердің  басқа  біреулердің
қүқықтарына  қысым  жасауын  білдіретін  жалпы  құқықтық  термин.
Негізінде ішкі қүқықта да, халықаралық қүқықта да кемсітушілікке тыйым
салынған.

“Заң  алдында  барлық  адамдар  тең”,  “Заңмен  қорғалу  қүқығы”  және
“Кемсітуге  тыйым  салу”  терминдерінің  өрқайсысы  өз  алдына  дербес
термин болып табылады. Адам қүқықтары жөніндегі Еуропа Конвенциясы
адам  қүқықтары  жөніндегі  заңи  міндетті  халықаралық  қүжаггардың
алғашқыларының бірі  болғандықтақ  кейінірек  қабылданған  халықаралық
қүжаттарға қарағанда, онда теңдік пен кемсітпеушілікке шектеулі түрде, аз
коңіл бөлінген. Конвенцияның 14-бабы кемсітуге тыйым салады. Бұл бап
мемлекеттер үшін жалпы сипаттағы кемсітпеушілікке кепілдік беруді емес,
ал  осы  қүқықтар  мен  бостандықтарды  кемсітпеу  жолымен  қамтамасыз
етуге кепіл беру міндеттерін жүктейді.

Кемсіту  қашан  да  адам  қүқықтарына  қысым  жасауға  байланысты
болады.  Көбіне-көп  кемсітушілікке  әйелдер  үшырап  жатады.  БҰҰ-ның
адам  қүқықтары  жөніндегі  Комитеті  бірқатар  сот  істерін  қарастырған
кезде,  мемлекетгердің ерлер мен әйелдердің теңдік қағидасын бүзатынын
анықтады.  Мысалы,  Комитет  Маврикия  мемлекетінің  заң  ережелері  осы
қағидаға сай келмейді деген түйінге келді, өйткені Маврикия азаматының
шетелдік  зайыбы  Маврикияда  автоматты  түрде  түруға  рүқсат  ықтиярхат
алатын болса, Маврикия азаматшасының шетелдік жұбайы өзіне түруға



рұқсат  ықтиярхат  беру  туралы  өтінішпен  қайырылуы  тиіс.  Нидерлаіь
дының әлеуметтік  қамсыздандыру саласындағы заңдарында тұрмыстағы
әйелдер  үйленген  еркектерге  қарағанда  тиімсіз  жағдайда  қалдырылған:
жүмыссыздык  бойынша  жәрдемақы  алу  үшін  әйел  “асыраушы”  екенін
дөлелдеуі  тиіс,  ал  үйленген  еркектер  үшін ешқандай  шарт  қойылмаған.
Бүл  жыныстарға  бөлу  арқылы  кемсітудің  бір  көрінісі.  60-жылдары
Лондонда жалға берілетін жеке пөтерлердің 11 пайызы ғана қара нәсілді
жалға  алушыларға  берілетін  еді.  Түрғын  үйді  жалға  беру  туралы
қүлақтандыруларда тікелей “Ақтарға ғана” деп көрсетілетін.

Сөйтіп,  адам  мен  азаматтың  қүқықтары  мен  бостандықтарының
теңдігі  жеке  адамның  конституциялық  мәртебесінің  негізін  қалайтын
қағида болып табылады. Бүл қағиданың мазмүны мынадай болып келеді:

•       нақты  индивидтің  қүқықтары  мен  бостандықтарын  жүзеге  асыру
басқа азаматтардың қүқықтары мен бостандықгарын бүзбауы тиіс, өйткені
ол қүқықтық теңсіздікке әкеледі;

•       осы теңдік заң мен сот алдындағы теңдікке де таралады. Кез келген
мемлекет осы ережелерге кепілдік беруге міндетті;

•       адам  және  азаматтың  қүқықтары  мен  бостандықтарының  теңдігі
олардың әрекетгерімен қамтамасыз етіледі;

•        осы  қағида  мазмүндалған  заңдардың  мәнін,  мазмүнын  және
қолданылуын айқындайды және оны мемлекет қамтамасыз етеді.

Осы  заманғы  мемлекеттердің  конституциялық  нормалары
азаматгардың қүқықтары мен міндеттерінде кейбір айырмашылықтардын
болуы  мүмкіндігін  мойындайды.  Алайда,  мүндай  ерекшеліктер  табиғи
сипатта  болуы  керек.  Бүл  жерде  артықшылықтар  туралы  соз  қозғап
отырмыз, яғни мемлекеттің заңдары бойынша берілген ерекше қүқықтар,
артықшылықтар, жақсы жағдайлар, мүқтаж адамдарға көмектесу. Оларға
мыналар жатады: әлемдегі мемлекеттердің көпшілігінде әскери борышты
өтеу  ер  адамға  жүктелген;  мүгедектерге;  балаларға;  әйелдерге;  байырғы
халықтардың  көпшілік  өкілдеріне  ерекше  конституциялық  қүқықтар
беріледі.

Адамдардың қүқықтық жағдайларында айырмашылықтардың болуына
жол беріледі және ол заңға сай болуы мүмкін, егер ен алдымен түтастай
қоғамның мүдделерін қамтамасыз етуді көздейтін болса. Мысалы, белгілі
бір  психологиялық  немесе  дене  кемістіктері  бар  адамдарды  тіқүшақ
командирі  немесе  теңіз  кемесінің  капитаны  мамандықтарына  жіберуге
болмайды  немесе  керісінше,  сурет  салуға  бейімі  бар  түлғаларды
көркемсурет мектебіне артықшылықпен қабыл- дау.

Адам қүқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 16- бабында
әйелдер  мен  ерлер  бірдей  құқықтарды  пайдаланады  деп  жарияланған.
Қазақстан Республикасының Конституциясында “Тегіне, әлеуметтік,



лауазымдық  және  мүліктік  жағдайына,  жынысына,  нәсіліне,  үлтына,
тіліне,  дінге  көзқарасына,  нанымына,  түрғылықты  жеріне  байланысты
немесе кез келген өзге жағдаяттар бөйынша ешкімді ешқандай кемсітуге
болмайды” деп жарияланған.

Әйелдерге  қатысты  кемсітудің  барлық  нысандарын  жою  туралы
Конвенция  отбасылық  жағдайынан  тәуелсіз  түрде,  ерлер  мен  әйелдер
қүқықтарының  теңдігі  негізінде  және  саяси,  экономикалық,  әлеуметтік,
мәдени және кез-келген басқа салалардағы негізгі бостандықтары арқылы
әйелдердің  қүқықтарын  пайдалануын  немесе  жүзеге  асыруын  жоққа
шығаруға  немесе  әлсіретуге  бағытталған  жынысы  бойынша  кез  келген
айырмашылықтар,  ерекшеліктер  немесе  шектеулер  түріндегі  кемсітуді
айқындайды. Нәсілдік кемсіту деп:

1.       Нәсілдік,  тері  түсіне,  тектік,  үлттық  немесе  этникапық  тегінің
белгілеріне  негізделген  кез  келген  ерекшеліктерді,  айырмашылықтарды,
шектеулер немесе артықшылықтарды;

2.        Саяси,  әлеуметтік-мәдени  немесе  қоғамдық  өмірдің  басқа
салаларындағы  бостандықтары  мен  адам  құқықтарының  теңдік
негіздерінде  мойындауды,  пайдалануды  немесе  жүзеге  асыруды  жою
мақсатында немесе кемсіту мақсаттарын айтамыз.

Нәсілдік  кемсітушілік  мәселелеріндегі  қүқық бүзушылықты бақылау
үшін Комитеттің Нәсілдік кемсітуді жою жоніндегі 4 жылға сайланатын 18
сарапшыдан  түратын  мекемесі  бар.  Конвенцияның  қатысушы
мемлекеттері  комитетке  Конвенция  ережелерін  жүзеге  асыру  жөніндегі
шаралар  туралы  баяндамалар  жасап  түруға  міндетті.  Комитет  бас
Ассамблеяға  жыл  сайын  өз  қызметі  туралы  баяндама  жасайды  және
Конвенция  қатысушыларының  баяндамалары  мен  хабарламаларының
негізінде  үсыныстар  жасайды.  Осы  Конвенцияны  қабылдау  бостандық
сүйгіш халықтар мен мемлекеттердің үлкен жетістігі болып табылады.

8.6.        Адамның құқықтары мен бостандықтарын
қоргау тетігі

Біріккен  Үлттар  Ұйымы  адамның  құқықтары  мен  негізгі
бостандықтарын  қорғау  туралы  мөселені  халықаралық  қауымдастықтың
“адамзаттың  барлық  мүшелеріне  тән  қасиеттерді  және  адамның  тең  әрі
ажырамас  қүқықтары  бостандықтың,  әділдіктің  және  жалпы  әлемнің
арқауы  екендігін  мойындауымен”  тікелей  байланыстырады.  Б¥¥-ның
алдына қойған мақсатгарының тізбесіндегі “Нәсілдік, жыныстық, тіл және
діндік  ерекшеліктеріне  қарамастан  барлық  адамдардың  қүқықтары  мен
негізгі  бостандықтарын  құрметтеуді  қолдау  мен  дамытудағы”
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыруы халықаралық әмбебап



ұйымның  адам  құқықтарын  жүзеге  асыруға  адалдығын  бейнелейді.
Екінші  дүниежүзілік  соғыстан  жинақталған  ащы  тәжірибеден  кейін
халықаралық  қауымдастық  адам  құқықтарын  халықаралықтиімді  қорғау
халықаралық  бейбітшілік  пен  прогрестің  маңызды  шарттарының  бірі
деген түйінге келді.

Адамның  қүқықтары  мен  негізгі  бостандықтарының  проблемалары
БҰҰ  Жарғысының  бірқатар  баптарында  көрініс  тапқан.  Оның
Кіріспесінде  халықтар  “адамның  негізгі  қүқықтарына,  жеке  адамның
қүндылыгы мен ар-намысына,  әйелдер мен ерлер теңдігіне,  көп және аз
үлттар  қүқықтарының  теңдігіне  деген  сенімді  орнықтыруға”  бел
байлағаны бейнеленген.  БҰҰ Жарғысының    8-  бабында “Біріккен Ұлттар
Ұйымы өзінің  басты және  қосалқы органдарында  әйелдер  мен  ерлердің
ксз келген нысанда және жағдайларда қатысуы үшін ешқандай шектеулер
қоймайтынын  бекіткен”  деп  көрсетілген.  56-бап  БҰҰ-ның  барлық
мүшелерін  ортақ  мақсаттарға  жету  үшін  Ұйыммен  ынтымақтастықта
біріккен  және  дербес  әрекеттерді  жүзеге  асыруға,  оның  ішінде  “барлық
адамдардың  нәсілдік,  жыныстық,  тілдік  және  діндік  ерекшеліктеріне
карамастан,  қүқықтары  мен  негізгі  бостандықтарын  жалпылай
қүрметтеуге және сақтауға” көмектесуге міндеттейді.

БҰҰ  Жарғысының  13-бабына  сәйкес,  Бас  Ассамблеяның
экономикалық,  әлеуметтік,  мәдени,  білім  беру,  денсаулық  сақтау
салаларындағы  халықаралық  ынтымақтастыққа  көмектесу  қызметі  жөне
нөсіліне,  жынысына,  тіліне  жөне дініне қарамастан,  барлық адамдардың
қүқықгары мен негізгі бостандықтарын жүзеге асыруға көмектесу қызметі
бар.  1948  ж.  Адам  құқықтарының  жалпыға  бірдей  Декларациясы
қабылданғалы  бері  БҰҰ  Бас  Ассамблеясы  адам  құқықтары  жөнінде
көптеген  декларациялар  мен  конвенциялар  қабылдады.  Олар  ішінара
геноцид,  нәсілдік  кемсіту,  апартеид,  шетелдіктердің  құқықтық  жағдайы,
апатридтер, өйелдер қүқығы, балалық шақты қорғау және халықтың басқа
да санаттарына қатысты болды.

БҰҰ  Бас  Ассамблеясының  Үшінші  комитеті  негізінен  адам
қүқықтарына қатысты әлеумегтік,  гуманитарлық жөне мәдени сипатгағы
мөселелермен  айналысады.  Адам  қүқықтары  жөніндегі  мөселелерді
карастырған  кезде  туындайтын  өкімщілік  және  бюджеттік  мөселелерді
Бесінші  комитет  қарайды.  Бас  Ассамблеяның  органдар  жүйесінде  адам
қүқықтарымен айналысатын қосалқы органдар  болады.  Оларға  мыналар
жатады:  отар  елдер  мен  халықтарға  тәуелсіздік  беру  туралы
Декларацияны  жұзеге  асыру  барысындағы  мәселелер  жөніндегі  арнайы
Комитет;  Намибия  жөніндегі  БҰҮ  Кеңесі;  апартеидке  қарсы  арнайы
Комитет;  Адам  құқықтарына  қатысты  басып  алынған  аумақтардағы
Израиль  өрекеттерін  зерттеу  жөніндегі  арнайы  Комитет;  Палестина
халқының ажырамас қүқықтарын жүзеге асыру жөніндегі Комитет.
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қолда      У        жө      ніндегі  экономикалық  және  әлеуметтік  салаларда  ^Үкықта*        КҮрады      ’
Жарғысының  62-бабына  сәйкес  ЭКОЭЛК  “адам  Қолдау  и      Ы  М6Н  нег      *      зг      *
бостандықтарының сақталуы мен ережелерін
Қатыстьі      М      ч      аКСаТТ3      ̂      ЫНДа       Ү      сыныста      Р”  жасай  алады.  Адам қүқықтарына ^ҮҚЫіста
МӘселеі      ?      е      Р      д1       карастыру  кезінде  көмек  көрсету  үшін  Кеңес  Адам  комисси    РЫ

Жөніндег      * комиссияны және Әйелдер жағдайы жоніндегі Аз Үлтта      НЫ Қ      ̂ Р      ДЫ      *. ^    дам

күқықтары жөніндегі комиссия, өз кезегінде       к      °миссиянІ      Ы      қ      КеМС,ТУДІҢ алдьш ал      У     және

корғау жөніндегі шағын

бері   Жыл  ̂      ,қта      Р      ЬІ Ж0      ніндегікомиссия 1946ж. қүрылды,солуақыттан
адам к       Саиын комис      рияның сессиялары өткізіліп келеді. Комиссия
күқықт^      ҚЫҚТа      ̂      Ы жөніндегі       ^ас °Р      гаи       болып табылады және осы
адам к       қатысты       'ПФ-лі мәселелермен айналыса алады. Осы орган
Кужатта                              ж      °ніндегі зерттеулер жүргізеді, халықаралық
^коном       ЫЦ       ^      СЬІНЫСта      Р      ы м      ен жобаларын жасайды, Бас Ассамблея мен
0Рында'      ИКаЛЫК және әле      У      мс      ттік Кеңестің арнайы тапсырмаларын
°тінішт       с      °ндай-ақ адам қүқықтарының бүзылуына қатысты
м      әселе       РДІ       *      а      Р      анды Ком      иссия қүзыретгеріне адам қүқықгары жөніндегі
ьінтм^       к1      Р      етін       ЬҰҮ-ның басқа органдарының барлығымен тығыз ‘мақтастық 

жасайды.
т      Уралы      Га      у      ІЫНДа  Комитет       КҮРамындағы  18  адамымен  адам  қүқықтары    Адам  қ
алықа      Р      алық       биллді дайындаумен айналысты. Бүгінгі таңда °лар ^      қықта      Р      ы ж      өніндегі
комиссия  мүшелерінің  саны  43-ке  жетгі,  Мерзімге      ЖЫЛДЫҚ  ме      Р      зімге  са      йланады.
Олар жыл сайын алты апталық    Мемлек ЖННалып      *      өз  сес      сияларын өткізіп түрады,
комиссия  кез  келген        ө      Рканл  *'      ГП       °      СЬІ  мемлекеттін       ерекше  қызығушылығын
туғызатын       с      °ндай      ЗИ       ,      м      ̂      селеле      Р бойынша өз жүмысына қатысуға шақыра алады,
^кілдеп*^  Ассамблея  мойындаған  үлт-азаттық  қозғалыстардың        да       Үкім      Ш
Шақьі      Р      ал      ̂ *  Мамандандырылған  мекемелер  мен  бірқатар  басқа        ж      °нінл
                                   Ү      иым      Дар олардың мүдделеріне қатысы бар мәселелер
э      коң  ом

еГ1 комиссияның ж      Үргізетін талқылауларына қатыса алады, ал м      ә      Ртеб      ИК,а      г    ЫҚ және

әле      У      м      еттік Кеңес жанындағы консультативтік мәжіліст  01 * * ^ Ү      кімета      Р      алы      К емес
үйымдар  комиссияның  ашық  алады        е      Р      1н1ң  ж      Ү      м      ысын  бақылау  үшін  ресми
өкілдерін тағайындай

ө      зінЫбГ        қүқықта      Р      ЬІ  жө      ніндегі  комиссия  бірқатар  елдер  мен  аумақтарда
Катысты      РНСШе  қосалқы       ^ргандарын  қүрды,  сондай-ақ  өзініңқүзыретіне  Күқықт
МӘСелеле      Р^      жонін      Дегі  органдарын қүрды.  Қазіргі  таңда,  адам тобы-    е  

а      Р      ЫНын       Ү    даиы

°рескел бүзылу жағдайларын зерттейтін жүмыс       ж      °ніңп  Р1КСІ3 т      ̂      де немесе       зорлықпен
күштеп жоғалып кету мәселелері Дегі жүмыс тобы; даму қүқығы жөніндегі
үкіметтік сарапшылардын



жұмыс тобы бар.  Сондай-ақ,  комиссия  адамның бұзылған құқықтарын
қарастырудың  түрлі  әдіс-тәсілдерін  белсенді  тұрде  қолданып  келеді,
мәселен  адам  құқықтары  саласындағы  немесе  белгілі  бір  елдердегі
немесе адам қүқықтарыныц нақты бұзылуына байланысты жағдайларды
зерттеу  ұшін  сарапшылар  тобының  мәліметтерді  жинауын  айтуға
болады.  Мүндай  құқық  бұзушылықтар,  әдетте  сот  талқылауынсыз
жазалауға, діни жаппай кырып-жоюға, жалдамалы кісі өлтіруге қатысты
болады.  Адам  құқықтары  жөніндегі  комиссия  халықаралық
декларациялар  мен  конвенцияларды  дайындауға  көмек  көрсететін
жүмысшы топтарын құрады.

1947  ж.  Аз  ұлттарды кемсітудің  алдын алу  және  қорғау  жөніндегі
шағын комиссия қүрылды. Адам қүқықтары жөніндегі комиссия сияқты,
ол  да  Экономикалық  және  әлеуметтік  Кеңестің  қызметтік  комис-
сияларының рәсім ережелеріне сәйкес әрекет етеді. Шағын комиссия ұш
жұмыс  тобын  құрды,  олар  жыл  сайынғы  әрбір  сессияның  алдында,
бірқатар  міндеттерді  жүзеге  асыруға  көмектесу  үшін  жиналады.
Мысалы,  хабарламалар  жөніндегі  жұмыс  тобы  адам  құқықтарының
бұзылуына қатысты және адам құқықтарын жүйелі түрде өрескел бүзуды
растайтын  мәліметтерді  қарастырады.  Қүлдық  мәселелері  жөніндегі
жұмыс тобы құлдық және қүл саудасы саласындағы оқиғалар барысық
бала  еңбегін  пайдалануды  қоса  алғанда  қарастырады.  Байырғы  халық
мәселелері  жөніндегі  жұмыс  тобы  байырғы  халықтың  қүқықтарын
қорғау саласындағы оқиғалар барысын қарастырады.

Совымен  бірге,  бағынысты  комиссияның  қүрылымында  адам
қүқықтары жөніндегі,  үстау және түрмеде қамау мәселелері  жөніндегі,
психикалық  ауруларына  байланысты  ұсталатын  адамдар  мәселелері
жөніндегі  қүжатгарды  қабылдауға  көмектесу  мәселелерімен
айналысатын сессиялық жүмыс топтары бар.

1977 ж. Адам қүқықтары жөніндегі комитет қүрылды. Ол Азаматгық
және саяси қүқықтар туралы халықаралық Пактінің 28- бабына сәйксс
құрылған  болатын  Оның  құрамы  Пактіге  қатысушы  мемлекеттердің
жоғары  моральдық  қасиеттері  бар  және  адам  құқықтары  саласында
құзыреттері  мойындалған 18 азаматтан түрады.  Азаматтық және  саяси
құқықтар  туралы  халықаралық  пактінің  Факультативтік  хаттамасына
сәйкес,  Пактіде  мазмұндалған  қүқықтардың  біреуі  бүзылғаны  туралы
арыз  жасаған  және  қолда  бар  барлық  ішкі  мемлекеттік  қүралдарды
қолданып  болған  жеке  түлғалар  адам  құқықтары  жөніндегі
комитеттердің  қарауына  жазбаша  хабарламалар  бере  алады.  Мұндай
хабарламалар  Пактінің  және  Факультативтік  хаттаманың  қатысушы
мемлекеттерінен  ғана  қабылданады.  Комитет  өзінің  әрбір  сессиясында
қатысушы  мемлекеттердің  Пактіде  көзделген  құқықтарды  өмірде  іске
асыру жөнінде қабылдаған шаралары туралы және осы қүкықтарды



пайдаланудың нақты нәтижелері  туралы, сондай-ақ Пактіде мазмүндалған
қүқықтарды  іске  асыруға  әсер  ететін  кедергілер  мен  факторлар  туралы
жасаған баяндамаларын қарастырады.

Әйелдер  жағдайы туралы  комиссия  өз  қызметін  1946  жылдан  бастап
ЭКОЭЛК-нің  қызметтік  комиссиясының рәсім  ережелеріне  сәйкес  жүзеге
асырып келеді. Оның тікелей міндеттері: саяси, экономикалық, азаматтық,
әлеуметтік  салалардағы  және  білім  берудегі  әйелдер  қүқықтары  туралы
үсыныстар  мен баяндамаларды дайындау,  сондай-  ақ  шүғыл қарастыруды
талап ететін әйел қүқықтары саласындағы маңызды проблемалар жөнінде
үсыныстар  беру.  1982  ж.  әйелдерге  қатысты  кемсітушіліктің  барлық
нысандарын  жою  жөнінде  23  сарапшыдан  түратын  комитет  қүрылды.
Конвенцияның  17-бабына  сәйкес,  әйелдерге  қатысты  кемсітушіліктің
барлық  нысандарын  жою  саласында  қол  жеткізілген  нәтижелер  туралы
баяндамаларды қарастыру комитеттің негізгі міндеттеріне жатады.

БҰҰ Бас Ассамблеясы 1951 ж. босқындар мәселесі жөніндегі (БЖКБ)
Біріккен  Ұлттар  Ұйымының  Жоғарғы  комиссар  Басқармасын  қүрды,  ол
БҰҰ  қамқорлығымен  босқындардың  халықаралық  қорғауын  қамтамасыз
етуге уәкілетті болады. Ол былайша жүзеге асады:

•       босқындарды  қорғау  туралы  халықаралық  конвенцияларды  жасауға
және бекітуге көмектесу, осы конвенциялардың қаулыларының орындалуын
бақылау және оларға керекті түзетулерді енгізуді үсыну;

•       босқындар  жағдайын  жеңілдету  және  қорғауға  мүқтаж  босқындар
санын  қысқарту  мақсатында  кез  келген  шараларды  орындау  жөнінде
үкіметтермен арнайы келісімге келуге көмектесу;

•        босқындардың  ерікті  түрде  репатриациялануын  қолдауға  немесе
олардың  жаңа  елдерде  ассимиляциялануына  бағытталған  күштерге
көмектесу;

•         босқындардың басқа мемлекеттердің аумағына баруын жеңілдету;
•        үкіметтерден олардың аумақтарындағы босқындар саны мен олардың

қүқықтық жағдайына қатысты мәліметтер алу;
•        босқындар  мәселелерімен  айналысатын  мүдделі  үкіметтермен,

үкіметаралық үйымдармен тығыз қатынас орнату және оны қол- дау.
БЖКБ  Бас  Ассамблеяның  рүқсат  беруімен  репатрациялау  жөне

орналастыруға  байланысты  міндеттерді  атқара  алады,  сондай-ақ
азаматсыздықты  қысқарту  туралы  конвенцияға  сәйкес  азаматтығы  жоқ
адамдарғй көмек көрсету жөнінде белгілі бір қызметтер атқарады.

БҰҰ-ныңліамандандырылған мекемелер жүйесі  өз  жүмысын адамның
негізгі қүқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағыттайды.



Мысалы,  1919  ж.  Ұлтгар  Лигасына  байланысты  автономды  үйым ретінде
қүрылған  Халықаралық  Еңбек  Ұйымы  (ХЕҰ)  еңбек  саласындағы
халықаралық нормаларды түжырымдау мен оларды тиімді жүзеге асыруды
өзінің  негізгі  міндеті  ретінде  таниды.  Еңбек  саласындағы  халықаралық
конвенциялар  мен үсыныстар  мәжбүрлі  еңбекке  тыйым салу,  кәсіподақтар
қүқығын  қоса  алғанда,  үйымдасу  қүқығын  қорғау;  еңбек  саласындағы
кемсітуді  жою,  ерлер  мен  әйелдердің  тең  еңбекгеріне  теңдей  ақы  алу
қағидасын қолдану,  еңбеклен толық қамтуды қолдау,  еңбек гигиенасы мен
қауіпсіздігі, сондай-ақ әлеуметтік қамсыздандыру сияқты адам қүқықтарына
қатысты  болып  келеді.  Біріккен  Ұлттар  Ұйымының  білім,  ғылым  және
мәдени  мәселелер  жөніндегі  міндеттері  өзінің  Жарғысына  сәйкес
“бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті  нығайтуға  көмектесу,  БҰҰ  Жарғысында
танылған  нәсіліне,  жынысына,  тіліне  немесе  дініне  қарамастан,  барлық
халықтар  үшін  әділдік,  заңдылық,  адамның  негізгі  қүқықтары  мен
бостандықтарын көпшіліктің қүрметтеуін қамтамасыз ету үшін білім, ғылым
және  мәдениет  жолымен  халықтар  ынтымақтастығын  күшейтуден  түрады.
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау үйымының (БДҰ) кіріспесіне сәйкес, жоғары
деңгейдегі  денсаулыққа ие болу кез келген адамның негізгі қүқықтарының
бірі  және  үкімет  өз  халқының  денсаулығы  үшін  жауап  береді,  әрі  ол
денсаулық  сақтау  және  әлеуметтік  қамсыздандыру  салаларында  тиісті
шараларды жасаған уақытта ғана сақтала алады. БҰҰ-ның Азық-түлік және
ауыл  шаруашылық  үйымы  (ФАО)  әлемдік  экономиканың  дамуына  және
адамзатты  ашаршылықтан  қорғауға  өз  үлесін  қосып  келеді.  Бүл  үйым
негізінен алғанда тамақтануды жақсарту мен өмір сүру деңгейін арттыруға
байланысты, еңбек өнімділігін көтеруді және ауыл шаруашылығының азық-
түліктері мен онімдерін тиімді бөлуді қамтамасыз ету, ауыл түрғындарының
омір  сүру  жағдайларын  жақсарту  мәселелерімен  айналысады  және  сол
арқылы  әлемдік  экономиканың  дамуына  үлес  қосады,  оның  қызметі
адамзаттың  жиі  кездесетін  проблемаларының бірі,  атап  айтқанда,  әлемдік
азық-түлік проблемаларын шешуге көмек көрсетуге бағытталған.

Еуропадағы  қауіпсіздік  және  ынтымақтастық  жөніндегі  үйым (ЕҚЬІҰ)
қауіпсіздік  мәселелерімен  айналысатын  жалпы  еуропалық  үйым  болып
табылады.  Бүл  аймақтық  үйым  дау-жанжалдардың  алдын  алу,  одан
сақтандыруды, Еуропадағы дағдарысты және жанжалдан кейінгі  жағдайды
қалпына  келтіруді  реттеуді  қамтамасыз  етеді.  Қауіпсіздікті  қамтамасыз
етудегі  ЕҚЫҰ  қадамдары  жан-жақтылы  сипагга  болып  келеді.  Ол
қарулануды бақылауды қоса-алғанда, қауіпсіздікті орнықтыруға, превентивті
(ескерту)  дипломатияға  байланысты мәселелермен,  сенім мен қауіпсіздікті
нығайту  шараларымен,  адам  қүқықтары,  сайлау  барысын  бақылаумен,
сондай-ақ экономикалық және



экологиялық  қауіпсіздікпен  айналысады.  Түтастай  алганда,  ЕҚЫҰ
қызметінін  жоғарыда  аталған  барлық  бағыт-бағдарлары  қандай  да  бір
қатынастар саласында адамдардың негізгі қүқықтары мен бостандықгарын
қамтамасыз  етеді.  Тікелей  алғанда,  бүл  демократиялық  институттар  мен
адам  қүқықтары  жөніндегі  Бюроның  (ДИ  АҚБ)  қызметімен  қамтамасыз
етіледі. ЕҚЫҰ-ның бүл қүрылымдық бөлімшесі сайлау өткізуді бақылайды
және  үлттық  сайлау  органдары  мен  адам  қүқықтары  жөніндегі
институттардың калыптасуына көмектеседі.

Бақылау сүрақтары

1.         Мемлекеттегі  халықтың  қүрамы  қандай  болып  келеді?
Мемлекеттердегі  хальпстар  тобының мәртебесі  қандай халықаралық және
ішкі мемлекеттік нормалармен қамтамасыз етіледі?

2.       Азаматтыққа анықтама беріңіз.
3.       Азаматтық алудың халықаралық қүқықтағы негіздері қандай?
4.       Халықаралық қүқықта азаматтық алудың қандай әдістері бар?
5.        Қосарланған  азаматтық  қандай  жағдайда  пайда  болады  және

халықаралық бірлестіктің бипатризм мәселелеріне деген көзқарасы қандай?
6.       Апатризм  институты  дегеніміз  не  ?кәне  оның  қандай  қүқықтық

салдары болады?
7.       Қазақстан Республикасында азаматтық алу рәсімі қандай?
8.        Қазақстандық  іс-төжірибедегі  азаматтықтан  айыру  нысандары

қандай?
9.       “Шетелдік  азамат”  үғымын  айқындап  беріңіз  және  қүқықтық

мәртебесінің ерекшеліктерін белгілеңіз.
10.       Шетел азаматтарының қүқықтық режимдерінің қандай түрлері бар?
11.        Баспана қүқығы дегеніміз не және оның қандай белгілері бар?
12.         Қазақстан Республикасында саяси баспана беру тәртібі қандай?
13.       Адам  қүқықтарын  қүрметтеу  қағидасының  қүқықтық  мазмүны

қандай?
14.        Адам қүқықтарына қатысты халықаралық-қүқықтық актілер жүйесі

қандай?
15.        1948  ж.  Адам  қүқықтарының  жалпыға  бірдей  Декларациясының

тарихи маңызы неде?
16.       Халықаралық  қүқықтағы  адам  қүқықтары  мен  бостандықтарын

қорғау тетігі нені көрсетеді?
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9- ТАРАУ. Дипломатиялық және консулдық құқық

9.1.       Өркепиетті  әлемдегі  дипломатия  ұгымы.  Дипломатиялық  құкық
ұгымы және қайнар коздері.

9.2.        Сыртқы қатынас органдары.
9.3.       Днпломатиялық өкілдіктердін міндеттері, артыкшылық- тары жане

иммунитеттері.
9.4.       Сауда өкілдіктерініц, арнайы миссиялардың құқықтық мәртебесі.
9.5.        Консулдық құқық ұгымы, қайнар көздері.
9.6.        Консулдық артықшылықтар мен нммунитеттер.

9.1. Өркениетті әлемдегі дипломатия ұғымы.
Дипломатиялық құқық үғымы және қайнар көздері

“Дипломатия” үғымы грек сөзі ёіріоша - екі бүктелген бет, құжат деген
мағынадан  шыққан.  Бүл  жерде  “дипломды  үстаушы”  деген  сөз  алғашқы
мағынасында қолданылып отыр, яғни провинцияларға немесе мемлекеттен
тыс шетелге кетіп бара жатқан ресми түлғаларға берілетін үсыныс немесе
сенім грамоталары.

Кен  мағынадағы  дипломатия  ұғымы  -  бүл  халықаралық  құқық
субъектілерінің өкілдіктері  жөніндегі,  бейбітшілік  және бейбіт  қатар  өмір
сүру  жөніндегі,  халықаралық  қатынас  қатысушыларының  құқықтары  мен
мүдделерін  бейбіт  жолмен  қорғау  жөніндегі  ресми  қызмет.  Дипломатия  -
бүл халықаралық құқықта рүқсат етілетін арнайы дипломатиялық шаралар,
әдістер  мен  тәсілдер  көмегімен  мемлекеттің  сыртқы  саясатын  жүзеге
асырудың бір қүралы болып табылады.

Тар  магынадағы  дипломатия  үғымы  -  бүл  келіссөздер  жүргізу  мен
шарттар, келісімдер жасау шеберлігі. Осындай шеберліктің қоғамның даму
заңдылықтарын білуге, халықаралық қатынас тарихын, жеке елдер тарихын,
халықаралық  қүқықты,  жеке  елдердің  конституциялық  қүқықтарын,  шет
тілдерді зерттеп-білуге негізделетінін айту керек.

Адамзат  қоғамыньщ  даму  тарихында  мемлекеттердің  сыртқы  саясат
мәселелерінде оның маңызды қүралының бірі - дипломатия өрқашан бірінші
орында келеді.  Бір-бірімен жанжалдасып қалған мемлекетгердің,  түтастай
халықтардың  тағдыры  осындай  мәселелердің  тиімді  шешілуіне  тікелей
тәуелді болады.

Барлық  мемлекеттердегі  орталық  және  шетелдердегі  орган  түріндегі
дипломатиялық  аппараттарды  (Сыртқы  істер  министрлігі,  елшіліктер,
миссиялар,  консулдықтар)  дипломатиялық  қызметтердің  негізгі  жетекшісі
және орындаушысы ретінде айтуға болады, оларда арнайы



жасақталған  және  дайындалған  дипломагиялық  кадрлар  түрақты  жүмыс
істейді.  Мүндай  кадрлардың  жүмыс  жүйесі  мемлекеттің  дипломатиялық
қызметін  қүрайды және ол мемлекеттік  қызметгің маңызды бөлігі  болып
табылады.  Дипломатиялық  аппарат  -  бүл  мемлекеттік  аппараттың  бір
бөлігі,  оның  қызметінің  багыты  мен  мазмүны  мемлекеттің  әлеуметтік-
экономикалық, саяси қүрылымымен айқындалады.

Дипломатиялық  аппаратты  жетілдіру,  дипломатиялық  кадрларды
іріктеу мен дайындауды жақсарту, дипломатияның ең озық тәжірибелерін
зерттеу және пайдалану, оның ғылыми негіздерін дайындау және дамыту -
халықаралық мәселелерді бейбіт жолдармен шешу үшін және бейбітшілік
пен  бейбіт  қатар  өмір  сүру  саясатын  нығайту  үшін  дипломатияны
қолдануға  мүдделі  барлық  мемлекетгердің  алдына  қойған  маңызды
міндеттері болып табылады.

Дипломатия —  бүл  мемлекеттің  сыртқы  саясатының,  халықаралық
қызметінің қүрамдас бір бөлігі. Сыртқы саясат дипломатияның мақсатгары
мен  міндеттерін  айқындайды  және  сол  арқылы  іс  жүзіндегі  шаралар
жиынтығын,  сондай-ақ  сыртқы  саясатта  қолданылатын  нысандарды,
қүраддар мен әдістерді айқындайды.

Өркениетті  әлемдегі  дипломатиялық  төжірибе  тәуелсіз  мемлекет-
тердің  сыртқы  саясаттағы  мүдделерінде  дипломатиялық  кызметтің
дәстүрлі  әдістерінін  және  жаңа  нысандар  мен  әдіс-тәсілдерінің  қолда-
нылып  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
қүқықтың баска субъектілеріне қатысты олардың жүзеге асу тәртіптеріне
мүқтаж болуда.  Көптеген ғасырлар бойы осы қүқықтық нормалар реттеу
заты  бойынша салыстырмалы түрде  түрақты және  дербес  саланы жасап
шығарды.  Қазіргі  таңдағы  дипломатиялық  қүқық  халықаралық  қүқық
салаларының  ішіндегі  анағүрлым  жүйеленген  және  үдемелі  дамыған
салалардың  бірі.  Дипломатиялық  қүқық  -  бүл  қүқықтың  байырғы
салаларының  бірі.  Ол  ең  алдымен  елшілік  қүқық  ретінде  пайда  болып,
дамыған еді.    XX ғ.  басына қарай елшілік қүқық дипломатиялық қүқыққа
айналды.

Дипломатиялық  қуқық -  бүл  халықаралық  қатынасқа  қатысушы
халықаралық  күқық  субъектілерінің  еркін  білдіретін  қағидалар  мен
нормадардыц  халықаралық  қүқық  субъектілерінің  келісім  және
қамтамасыз  е*гу  нәтижелерінде  бекітетін  жиынтығы;  бейбітшілік  пен
бейбіт  қатар  өмір  сүруді  қолдау  және  нығайту  мақсатындағы  ресми
органдарыныч  жағдайы  мен  қызметін  (функциялары  мен  мәртебесін)
реттейді.



Бірқатар  оқулықгар  мен  оқу  қүралдарында  “сырткы  қатынас  қүқығы”
деген  үғым  кездесіп  қалады.  Сыртқы  қатынас  қүқығы  түжырымдамасы
халықаралық  өмірдің  нақты  жағдайлары  объективті  түрде  осы  саладағы
халықаралық  қүқық  нормаларының  жүйеленуі  мен  үдемелі  дамуы  осы
саланың  мемлекеттердің  шетелдерде  тіркелген  дипломатиялық  және
консулдық  өкілдіктерінің  қызметін  ғана  емес,  сонымен  бірге  сыртқы
қатынастың  ішкімемлекеттік  органдарының,  арнайы  миссияларының,
халықаралық  конферециялардағы  делегацияларының,  халықаралық
үйымдардың  жанындағы  мемлекеттердің  өкілдіктерінің  және  солардың
жанындағы түрақты бақылаушылар миссиясының қызметін реттеуге біртіндеп
жол  қойылатындығында.  Міне,  сол  арқылы  ғылыми  айналымға  “сыртқы
қатынас қүқығьГ деген кеңірек үғымды енгізуді түсіндіруге болады.

Шарт жоне салт-дәстүр дипломатиялық қүқықтың негізгі қайнар көздері
болып табылады. 1961 ж. дипломатиялық қатынас туралы Вена Конвенциясы
дипломатиялық  қызмет  саласындағы  негізгі  қайнар  көздің  бірі.  Сонымен
қатар,  дипломатиялық  қүқық  мемлекеттердің  арнайы  миссияларының
қызметін,  сондай-ақхалықаралық  конференциялардағы  окілдіктердің
қүқықтық  мәртебесін  реттейді.  Ол,  ең  алдымен  1969  ж.  арнайы  миссиялар
туралы  Конвенция,  мемлекеттер  өкілдіктерінің  әмбебап  сипаттағы
халықаралық үйымдармен қатынастары туралы 1975
ж.          Вена Конвенциясы.

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы және оны жариялауы шетел
мемлекеттерімен  саяси,  экономикалық,  ғылыми-техникалық,  мәдени  және
басқа  да  қатынастарын  дамытты.  Сондықтан  халықаралық  қауымдастықпен
қатысу  нысандары  мен  тәсілдерін  жаңарту  қажеттілігі  пайда  болды.
Халықаралық қатынастардың үлғаюы, шетелдерде қазақстандық өкілдіктердің
көбеюі  мен  қазақстандық  азаматтар  санының  артуы  дипломатиялық  және
консулдық  қызметтің  мазмүнына  сапалық  өзгерістер  енгізді.  1993  ж.
көктемінде  Қазақстан  сыртқы  саясатты  жүзеге  асыру  саласындағы
халықаралық стандартқа  қосылды.  Дипломатиялық  қатынас  туралы 1961  ж.
Вена  Конвенциясына  және  консулдық  қатынас  туралы  1963  ж.  Вена
Конвенциясына  орай,  Қазақстан  Республикасы  елшілік,  миссия  немесе
консулдық  аймақ  деңгейіндегі  қатынастар  орнатады.  Дипломатиялық
қатынастарда  біз  түрлі  нысандарды  қолданамыз.  Мөселен,  Қазақстан
Республикасының  Президентіне  мемлекет  басшыларының  (АҚШ,  Жаңа
Зеландия)  жеке  жолдаулары,  дипломатиялық  қатынас  орнату  жөніндегі
Сыртқы  істер  министрлігінің  біріккен  мазмүндамалары  (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  және  визалар  берудегі  өзара
түсіністіктер  туралы  меморандумдар  (Пәкстан  Ислам  Республикасы,  Иран
Ислам Республикасы), консулдық шарттар (Украина, Түркменстан) консулдық
қатынастар орнатудың кең таралған түрлері.

Шетел  мемлекеттерінің  тәжірибелерін  ескере  отырып,  Қазақстан
дипломатиялық  және  консулдық  қызметтерді  ұйымдастыру  жөнінде  өз
заңдарын қабылдауда, сыртқы саяси ведомство - Сыртқы істер министрлігінің
жүмысын  жетілдіруде,  консулдық  заңдастыру  туралы  арнайы  нүсқаулық
материалдарын  жасауда;  Қазақстан  Республикасы  азаматтарының,  шетел
адамдардың  және  азаматтығы  жоқ  адамдардың  қүқықтары  мен  заңды
мүдделеріне  қатысты  қүжаттарды  Сыртқы  істер  министрлігінің  мекемелері
арқылы сүрату тәртібі туралы; Қазақстан азаматтарын шетелдерде есепке алу
және  тіркеу  туралы;  Қазақстан  азаматтарының  шетелде  түрғылықты
түруларына  рүқсат  беруді  ресімдеу  туралы  және  т.б.  женінде  арнайы
нүсқаулық материалдар дайындайды.

Қазақстан  Республикасындағы  дипломатиялық  қызмет  Ұлттық  заңдарға
және  халықаралық  шарттарға  сәйкес  жүзеге  асырылатын  мемлекеттік
органдардағы  азаматтардың  кәсіби  қызметі.  Біздің  мемлекетіміздегі
дипломатиялық лауазымға тағайындау тәртібі халықаралық стандарттарға сай.
Мәселен,  дипломатиялық  қызметке  жоғары білімі  бар,  шет  тілдерін  білетін,
өзіне  жүктелген  міндеттерді  орындау  үшін  тиісті  қабілеттері  бар  азаматтар
тағайындалады. Біздің ойымызша, жақын болашақта, біз арнайы жоғары білім
және  мемлекеггік  тілді  білу  сияқты  талаптарды  да  қоса  айтатын  болармыз.
Мүндай  өзгерістердің  болуы  уақыт  талабы.  Сыртқы  істер  министрін
тағайындау  тәртібі,  дипломатиялық  қызметті  өткеру  және  тоқтату
ерекшеліктері,  дипломатиялық  қызмет  қызметкерлерін  қамтамасыз  ету,
кепілдік  беру  және  отемақылар,  қүқықтар  мен  міндеттер  келсмі,
жауапкершілігі  мемлекеттік  қызметтің  осы  беліміне  ерекше  жағдайды
қамтамасыз етеді.

Біздің  мемлекетіміздің  дипломатиялық  және  консулдық  қатынастарын
шетел мемлекеттеріндегі окілдіктер мен халықаралық үйымдардағы екілдіктер
қамтамасыз  етеді;  Қазақстанның  БҰҰ  қызметіне  қатынасуы,  мемлекет
мүддесін  сыртқы  саясаттағы  түрлі  мәселелерінде  қамтамасыз  етеді.
Дипломатиялық  қүралдар  мен  тәсілдер  арқылы  мемлекеттің  халықаралық
бейбітшілікті,  үжымдық  және  аймақтық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етудегі
әрекеттерін жүзеге асырады.



9.2.        Сыртқы қатынас органдары

Сыртқы қатынастарда мемлекет өзінің тәуелсіздігі арқылы халықаралық
қүқық субъектілікке ие болатын біртүтас қүрылым ретінде көрінеді. Сыртқы
қатынас  органдары  мемлекеттің  шетелдегі  өкілдігі  ретінде  болады  және
олардың  қүзыреттері  шегінде  іске  асырылатын  барлық  әрекеттері
мемлекеттің  шетелдегі  өкілінің  әрекеті  ретінде  қарастырылады  және  оған
халықаралық қүқық нормаларына орай жауапкершілік жүктейді. Кез келген
мемлекеттің сыртқы қатынас органдары ішкі мемлекеттік (немесе орталық)
және шетелдік болып екіге бөлінеді.

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

Мемлекеттің шетелдік сыртқы қатынас органдары, өз кезегінде түрақты
және  уақытша  болып  бөлінеді.  Қазақстан  Республикасындағы  түрақты
сыртқы  қатынас  органдарына  Қазақстан  дипломатиялық  қатьшас  орнатқан
елдерде  тіркелген  Қазақстан  Республикасының  дипломатиялық  өкілдікгері
(елшіліктер  мен  миссиялар);  консулдық  мекемелер,  түрақты  өкілдіктер,
халықаралық  үйымдар  жанындағы  түрақты  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  жүмысына  қатысушы  делегациялар
және олардың үйымдары және т.б. жатқылады.

Мемлекет  басшысының  өкілептіктері  - Қазақстан  Республикасының
Президентінің,  Парламентінің,  Үкіметі  мен  Үкімет  басшысының
өкілеттіктері  Қазақстан  Республикасының  Конституциясымен,  тиісті
нормативтік  актілермен  белгіленген.  Бүл  мәселелер  конституциялық  және
әкімшілік қүқықтарда егжей-тегжейлі зерттелген.

Сырткы  істер  министрлігі  -  Қазақстан  Республикасының  сыртқы
саясатын  жүргізу  жөніндегі  іс-шараларды  жүзеге  асыруды  және  сыртқы
қатынастар саласындағы мемлекеттік басқаруды қамтамасыз ететін орталық
атқарушы  орган  болып  табылады.  Министрлік  өз  қызметін  Қазақстан
Республикасының Президенті мен Үкіметі басшылығымен жүзеге асырады.
Жалпы  мәселелер  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-



қүқықтық  актілерді  басшылыққа  алады.  Министрлік  жүйесіне  Қазақстан
Республикасының  дипломатиялық  өкілдіктері  мен  консулдық  мекемелері,
Қазақстан Республикасының халықаралық үйымдар жанындағы өкілдіктері,
Министрліктің Қазақстан Республикасы аумағындағы өкілдіктері мен өзінің
ведомстволық бағыныстағы үйымдары кіреді.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрліғінің негізгі міндеттері
мыналар болып табылады:

•       Қазақстан  Республикасы  сыртқы  саясатының  түжырымдамасы  мен
негізгі  бағыттарын әзірлеу және  Қазақстан Республикасының Президентіне
және Үкіметіне тиісті үсыныстарды тапсыру;

•       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
түтастығын  және  шекараларының  мызғымастығын,  оның  басқа
мемлекеттермен  өзара  қарым-қатынастарындағы  және  халықаралық
аренадағы  мүдделерін  қорғауды  дипломатиялық  қүралдар  мен  әдістермен
қамтамасыз ету;

•       Шет  елдерде  Қазақстан  Республикасы  азаматтарының  және  заңды
түлғаларының қүқықтары мен мүдделерін қорғау;

•         Қазақстан  Республикасының  шетелдік  мемлекеттермен
дипломатиялық  және  консулдық  қатынастарын,  халықаралық  үйымдармен
қарым-катынастарын жүзеге асыру;

•         Шетелдік  мемлекеттермен  және  халықаралық  үйымдармен
қатынастарда  Қазақстан  Республикасының  біртүтас  сыртқы  саяси  бағытты
жүргізуін  қамтамасыз  ету  мақсатында  атқарушы  өкіметгің  басқа  да
органдарының қызметін үйлестіру және жүмысына бақылау жасау.

Министрлік  өзіне  жүктелген  міндеттерге  сәйкес,  Қазақстан
Республиксының шетелдік  мемлекеттермен және  халықаралық үйымдармен
қатынастар  мәселелері  жөнінде  белгіленген  тәртіпте  Қазақстан
Республикасының  Президентіне  және  Үкіметіне  үсыныстар  мен  үсыным-
кеңестерді әзірлейді және табыс етеді, сондай-ақ, халықаралық шарттар мен
келісімдерді жасасу, бекіту, орындау, қолданысын тоқтату және бүзу туралы
үсыныстарды  дайындайды  және  белгіленген  тәртіпте  осы  үсыныстарды
Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің  қарауына енгізеді.
Мүнан басқа, Министрліктің қызметіне мынадай міндеттер кіреді: Қазақстан
Республикасының  қүқықтық  іс-тәжірибесінде  халықаралық  нормаларды
жүзеге асыруға жәрдемдеседі, республика заңдарын жетілдіру, оларды



Қазақстан Республикасыныңхалықаралық-қүқықтық міндетгемелеріне сәйкес
келтіру жөніндегі үсыныстарды даярлайды.

Министрлік  Қазақстан  Республикасы  азаматтарының  қүқықтары  мен
бостандықтарық  оның  корғанысы  мен  мемлекеттік  қауіпсіздігін,
қүқықтықтәртіпті  қорғауды,  айналадағы  ортаны  сақтауды  қамтамасыз  ету,
Қазақстан  Республикасының  шетелдік  мемлекеттермен  және  халықаралық
үйымдармен  сауда-экономикалық  және  қаржылық  байланыстарық  ғылыми-
техникалық,  мәдени  және  өзге  де  алмасуларын  дамыту  мен  кеңейту
жөніндегі  нақты  іс-шараларды  әзірлеуге  қатысады,  халықаралық
бейбітшілікті,  ғаламдық  және  аймақтық  қауіпсіздікті,  сонымен  бірге
Қазақстан  Республикасының  Біріккен  Ұлттар  Ұйымы  мүшесі,  жалпы
еуропалық  және  басқа  да  аймақтық  процестердің  қатысушысы  ретінде
қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының БҰҰ, басқа да халықаралық
үйымдардың,  конференциялардың,  кеңестердің,  форумдардың  қызметіне
қатысуын қамтамасыз етеді,  халықаралық қауымдастықтың мүшесі  ретінде
Қазақстан  Республика-  сының  ғаламдық  және  аймақтық  халықаралық
проблемаларды  шешудегі  рөлін  арттыруға  жәрдемдеседі,  аштықпен  және
артта  қалушылықпеқ  халықаралықтерроризммеқ  үйымдасқан  қылмыспен
және  есірткілердің  заңсыз  айналымымен  күресу,  сондай-ақ  экологиялық
жағдайы  нашар  және  техногендік  апаттар  аймақтарындағы  салдарды  жою
жөніндегі халықаралық акцияларға қатысады.

Қазақстан  Республикасы  Сыртқы  істер  министрлігі  республиканың
айналадағы ортаны халықаралық қорғау және үжымдық пайдалану, Әлемдік
мүхит ресурстарын игеру, ғарыш кеңістігін зерттеу саласындағы мүдделерін
қамтамасыз  етеді,  Қазақстан  Республикасының сыртқы және  ішкі  саясаты,
елдің әлеуметтік экономикалық, мәдени және рухани өмірі туралы ақпаратты
шетелде  таратуға  жәрдемдеседі,  жоғары  және  үкіметгік  деңгейлерде
халықаралық  алмасулардың  хатгамалық  қамтамасыз  етілуіқ  сондай-ақ
дипломатиялық  және  консулдық  артықшылықтар  мен  иммунитеттердің
сақталуына  бақылауды  жүзеге  асырады,  Қазақстан  Республикасының
парламентаралық  байланыстарын  жүзеге  асыруға  жәрдемдеседі,  шетелде
түрып жатқан отандастармен  байланыстарды және  қатынастарды дамытуға
жәрдемдеседі,  Сыртқы істер министрлігі  Қазақстан Республикасы жасасқан
және күшіне енген халықаралық шарттардың депозитарийі болып табылады
және  Қазақстанның  дипломатиялық  қызметінің  мүрағатын  қүрады  және
үстайды, республика аумағындағы шетелдік дипломатиялық және консулдық
өкілдіктердің  қызмет  етуіне  жәрдемдеседі,  сондай-ақ  өз  қүзырындағы
мәселелер  бойынша  Қазақстан  Республикасының  орталық  атқарушы
органда-  рымеқ  өкілдік  органдарымеқ  қоғамдық  бірлестіктермен  өзара  іс-
қимыл жасайды.



Қазақстан  Республикасы  Сыртқы  істер  министрлігінің  орталық
аппаратының қүрылымы мынадай болады:

•       Басшылық;
•        Әкімшілік және бақылау департаменті;
•        Консулдық қызмет департаменті;
•        Сыртқы  істер  министрлігінің  орталық  аппаратын  және  оның

Шетелдегі мекемелерінің қызметін қамтамасыз ету жоніндегі департа- мент;
•        Бірінші  департамент  (БҮҰ  және  халықаралық  экономикалық

ынтымақтастық Басқармасы, Халықаралық қауіпсіздік Басқармасы)
•         Екінші департамент (Еуропа және Америка Басқармасы, Мемлекеттік

хаттама басқармасы);
•         Төртінші департамент (Азия, Таяу Шығыс және Африка Басқармасы,

Шарттық-қүқықтық басқарма)      1      .
Сьфтқы  істер  министрлігінің  шарттық-қүқықтық  бөлімі  мемлекеттің

сыртқы  саясатына  қатысты  халықаралық  шартгардың  мәтіндерімен  жүмыс
істейді.  Мысалы,  ол  аумақ,  мемлекеттің  сыртқы  шекараларына  қатысты
мәселелер болуы мүмкін Сыртқы істер министрлігінің Мемлекеттік хаттама
басқармасы арқылы елшілер және өзге де шетелдік өкілдер келген елдерімен
алғашқы  байланысын  жасайтын  бөлімше  болып  табылады.  Бүл  басқарма
жаңа  келген  елшілерді  қарсы  алып,  оларды  орналастырады  және  оларға
елшілік  жүмысын  үйымдастыруға  жәрдемдеседі.  Дипломатиялық  өкілдік
орналасқан  мемлекетке  келген  елші  Сыртқы  істер  министрлігінің
мемлекеттік хаттама басқармасының меңгерушісіне бірінші кіріп, одан сенім
грамотасын тапсырудың бекітілген тәртібін сүрайды. Сенім фамотасы - бүл
елші немесе уәкілдік сыныбындағы дипломатиялық өкілдік басшысына оның
өкілдік  сипатын  және  шетелдік  мемлекетте  тіркеленіп  куәландыруға
берілетін  қүжат.  Содан  кейін  ол  сыртқы  істер  министріне  немесе  оның
бірінші орынбасарына танысу үшін және оған өзінің сенім грамоталарының
көшірмелерін, сондай-ақ сенім грамотасын тапсыру кезінде сөйлейтін сөзінің
мәтінін беру үшін ресми кіреді.

Сенім  грамотасына  дипломатиялық  өкілді  тағайындаған  мемлекет
басшысы қол қояды және Сыртқы істер министрінің қолымен бекітіледі. Ол
дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет басшысына арналады және оған
салтанатты  жағдайда  тапсырылады.  Сенім  грамотасын  тапсыру  актісі
елшінің  өз  міндеттерін  орындауға  кірісу  актісі  болып  есептеледі.  Сенім
грамоталарының қүрылымдық элементтеріне мыналар жатады: мемлекеттің
Негізгі заңының тиісті баптарына сілтеме жасау,

1 Сборник докумснтов по мсждународному праву. Қ .К. Тоқасв рсдакциясында. А., 1998. 2-том, 46- 
бет.



осы мемлекет басшысының лауазымын атау, фамилиясы, аты, сондай- ақ екі
елдін де дипломатиялық өкілдер алмасуына тиісті деңгейдегі дипломатиялық
өкілдік  рангісі;  дипломатиялық  өкілдің  өз  мемлекетінің  басшысы  атынан
немесе өз үкіметінің атынан айтқанының бәріне сену туралы өтініш.

Елші  өз  елі  дипломатиялық  қатынас  орнатқан  мемлекеттердің
елшілерінін  бәріне  арнайы  ресми  кіріп-шығады,  оны  дипломатиялық
корпустың  жоғары  дәрежелісінен  (дуайеннен)  бастайды.    Дуайен -
дипломатиялық  корпустың  (ағылшын  тілді  елдерде  әдетте  декан  деп
аталады) протоколдық басшысы. Дуайен дипломатиялық корпустың атынан
түрлі  шараларда  сөз  сөйлейді  және  дипломатиялық  корпус  мәртебесіне
қатысты  мәселелер  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  өріптестеріне  қараганда  лауазымында  көбірек  мерзім
отырған түлға дуайен болып сайланады.

Сөйтіп,  мемлекеттік  хаттама  басқармасы  Сыртқы  істер  министрлігінің
жедел  басқару  бөлімшесі  болып  табылады.  Хаттамалық  басқарма  өз
жүмысын  жүргізген  кезде  мемлекеттің  әрбір  мемлекетпен  орнаткан
дипломатиялык қатынасының сипаты мен деңгейін ескеріп отырады.

Мемлекет  басшылары  халықаралық  қатынастарға  қатысты  барлық
мәселелерді әрдайым өзара тікелей талқылай алмайды. Соған орай, олар өз
аттарынан  келіссөз  жүргізетін  өкілдерді  үстауға  мәжбүр  болады.  Мүндай
өкілдер дипломатиялық агенттер деп аталады. Олардың міндеті, ең алдымен
өздерін  жіберген  мемлекеттің  саясатын  түсіндіру  және  өздері  келген
мемлекетге  соны  мақүлдатуға  қол  жеткізуден  түрады.  Сол  арқылы  екі
мемлекет  арасында  достық  қатынастар  орнайды.  Дипломатиялық  қатынас
туралы  1961  ж.  Вена  Конвенциясының  1-  бабына  сөйкес,  дипломатиялық
агент  деп  окілдік  басшысы  немесе  өкілдіктің  дипломатиялық  персоналын
айтады.  Дипломатиялық  агентгердің  өкілдік  сипаттан  басқа  бірқатар
айырмашылық  ерекшеліктері  болады,  ол  -  дипломатиялық  сыныптар  мен
дәрежелер. Дипломатиялық дәреже бүл
-       дипломатиялық қызметгі өткеруге қатысты нақты мемлекеттің заңдары мен
ережелеріне сәйкес берілетін дипломаттың жеке дәрежесі болып табылады.
Бүл  дәреже  лауазымына,  отставкаға  кетуіне  қарамастан,  сақтала  береді.
Қандай да бір елдердің дәрежелері мен лауазымдық жағдайы сәйкес келуі де,
сәйкес келмеуі де, мүмкін (мысалы, Төтенше



және  Өкілетті  елші  -  бір  мезгілде  дәреже  де,  лауазым  да).  Қазақстан
Республикасында  Төтенше  және  Өкілетті  елші  деген  жоғары  дәрежені
сыртқы  істер  министрі,  оның  орынбасарлары,  мемлекеттің  халықаралық
ұйымдардағы тұрақгы өкілдері  және  басқалары иеленеді.  Дипломатиялық
сыныптар  халықаралық  күқық  нормаларымен  айқындалады  және
дипломатиялық  өкілдік  басшыларына  ғана  қатысты  болады.
Дипломатиялыққатынастуралы  1961ж.ВенаКонвенциясының  14-бабы-  на
сәйкес, өкілдік басшылары үш сыныпқа бөлінеді, атап айтқанда:

а)      мемлекет басшылары жанында тіркелетін елшілер мен нунцилер және
тең дәрежедегі өкілдіктердің басқа басшыларының сыныптары;

б)          мемлекет  басшылары  жанында  тіркелетін  елшілер  мен
интернунцийлер сыныптары;

с)  сыртқы  істер  министрлері  жанында  тіркелетін  сенімді  өкілдер
сыныптары.

Қазіргі  кезде  дипломатиялық өкілдік  басшылары түріндегі  елшілердің
сыныптары  жоғалып  барады,  3  -сыныпты  дипломатиялық  өкілдер
халықаралық  іс-тәжірибеде  өте  аз  кездеседі.  Олармен  өзара  шектелген
саяси, экономикалық және басқа да мүдделері бар елдер ауысады. Әдетте, ол
саяси  көзқарастарға  байланысты  тиісті  бір  елдермен  дипломатиялық
қатынасты жоғары деңгейде үстағысы келмеген жағдайларда орын алады.

Дипломатиялық дәрежелер әрбір мемлекеттің ішкі қүқығымен енгізіледі
және  сыртқы  істер  министрлігі  аясында  шетел  мемлекеттерімен  ресми
қатынастар  жасауды  жүзеге  асыратын  барлық  лауазымды  адамдар  үшін
көзделеді. Халықаралық дипломатиялык іс- тәжірибеде мынадай дәрежелер
бар:

•       Төтенше және Өкілетті елші;
•        Бірінші сыныпты Төтенше және Өкілетті уәкіл;
•        Екінші сыныпты Төтенше және Өкілетті уәкіл;
•        Бірінші сыныпты кеңесші;
•        Екінші сыныпты кеңесші;
•        Бірінші сыныпты бірінші хатшы;
•        Екінші сыныпты бірінші хатшы;
•        Бірінші сыныпты екінші хатшы;
•        Екінші сыныпты екінші хатшы;
•        Үшінші хатшы;
•       Атгаше.
Елшілікті Төтенше және Өкілетті елші, миссияны - уәкіл немесе сенімді

өкіл басқарады. Сенімді өкілді уақытша сенімді өкілден айыра білу керек,
ол елші болмаған кезде елшілікті уақытша басқаруы мүмкін.

Елшілік және миссия - бүл дипломатиялық өкілдіктің екі  түрі.  Қазіргі
таңда дипломатиялық өкілдіктер деңгейін елшілік деңгейіне



дейін  жоғарылату  үрдісі  нығайып  келеді.  Жеке  мемлекетгер  арасындагы
катынастар  тығыз,  әрі  достық  сипатта  бола  бастағанда  дипломатиялық
екілдіктер  бір  деңгейден  екінші  деңгейге  қарай  қайта  кұрылады.  Мұндай
жағдайларда,  тиісті  елдердің  үкіметгері  халықаралык  қатынастарының
сапалы  екендігін  білдіру  үшін  өздерінің  дипломатияльіқ  екілдіктерінің
деңгейін жоғарылатуға және оларды миссиядан елшілііосе  айналдыруды, ал
уәкілдерді елшілер дәрежесіне көтеруге шешім қабылдайды.

Қазақстан  Республикасының Елшілігі  сыр      т1      <      ы       қатынастағы  мемлекеттік
орган  және  дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  еліндегі  оның  жоғары
дипломатиялық  өкілдігі  болып  табылады.  Елшілік  өз  қызметінде
дипломатиялық  қатынас  туралы  1961  ж.  Конвенция  ережелерін,  Қазақстан
Республикасынын  Констятуірм^ін.  Қазақстан  заңдарын,  Қазақстан
Республикасы  Президентінш  Жарлықтарын,  Қазақстан  Республикасының
қаулылары  мен  бүйрыктарын,  сондай-ақ  Сыртқы  істер  министрлігінің
нормативтік қүжаттары мен нүсқауларын
басшылыққа алады.

Диппоматиялық өкілдік басшысын тагайындау■ ^
Тағайындау алдында дипломатиялық өкіл тағаиындалатын ел үкіметінің

келісімін - агреман сүрату керек.    Агрем°н ~ (а§гетепІ < авгеег-деген француз
сөзінен  шыққан,  мақүлдау,  келісу  мағынасында)  бір  елдің  дипломатиялық
өкілі  ретінде  белгілі  бір  адамды  тағайындауға  екінші  бір  елдін  алдын-ала
келісім  беруі.  Агреман  не  үшін  сүратылады.  Біріншіден,  көпшілік  таныған
халықаралық  іс-тәжірибеге  байланысты.  Агреманды  сүратпауға  және  оны
алмай  түрып,  дипломатиялық  өкілді  тағайындауға  болмайды.  Екіншіден,
бірде-бір  үкімет өз  мемлекетінің сыртқы саясатына карсы баспасөз бетінде
немесе ауызша нысанда жағымсыз сөйлеген адамды өз еліне қабылдамайды.
Дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  ел  үкіметі  өз  елдеріне  хапыкаралық
қатынас    іс-  тәжірибесінде  объективті  түрде  және  адал  ниетпен  қатысқан
адамның  келуіне  сенуге  қүқығы  бар.  Өкіл  өзінің  Сыртқы    саясат
ведомствосынан  тиісті  нүсқау  алғаннан  кейін  дипломатиялық  өкілдж
орналасқан  елдін  сыртқы істер  министрлігіне  барып,  ауызша  нысанда  осы
елдеп өз лауазымынан кететінін және басқа кандидатурағэ агреман сүратуды
тапсыру туралы хабарлайды. Ауызша хабарламаға агреман сүратылатын адам
туралы  бар  қажетті  мәлімет  қосымша    тапсырьілады.  Халықаралык  іс-
тәжірибеде  агреманды  телефон  арқылы  сүрату  жағдаилары  да  кездеседі.
Әдетте, бүл аты мен жүргізетін   саяси  қызметі күмән тугызбайтын мемлекеттік
қайраткерлерге тараладЫ- Халықаралық іс- тәжірибе агреман сүрату фактісін
абсолютгі қүпиялыкга сақтауды талап
етеді.                                                                                                              с ~

Агреман сүратуға жауап қандай да бір саяси түсінікгергс баиланысты
болмаса, қысқа мерзімде беріледі. Жауап беру мерзімі -екі ел арасындағы



қатынастардың  жай-күйінің  көрсеткіші  есепті.  Дипломатиялық  этикет
ережелері  бойынша  сүратылған  агреман  туралы  еске  салуға  немесе  жауап
беруді  тездету  туралы  өтінуге  болмайды.  Агреманды  беру  туралы  жауап
сүратылған нысанда беріледі, яғни ауызша немесе жазбаша нысанда. Агреман
алған дипломатиялық өкіл сол елдің қалаулы адамы болады, яғни рег  80па £гаІа.
Егер  түлғаның  сол  елде  болуы  қолайсыз  болса,  оны  регзопа  поп  ^гаіа  деп
жариялайды.  Мүндай  жағдайда  бас  тарту  себебі  айтылмайды.  Кету  туралы
талап қойылған кез келген дипломатиялық қызметкер регзопа поп ^гаіа болып
есептеледі.

Елші  кеткенге  дейін  Сыртқы  істер  министрлігінің  тиісті  бөлімі
дипломатиялық өкілге сенім грамоталарық ал оның алдындағыға кері шақырып
алу грамоталарын дайындайды.   Кері іиақырып алу грамотасы
-         бүл дипломатиялық өкілдің лауазымынан кері шақырылатынын хабарлайтын
қүжат. Ол дипломатиялық өкіл тіркелген мемлекет басшысына арналады және
дипломатиялық  өкілді  тағайындаған  мемлекет  басшысының  қолы  қойылады
және 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 және
қолдауға  көмегін  тигізер  деген  үміт  білдіріледі.  Кейбір  мемлекетгердің
дипломатиялық іс-тәжірибелерінде кері шақырып алынған дипломатиялық өкіл
кеткеннен кейін, осы өкіл тіркелген мемлекет басшысы дипломатиялық өкілді
тағайындаған  мемлекет  басшысына    жіберу грамоталарын жібереді.  Мүндай
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.  Халықарапық  іс-
тәжірибеде басқадай нысан да  болуы мүмкін,  мысалы,  екі  мемлекет біріккен
жағдайда сыртқы саясатты біріккен үкімет жүргізуі керек және біріккен елдің
біреуі барлық дипломатиялық өкілдіктермен өз жүмысын тоқтатуы тиіс.

Дипломатиялық  агенттің  қызметі  дипломатиялық  қатынас  туралы  Вена
Конвенциясының 43- бабына сәйкес тоқтатыладьг:

•         егер  ол  белгілі  бір  мерзімге  жасалса  және  уақыты созылмаса,  мерзімі
біткен жағдайда;

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



•        дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  мемлекеттің  дипломатиялық
агентті  өкілдік  қызметкері  деп  танудан  бас  тартатындыгын  хабарлауы
(дипломатиялық өкілді регеопа поп £гаІа деп жариялау туралы ережеге орай).

Дипломатиялык миссия өз қызметін дипломатиялық өкіл қайтыс болған
жағдайда  тоқтатады.  Дипломатиялық  персоналдың  дәрежесі  жоғарырақ
мүшесі  өкілдік  басшысының  орнына  сенімді  өкіл  ретінде  уақытша  отыра
түрады.  Егер  қандай да  бір  мемлекет  өмірін  сүруін  тоқтатса  да  миссия  өз
жүмысын тоқтатады.

Дипломатиялық  қатынас  туралы  Вена  Конвенциясының  45-  бабына
сәйкес, екі мемлекет арасындағы дипломатиялық қатынас үзілген жағдайда,
сондай-ақ өкілдікті түрақты немесе уақытша кері шақырып алған жағдайда:

а)          дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  мемлекет  қарулы  жанжал
жағдайында да дипломатиялық өкілдікті  оның мүлкімен және мүрағатымен
бірге күзетуге және қүрметтеуге тиіс;

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

в)         тіркеген  мемлекет  өз  мүддесін  және  өз  азаматгарының  мүдделерін
дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекетке қолайлы болатын қандай да
бір мемлекеттің өкілдігіне корғауға сеніп тапсыруы мүмкін.

9.3. Дипломатиялық өкілдіктердің міндеттері, 
артықшылықтары жәие иммунитеттері

Дипломатиялық  өкілдік  пен  оның  персоналының  мәртебелерінің
дамыған  шарпық  негіздерінің  болуы  дипломатиялық  іс-тәжірибенің
сүранысын  толық  қанағаттандырады  деген  түжырымдама  дүрыс  емес  деп
ойлаймыз.  Дипломатиялық  өкілдік  институты  эволюциясының  себеп-
салдарына мыналар жатады:

•        мемлекеттердің озара тәуелділігінің күшеюі;
•        мемлекетгер арасындағы байланыстардың дамуы.
Дипломатиялық қүқық саласында негізгі халықаралық-қүқықтық

қүжаттардың қабылдануы халықаралық қатынастың белгілі бір тарихи даму
кезеңдерін  бейнелейді.  Алайда,  халықаралық  қүқықтық  іс-  тәжірибеде
дипломатиялық  өкілдік  пен  оның  Персоналдарының  қүқықтық
мәртебелерінің кейбір мәселелері  тиісті  шешімін таппайтын жағдайлар жиі
кездесіп  қалуда.  Мысалы,  дипломатиялық  курьерлердің,  дипломаттың
уақытша резиденциясының иммунитеті, ішкі қызмет, дипломатиялық баспана
мәртебелері айқындалмаған. Қүқықтық
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Халықаралық  қүқық  доктринасында  дипломатиялық  өкілдіктер  мен
олардың  персоналдарының  мәртебелерін  халықаралық-қүқықтық  реттеу
үрдістері  бар.  Халықаралық-қүқықгық  реттеуге  екі  үрдіс  тән:  біріншісі,
иммунитеттер  мен  артықшылықтарды  шектеуге  бағьпталса,  екіншісі  -
оларды  дамытуға  бағытталған.  Олар  дипломатиялық  өкілдік  орналасқан
мемлекеттің  мүдделері  мен  оларды  жіберген  мемлекетгердің  мүдделері
арасындағы  объективті  қайшылықтарға  негізделгеа  Былай  қарағанда,
мүндай қайшылықтар болмауы керек,  өйткені  әрбір  мемлекет бір  мезгілде
жіберуші  де,  дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  мемлекет  те  бола  алады.
Дегенмеқ  мемлекетгер  арасындағы  саяси  жүйелерде,  халық  саны  мен
географиялық  жағдайында,  қаржылық  және  басқа  да  м  үмкіндіктерінің
сипатында,  халықаралық  аренадағы  нақты  мемлекеттің  әсер  етулерінде
өзгешіліктердің болмай қалуы мүмкін емес. Осы факторлар арқылы белгілі
бір сатыларда өрбір мемлекеттің яки жіберуші не  болмаса дипломатиялық
өкілдік  орналасқан  ел  ретіндегі  мүдделері  бір-бірінен  артуына  әкеліп
соғады. Бүгінгі таңда мынадай үрдістер бар:

•          Батыс  елдерінің  көпшілігі  дипломатиялық  иммунитеттер  мен
артықшылықтар  аясын  кеңейтуді  жақтайды.  Дипломатиялық  өкілдіктердің
қалыпты қызмет етуін түрақты және сенімді қамтамасыз етуге үмтылу шетел
дипломатиялық  өкілдіктерінің  иммунитеттері  мен  артықшылықтарын
өрескел бүзушылықтар болмаған жағдайда көрініс табады.

•         Екінші  жағынан  алғанда,  жетекші  батыс  мемлекетгерінде,  өсіресе
Үлыбритания,  АҚШ,  Канада,  Франция  елдерінде  дипломатиялық
иммунитеттер мен артықшылықтарды әкімшілік  қүқық нормалары арқылы
шектеуге  бағытталған  саясат  бара-бара  ашық  жүргізіліп  келеді.
Дипломатиялық  иммунитеттер  мен  артықшылықтарды  шектеудің  маңызды
себептерінің  бірі  ішкі  саяси  үғымдар,  дипломатиялық  мекеме  орналасқан
мемлекет  үкіметінің  шетелдік  дипломатиялық  өкілдіктер  тарапынан
иммунитеттері  мен  артықшылықтарын  асыра  пайдалану  жағдайларына
батыс елдерінің наразылық білдіруіне көңіл аударуын айтуға болады.

Дипломатиялық иммунитеттер мен артықшылықтарды шектеу үрдісіне
негізінен азат болған мемлекеттер жақын келеді. Мүны олардың көбіне-көп
тіркеуші мемлекет ретінде емес дипломатиялық қатынасқа келген мемлекет
ретінде  мәжбүрлі  түрде  қатысуымен  түсіндіруге  болар,  өйткені  олардың
алдында  түрған  қаржылық  және  кадр  проблемалары  дамыған
мемлекеттермен  қатар  шетелде  дипломатиялық  өкілдікті  үстап  түруға
мүмкіндік  бермейді.  Мысалы,  азат  болған  бірқатар  елдер  бір  тарапты
тәртіпте шетелдің дипломатиялық өкілдіктерінің персонал санына квоталық
шектеулер бекіткен (Боливия, Ливия, Сингапур);



И пипломатгардын байпаиыс жасауына
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Иммунитеттер  мен  артықшылықтарға  байланысты  күрделірек
мәселелердің  бірі    оларды  беру  қажеттігін  теориялық  негіздеу  болып
табылады.

Осы  заманғы  заң  әдебиеттерінде  үш  теория  қарастырылады:
эксаумақтық, қызметтік қажеттілік және өкілдік теориясы.

Эксаумақтық  теорияның  мәні  дипломатиялық  өкілдік  орналасатын
аумақ  тіркеуші  мемлекетгің  бір  бөлігі  болып  табылады  дегенге  келіп
саяды;  өкілдік  елшісі  мен персоналы дипломатиялық өкілдік орналасқан
мемлекетте  болғанымен,  тіркелген  мемлекет  аумағында  қала  береді.-
Бүгінгі таңда дипломатиялық қүқықта бүл теория іс жүзінде қолданылып
жүрген жоқ.

Қызметгік  қажетгілік  теориясы дипломатиялық өкілдік  міндетгерінің
тиімді  орындалуын  қамтамасыз  ету  қажеттілігі  иммунитеттер  мен
артықшылықгар берудің негізі болып табылады дегенге саяды. Бүл теория
XIX  ғ.  екінші  жартысында  кеңінен  тарала  бастады  және  бүгінгі  таңда
көпшілік мойындаған теорияға айналды. Бүл теорияның жағымды жағы -
оның иммунитеттің болуын және көлемін анықтау қажет болған жағдайда
даулы мәселелерді шешу үшін өлшем ретінде қолданыла алатындығында
болып отыр.  Ал,  аталмыш теорияның кемшілігі,  оны пайдалана отырып,
бірқатар  иммунитеттер  мен  артықшылықтардың  қажеттілігін  негіздей
алмайсың.  Мәселен,  теориялық  жағынан  алғанда,  дипломатгың  салық
және  кедендік  иммунитетінің  болуын,  дипломатгың  отбасы  мүшелеріне
иммунитеттер  беруді,  дипломатиялық қатынас  қүралдарының иммунитет
көлемін түсіндіру қиынға соғады. Түтастай алғанда, қызметтік қажеттілік
теориясы қандай да бір иммунитеттің берілуін ғана түсіндіре алады, бірақ
мәні  бойынша  иммунитет  және  артықшылықтар  институтының  заңдық
негізі болып табылмайды.

Өкілдік  теория  дипломатиялық  өкілдік  басшыларының  ғана
иммунитеттер  мен  артықшылықтарын  негіздеп  бере  алады.  Қалған
персоналдардын  барлығы,  сондай-ақ  өкілдік  қызметкерлерінің  отбасы
мүшелері бүл теория негізі бойынша иммунитеттерді пайдаланбауы тиіс,
ал  ол  әрекеттегі  іс-тәжірибеге  қайшы  келеді.  Сонымен  бірге,  өкілдік
теориясына  орай,  иммунитеттер  дипломатиялық  өкілдікгің  ресми
әрекеттеріне  ғана  таралады,  ал  оның  жеке  әрекеттеріне  қатысты
иммунитеттер  бүл  теорияда  өз  негізін  таппайды.  Өкілдік  теория
дипломатиялық курьер иммунитетін де, сондай-ақ дипломатиялық қатынас
қүралдарының иммунитеттер көлемін де негіздей алмайды.

Дипломатиялық  өкілдіктің  негізгі  иммунитеттері  мен  артықшы-
лықтары жүйесі:

а)         ғимараттың қол сүғылмайтындығы.
Бүл  дипломатиялық  өкілдіктің  қалыпты  қызмет  етуін  қамтамасыз

ететін маңызды иммунитеттердің бірі. Дипломатиялық қатынас туралы



1961  ж.  Вена  Конвенциясының  1-  бабының  1-  тармағына  орай,  өкілдік
ғимараты  деп  өкілдік  мақсаттары  үшін  пайдаланылатын  ғимаратгы  немесе
оның  бір  бөлігін  айтады,  оған  меншік  қүқығы  кімге  тиесілі  екендігіне
қарамастан,  өкілдік  басшысыныңрезиденциясы,  сондай-ақосы  ғимаратты
немесе  ғимараттың  бір  бөлігіне  қызмет  көрсететін  жер  учаскесі  де
жатқызылады.  Мемлекеттер  өз  іс-тәжірибелерінде  шетелдік  дипломатиялық
өкілдік ғимараттарын мәжбүрлі түрде тартып алудан аулақ түруға тырысады.
Мөжбүрлеу әрекеттерін  қолдану туралы мәселе  әрбір  нақты жағдайлардағы
мән-жайларды ескере  отырып шешілуі  тиіс,  алайда  дипломатиялық  өкілдік
тарапынан  келген  мемлекеттің  заңдары  мен  қаулыларын  қүрметгемеуіне
байланысты  жауап  беру  максатында  мәжбүрлеу  шарасын  қолдану  жоққа
шығарылмайды.

Дипломатиялық  өкілдік  ғимаратының  қол  сүғылмаушылығы  іс  жүзінде
мынадай жолдармен жүзеге асырылады:

•       Өкілдік  ғимаратына  оның  басшысының  рүқсатынсыз  кіруге  тыйым
салу.  Мүндай  тыйым  салу  абсолютті  сипатқа  ие,  және  оны  тіпті
дипломатиялық өкілдікте өрт шықса да немесе оны террористер басып алса
да сақтау керек

•        Тінту,  қамауға  алу,  реквизиция  және  атқару  әрекеттері  сияқты
мәжбүрлеу шараларын жүзеге асыру мүмкіндігін жоққа шығару

•        Дипломатиялық өкілдіктің тыныштығын бүзатын немесе ар- намысына
тиетін, залал келтіретін жергілікгі билік өкілдері әрекеттерінің алдын алу. Бүл
жерде  сөз  жергілікті  билік  өкілдерінің  дүшпандық  ниеттері  туралы  болып
отыр. Егер олардың әрекеттері дипломатиялық өкілдік мүдделеріне қатысты
болғанымен,  арнайы оларға  бағытталма-  ған болса  және  әдеттегі  қызметтік
міндеттерінің  нәтижесі  болса  (екілдік  ғимаратына  тікелей  жақын  жердегі
қоғамдық  жүмыстар,  өкілдік  орналасқан  ауданда  техникалық  себептерге
байланысты  электр  энергиясының,  телефон  байланысының  үзіліп  қалуы),
ондай  жағдайда  аталмыш  әрекеттерді  ғимараттың  қол  сүғылмаушылығын
бүзды деп бағалауға болмайды

•        Дипломатиялық өкілдік ғимаратын күзетуді арнайы полицейлер немесе
әскери  бөлімшелер  арқылы  дипломатиялық  мекеме  орналасқан  мемлекет
жүзеге  асырады.  Халықаралық  қүқық  нормасында  осы  мақсаттарға  керекті
дипломатиялық  өкілдікті  күзету  тәртібі,  күзету  күштерінің  саны  мен
қүралдары реттелмеген. Сөйтіп, күзетуді үйымдастырудың көлемі мен нақты
тәртібін  айқындау  дипломатиялық  мекеме  орналасқан  мемлекетінің  ерекше
қүзыретіне жатады.

•       Мемлекет оларға қастандық жасау жағдайларына тергеу жүргізуге және
қол сүғылмаушылық қағидасын бүзған кінәлы адамдарды жазалауға міндетті.

Сонымен, халықаралық қүқық доктринасында біреулері дипло-



матиялық  өкілдік  ғимаратының  абсолютті  қол  сұғылмаушылығын  жақтаса,
келесілері  -  қол  сұғылмаушылықты  өзін-өзі  қорғау  институтына  не  болмаса
репрессалий институтына сілтеме жасау арқылы шектеу керек дейді.

б)          Мүрағаттарға, қүжаттарға, хат-хабарларға қол сүғылмайтын- дығы.
Отандық  және  шетелдік  заң  әдебиеттерінде  дипломатиялық  өкілдік

мүрағаты,  қүжаттары  және  ресми  хат-хабарларының  иммунитеттері  туралы
мәселеге  жете  көңіл  бөлінбеген.  Әдетгегі  жағдайларда  мүрағатгар  мен
қүжаттардың қол сүғылмаушылығы дипломатиялық өкілдік ғимаратының және
дипломатиялық  поштаның  қол  сүғылмаушылығымен  қамтамасыз  етіледі.
Дипломатиялық қүқықтағы жаңалықтардың бірі - ресми хат-хабарлардың қол
сүғылмаушылығы  жөніндегі  доктриналық  зерттеулер  назар  аударарлықтай.
“Ресми хат-хабарларға” дипломатиялық өкілдікке жеке адамдардың жіберген
хаттарын  жатқызуға  бола  ма  деген  мәселе  айқын  емес.  Бүл  мәселе  сот
өндірісінде шетелдің дипломатиялық өкілдігіне жергілікті азаматтың жіберген
хатын  пайдалану  қажеггілігі  туындаған  кезде  белгілі  бір  мүдде  туғызуы
мүмкін.  Ю.Г.Деминнің  заңи  түрғыдан  алғанда  ресми  мақсатгарға
дипломатиялық өкілдіктің кіріс және шығыс хат-хабарларын пайдалануға жол
беруге болмайды, егер тек барлау сипатындағы қүжаттарға қатысты мәселеге
қолданбасақ      1       деген көзқарасымен келісуіміз керек.

в)          Дипломатиялық қатынас қүралдары иммунитеттерінің пробле- масы.
Дипломатиялық  қатынас  қүралдары деп  дипломатиялық  өкілдікке,  оның

қызметкерлеріне және отбасы мүшелеріне үдайы қолдануға берілетін, немесе
жалға  алынатын,  немесе  өздеріне  тиесілі  кез  келген  көлік  қүралдарын
айтамыз.  Бүл  анықтамадан  халықаралық-қүқықтық  әдебиеттерде  және
дипломатиялық іс-тәжірибеде тікелей үкіметке тиесіл і қатынас қүралдары мен
өкілдік қызметкерлерінің жеке меншігіндегі қатынас қүралдарының арасында
айырмашылықтардың қолданылмағандығын байқауға болады.

•        Арнайы  нөмірлік  белгілері  бар  автомашиналар  да  дипломатиялық
қатынас  қүралына  жатқызылатындықтан,  олар  да  иммунитеттерді
пайдаланады.

•       Дипломатиялық қатынас қүралдары тінтілмейді.
•       Дипломатиялық  қатынас  қүралдары  реквизицияланбайды,  оларды

қамауға алуға және атқарушылық әрекеттер жүргізуге тыйым салы- нады.

1 Дсмин Ю.Г. Стату: дипломатичсских прсдставитсльств. -М. Международныс отношения, 

1995, 61-бст.



•       Дипломатиялық  қатынастар  туралы  Конвенцияда  дипломатиялық
мекеме орналасқан мемлекеттің дипломатиялық қатынас қуралдарына жеке
адамдардың қол сұғуынан ерекше қорғауды қамтамасыз ету көзделмеген.

•        Жергілікті  билік  органдарының  өкілдері  өздерінің  қызметтік
міндеттерін  орындау  мақсатында  дипломатиялық  автомашинаға  оның
иесінің рүқсатынсыз-ақ кіруге қүқықтары бар.

•         Автотүраққа  жол  жүру  ережелерін  бүзғаны  үшін  қойылған
дипломатиялық автомашина сүйреп әкетілуі мүмкіа

•       Егер  дипломатгың  автомашинаны  пайдалануы  қүқық  бүзушылыққа
әкеп соғуы мүмкін болса,  оның пайдалануының алдын алуға заңи түрғыда
рүксат беріледі.

г)         Тіркеуші мемлекетпен қатынасу бостандығы.
Тіркеуші  мемлекет  органдарымен  еркін  қатынасу  дипломатиялық

өкілдіктің  қалыпты  қызметін  қамтамасыз  етудің  қажетгі  шарты  болып
табылады.  Халықаралық  қүқық  нормалары  дипломатиялық  өкілдік
орналасқан  мемлекетті  шетелдік  дипломатиялық  өкілдіктің  өзінің
үкіметімен еркін байланыс жасауына барлық жағдайларды қамтамасыз етуге
міндеттейді.

•       Халықаралық  қүқықта  дипломатиялық  поштаны  тексеру  мүмкіндігі
туралы мәселе едәуір қиындық туғызып келеді.

•         Көлік  қүралдарымен  жіберілетін  дипломатиялық  поштаны
жариялаудың  қүқыққа  қайшылығы.  Қазіргі  заманғы  дипломатиялық  іс-
тәжірибенің  ерекшелігі  дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  мемлекеттің
шетелдік  дипломатиялық  попггаға  белгілі  бір  талаптарды  біртарапты
бекітуінде болып отыр.

•        Дипломатиялық  курьердің  мәртебесі  өте  маңызды,  өйткені  ол
дипломатиялык  поштаның  жеткізілуінің  ең  сенімді  тәсілі.  Дегенмен,
дипломатиялық  курьерлер  тіркеуші  мемлекеттің  сыртқы  істер
ведомстволарында  қызмет  еткенімен,  әдетте  оларда  дипломатиялық
дәрежелер болмайды және өкілдік персоналының қүрамына кірмейді.

Дипломатиялық,  әкімшілік-техникалық  және  қызмет  корсетуші
персоналдардың  негізгі  иммунитеттері  мен  артықшыл  ықтары  жүйесі.
Мәселен,  дипломатиялық  персоналдың  иммунитеттері  мен
артықшылықтарын  анықтауда  жеке  басына  қол  сүғылмаушылық,
юрисдикциядан және дипломаттың қылмыстық жауапкершілікке тартылудан
иммунитеттері,  кедендік  иммунитетті  шектеу  мүмкіндігінің  иммунитетгері
басты  мәселелер  болып  табылады.  Әкімшілік-техникалық  және  қызмет
көрсетуші персоналдардың артықшылықтары мен иммунитеттері жөніндегі
мәселелерді  қарастырғанда  персоналдар  санатын  белгілеу  қызметтік
иммунитеттер проблемалары туралы мәселелерді айқындау қажет.



•        Дипломатиялық  персоналдың  жеке  басына  қол  сұқпаушылық  -
дипломатиялық  құқық  теориясында  да,  іс-тәжірибесінде  де  көпшілік
мойындаған,  басты иммунитет.  Халықаралық-құқықтық іс-тәжірибеде және
доктринада өкілдік орналасқан мемлекеттің дипломаттың жеке басының қол
сұғылмаушылығы  бұзылған  жағдайда  жауапкершілігі  болмайтын  үш  түрлі
жағдай бар.

-        Егер мүндай әрекеттер қажетті қорғану тәртібінде дипломатқа қарсы
істелсе.

-       Егер  дипломат  өз  әрекеттерімен  өзін-өзі  қауіпте  қалдырса  (мысалы,
егер ол біреуді дуэльге шақырса немесе әдепсіз жерлерге барса).

-       Дипломатқа  озбырлық  жасаған  адам,  оның  ресми  мәртебесі  туралы
білмесе.

Осыған  байланысты  кейбір  мемлекеттердің  іс-тәжірибесінде  осындай
сипаттағы әрекеттерді  бұлтартпау мақсатында қылмыс үстінде үстау тәсілі
қолданылады.  Мүндай  позицияда  қылмыс  үстінде  үстаудың  заңи  негізі
туралы мәселе туындамауы да мүмкін, өйткені екіжақты қатынастарға зиян
келмейді,  жауап  беру  шараларын  қолдану  қаупі  азаяды.  Алайда,  мүндай
позиция үстау мінсіз  іске  асқан болса ғана,  яғни дипломаттың қылмыстық
әрекетіне  даусыз  дәлелдемелер  болған жағдайда  ғана  тиімді  болады.  Олай
болмаған  жағдайда  дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  мемлекеттің  үн
қатпауын олар өзінің қүқық қорғау органдарының әрекетін қүқыққа қайшы
екендігін мойындауы сияқты бағалауы мүмкін.

•        Жеке  адамдардың  қол  сүғуынан  ерекше  қорғауды  қамтамасыз  ету.
Дипломаттарды  жеке  адамдардың  қол  сүғуынан  ерекше  қорғауды
қамтамасыз  етудегі  мемлекеттің  міндеттері  көпжақты  екі  конвенциямен
бекітілген -  1961 ж.  және 1973 ж.  Мемлекеттердің аталмыш міндеттерінен
бес  қүрамды  бөліп  көрсетуге  болады:  қол  сүғушылықтың  алдын  алу,  қол
сүғушылықты  бүлтартпау,  кінәлыларды  жазалау,  келтірілген  залалды  өтеу
және қарастырылып отырған мәселедегі мемлекеттер ынтымақтастығы.

•         Юрисдикциядан және дипломаттарды қылмыстық жауап-  кершілікке
тарту  мүмкіндігінің  иммунитеттері.  Дипломатиялық  өкілдік  орналасқан
мемлекеттің  қылмыстық,  азаматтық  және  әкімшілік  юрисдикциясынан
босату  дипломаттар  түрлі  қүқық  бүзушылықтар  жасағанымен  жазаланбай
қалады деген ой туғызбауы керек.

Егер тіркеуші мемлекеттің соты шетелде жасалған қүқық бүзу- шылықты
қарауға  қүзыретсізбін  деп  есептеген  жағдайларда  проблема  туындауы
мүмкін.  Егер  жасалған  әрекет  өкілдік  орналасқан  мемлекетте  қүқық
бүзушылық деп танылғанмен, тіркеуші мемлекетте олай деп есептелінбесе,
тағы бір проблема туындауы мүмкін.



Дипломаттардың  қылмыстық,  азаматтық,  әкімшілік  қүқық  бүзушылығы
үшін жауапкершілігі туралы мәселелерді әмбебапты және тнімді шешу жөнінде
1961  ж.  Конвенцияда  да,  халықаралық  қүқық  доктринасында  да  ештеңе
айтылмаған  Бүл  мәселені  іс  жүзінде  шешкен  кезде,  мемлекеттер  оны  өз
отанында  жауапкершілікке  тартқаннан  горі  тіркеуші  мемлекеттің  кінәлы
дипломаттың иммунитеттерінен бас тартуына тезірек түрткі болғысы келеді.

•         Кедендік  иммунитетті  шектеу  үрдісі.  Кедендік  иммунитет  үш  негізгі
қүрамнан  түрады:  жеке  түтынуға  арналған  заттарды еркін  әкелу  және  әкету;
аталмыш  заттардан  кедендік  баждың  алынбауы;  жалпы  ереже  бойынша
дипломаттың жеке жүгін кедендік тексеруден босату.

Бүл мәселені теориялық түрғыда шешу дипломатиялық өкілдік орналасқан
мемлекет пен тіркеуші мемлекеттер мүдделерінің теңдестігін қамтамасыз етеді.
Бір  жағынан  алғанда,  дипломаттарды  тексеруден  босатуды  қамтамасыз  ету
керек болса, екінші жағьшан алғанда, дипломат жамылғысын жамылып алған
қылмыскердің  азаматтық  авиация  қызметіне  заңсыз  қол  сүғуын  болдырмау
керек. Бүл мәселені шешудің бір нүсқасы ретінде халықаралық кел ісімдерде
дипломаттың әуе кемелеріне баруының арнайы рәсімін дайындау және бекіту
болса  керек-ті.  Әдебиеттерде  айтылып  жүргеніндей,  мүндай  рәсім  мысалы,
дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекеттің Сыртқы Істер министрлігінің
нақты дипломатгың үшатьгаы туралы әуе компаниясына хабарлауы дипломатты
тексеруден босата алар еді      1      .

•        Жеке резиденцияға, жүріп-түру еркіндігіне, қағаздар мен хат- хабарларға
жөне мүліктерге қол сүғылмайтындығы.

Уақытша  резиденцияларды  пайдаланудың  бір  ерекшелігі  ретінде,
дипломаттардың онда түру ережелерін қүрметтеуге міндетті болатындықтарын
айтуға  болар.  Оның  мағынасы,  дипломаттардың  бүл  резиденцияға  әкімшілік
өкілдерінің  ережеде  көзделген  әдеттегі  қызметтерін  орындау  үшін  кіруіне
тыйым  салу  қүқығы  жоқтығын  білдіреді.  Ал,  дипломатиялық  өкілдік
орналасқан  мемлекеттің  барлық  лауазымды адамдары уақытша  резиденцияға
дипломаттың рүқсатымен ғана кіре алады.

Жүріп-түру  еркіндігі  дипломатиялық  окілдіктің  қалыпты  жүмыс  істеуі
үшін  үлкен  маңызға  ие,  оның  ішінде  ақпараттық,  консулдық  және  басқа
міндеггерін  кедергісіз  орындауға  мүмкіндік  береді.  Халықаралық  қүқық
доктринасы түтастай алғанда шетелдік дипломаттардың жүріп- түру еркіндігін
мемлекетте  қандай да  бір  төтенше жағдайлар туындаған кезде  ғана  уақытша
шектеуге жол береді.

1 Демин Ю. Г . Жоғарыда аталған енбегі, 118-бет.



Дипломаттардың қағаздары мен хаттарын жергілікті  билік  өкілдерінің
ресми  мақсаттарға  алуына,  ашуына,  пайдалануына  жол  берілмейді  және
жеке  адамдардың  қол  сүғуынан  қорғауды  қамтамасыз  ету  керек.  Іс-
тәжірибеде  пошта  арқылы  жіберілетін  хат-хабарлардың  қол
сүғылмаушылығын  қамтамасыз  етуге  байланысты  белгілі  бір  қиындықтар
туындауы  мүмкін,  өйткені  мүндай  хат-хабарлардың  сыртқы  белгілері
болмағандықтан, жергілікті билік өкілдері оның сипатын анықтай алмайды.

Әкімшілік-техникалық  және  қызмет  көрсетуші  персоналдардың
иммунитеттері  мен  артықщылары  жөніндегі  мәселені  зерттеу  қажеттілігі
бірінші кезекте дипломатиялық өкілдік персоналдарының көпшілік бөлігін
осы  сипаттағылар  қүрайтындығына  негізделген.  Әкімшілік-техникалық
персоналдарға  дипломатиялық  өкілдікпен  тең  көлемде  иммунитеттер
берілген.  Ал  қызмет  корсетуші  персоналға  бар-  жоғы  үш  иммунитет
берілгея

•        Қызметтік иммунитет проблемасы.
•        Осы  заманғы  халықаралық  іс-тәжірибеде  қызметтік  иммунитет

бірқатар адамдарға беріледі. Қызметтік иммунитеттер проблемасының мәні
“қызметтік  міндеттер”  үғымының  айқын  еместігіне  байланысты  болып
отыр.  Осыған  орай  іс-тәжірибеде  нақты адамның қылмыс  жасалған  кезде
қызметтік  міндеттерін  атқарғандығын  анықтау  қиындық  туғызады  және
мемлекет оны жауапкершілікке тартуға қүқылы ма деген мәселені айқындау
да күрделі. Сондай-ақ, осы проблеманы шешуге кім қүқылы деген мәселе де
біраз қиындық туғызады: дипломатиялық өкілдік орналасқан мемлекет пе,
әлде өкілдігін жіберген мемлекет пе.

Халықаралық  қүқық  доктринасында  тіркелмеген  дипломаттардың
мәртебесі  туралы  мәселе  аз  зерттелген  тақырыптардың  бірі.  Шетелдік
дипломаттардың  үшінші  мемлекетгер  аумағында  болуының  мынадай  үш
нүсқасы болуы мүмкін:

1.       Басқа елге бара жатқан жолда үшінші мемлекет аумағын тран- зиттік
кесіп өту;

2.       Үшінші мемлекетке қызметтік істермен немесе жеке мақсатпен келу;
3.        Форс-мажорлық  мән-жайларға  байланысты  үшінші  мемлекет

аумағында болу.
Мынадай  мәселелерді  анықтау  назар  аудараруға  түарлықтай:

тіркелмеген  дипломаттарға  барлық  жағдайларда  иммунитеттер  мен
артықшылықтар  беріле  ме?  Оларға  қандай  нақты  иммунитеттер  мен
артықшылықтар беріледі?  Дипломатиялық қүқықтың келешекте жүйеленуі
барысында тіркелмеген дипломаттар иммунитеттерінің нақты көлемі туралы
мәселені  шешу  керек.  Шетелдік  дипломаттар  қызмет  орындарына  бара
жатқанда немесе отандарына оралған кезде мемлекет



аумағында  транзиттік  жағдайда  ресми  сипатта  болса,  онда  конвенцияға
сөйкес  олар  дипломатиялық  мекеме  орналасқан  мемлекетте  берілетін
барлық иммунитеттер мен артықшылықтарды пайдалануы тиіс.

Дипломатиялық өкілдік мәртебесінің кейбір проблемалары.
Осы  заманғы  қатынастардың  іс-тәжірибесі  мен  теориясында

дипломатиялық өкілдіктің ішкі күзет мәртебесі туралы мәселе талқылануда;
дипломатиялық  өкілдік  ғимаратында  баспана  беру  және  паналатудың  осы
заманғы кейбір үрдістер айқындалуда.

Халықаралық  дәстүрде  дипломатиялық  өкілдіктер  ішкі  өмірлерін  өз
қалаулары  бойынша  және  өз  елінің  салт-дөстүрлеріне  сөйкес
үйымдастыруына  берілген  артықшылықтарды  пайдаланады.  Осы
артықшылыққа  сілтеме  жасай  отьфып,  дипломатиялық  өкілдіктің  ішкі
күзетін қүруға рүқсат беруді түсіндіруге болады. Дипломатиялық өкілдіктің
ішкі күзетін үйымдастыру бүгінгі таңда кеңінен таралғанын айту керек және
оған мемлекет тарапынан қарсылық та жасалып отырған жоқ.

Дипломатиялық  іс-тәжірибеде  тіркеуші  мемлекет  пен  дипломатиялық
өкілдік  орналасқан  мемлекет  арасында  дипломатиялық  өкілдіктің  ішкі
күзетін үйымдастыруды және оның мәртебесін реттейтін екі жақты келісім
жасасу  сирек  болса  да  кездесіп  түратын  қүбылыс.  Ішкі  күзеттің
дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  мемлекет  қүзіре-  тіне  қатысты
қызметінің кейбір аспектілері тіркеуші мемлекет пен дипломатиялық өкілдік
орналасқан  мемлекет  арасындағы  қатынастарда  өткір  дау-жанжалды
жағдайларды жиі туындатады. Оларға мыналар жатады:

•         Ішкі  күзет  қүзыретінің  шегі  туралы  мәселе,  өсіресе  мәжбүрлі
әрекеттерді қолданған жағдайларда.

•         Ішкі  күзетгің  қаруды  әкелу,  сақтау,  алып  жүру  және  қолдану
мәселелері реттелмеген.

Осындай  мәселелерді  қолданыстағы  халықаралық  қүқықреттемейді.
Дипломатиялық  өкілдік  орналасқан  мемлекет  мүндай  мәселелерді
қолданыстағы заңдар нормасын қолдана отырып не болмаса дипломатиялық
өкілдік  персоналына  қатысты  нүсқау  жөне  арнайы  заң  шығару  арқылы
шешеді. Ю. Г. Демин жоғарыда аталған еңбегінде коллизиялық жағдайларды
туғызбау  үшін  ішкі  күзетке  байланысты  барлық  мәселелерді  шарттық
жолмен  шешуді  реттеу  төсілі  ретінде  үсынады.  Автордың  көзқарасы
бойынша, мүндай шартта мынадай ережелер болуы мүмкін:

-        ішкі күзетті қүру мүмкіндігі;
-        оның сандық қүрамы;
-        оның қүзыретінің жобалы көлемі;



-        ішкі күзет қызметкерлерінде қарудың болуы;
-        ішкі  күзеттің  жергілікті  қүқық  қорғау  органдарымен  ынтымақ-

тастығын үйымдастыру және қызметтерін үйлестіру.
Халықаралық қүқықта дипломатиялық баспананың дәстүрлі  институты

бар. Қазіргі таңда дипломатиялық баспана деп саяси негіздерге байланысты
қудаланған  адамға  дипломатиялық  өкілдік,  консулдық  мекеме
ғимараттарында,  әскери  кеме  немесе  әскери-әуе  кемелерінің  бортында,
әскери  базалар  мен  лагерьлер  аймағында  баспана  беруді  айтада.
Дипломатиялық  баспана  туралы  әмбебап  келісімдер  әзірге  жоқ.  Жалпы
халықаралық  қүқық  негізінде  дипломатиялық  баспананың  қүқыққа  сай
екенін  жоққа  шығарады  -  оны  беру  дипломатиялық  қызметтермен
сәйкеспейтін мақсаттарға өкілдік ғимаратын пайдалану сияқты бағаланады.
Дипломатиялық  баспана  беруге  Латын  Америкасы  елдерінің
конвенцияларында  бекітілген  ережелерді  сақтаған  жағдайда,  оның  ішінде
осы институтты мойындайтын мемлекеттерде ғана рүқсат етіледі.

Қарастырылып отырған  мәселеде  АҚШ-тың қолданыстағы нүсқаулары
мен заңдарын саралау  назар  аударуға  түрарлық.  АҚШ өз  іс-тәжірибесінде
баспананың  екі  түрі  болады  дегенге  саяды:  дипломатиялық  баспана,  ол
мойындайтын  елдерде  ғана  қолданыла  алады,  оны  АҚШ-тың  өзі
мойындамайды  жене  уақытша  баспаналау,  ол  кез  келген  елде  қолданыла
алады. Америкалык іс-тәжірибе үш шектеуді бекіткен:

-        баспана, адамның өміріне көпшіліктің зорлық-зомбылығынан немесе
биліктегілердің заңсыздықтарынан тікелей қауіп төнетін болса ғана беріледі;

-        баспананы келешектегі қажеттілік үшін деп алдын ала уәдемен беруге
болмайды;

-        баспана  кінәсыз  адам  өмірін  қүтқару  үшін  уақытша  қүрал  ретінде
берілуі мүмкін.

Уақытша баспана институты Ұлыбритания мен Канадада қолданылады.
Сонымен,  қазіргі  заманғы  дипломатиялық  іс-төжірибеде  елшілер  мен

олардың қызметкерлерінің  қүқықтық мәртебесін  қамтамасыз етудің  тиімді
тәсілдері бар екенін көрдік.

Жоғарыда айтылған даулы мәселелердің барлығының тәуелсіз Қазақстан
үшін теориялық та, іс-тәжірибелік те маңызы бар. Мәселеқ қазақстандық іс-
тәжірибе  мен  теорияда  дипломатиялық  қызмет  органдарының  біртүтас
жүйесі  туралы  мәселе  өте  өзекті  болып  отыр.  Бүл  жүйені  Сыртқы  істер
министрлігі шетел мемлекеттерінде және халықаралық үйымдарда тіркелген
шетелдік өкілдіктер ғана емес, сонымен бірге баска да мемлекеггік органдар
қүрайды. Мәселен, сыртқы



қатынастардың конституциялық органдары.  Оларға,  мәселен Прези-  дентті,
Үкіметті, Премьер-министрді, сауда өкілдіктерін жатқызуға болады.

9.4.        Сауда екілдіктерінін, арнайы миссиялардың құқықтык 
мәртебесі

Бұрынғы КСРО сыртқы саяси қызметін жүзеге  асыруды бастаған кезде
сауда  өкілдіктері  мемлекеттің  шетелдегі  сыртқы  экономикалық
қызметтерінде  монополия  қүқығын  жүзеге  асыру  үшін  қүрылған  болатын.
Сөйтіп,    сауда өкілдігімемлекеттің іиетелдегі өкілдігі болып табылады және
осы мемлекеттің сыртқы сауда саласындагы қызметтерін жүзеге асырады.
Сауда өкілдігі тиісті мемлекеттегі дипломатиялық өкілдіктің қүрамдас бөлігі
болып табылады. Ол өз қызметін елшінің (уәкілдің) жалпы жетекшілігімен
жүзеге асырады. Сауда өкілдігін үкімет
тағайындайтын сауда өкілі басқарады.

Сауда өкілдігінін негізгі міндетгері мынадай:
•        өкілдік  орналасқан  мемлекетте  сыртқы  экономикалық  қызметтің

барлық мәселелері бойынша мемлекет мүддесін көрсету және олардың
қорғалуын қамтамасыз ету;

•        өз мемлекетінің сыртқы экономикалық саясатын тиісті елдерде
тиімді жүзеге асыру;

•        өзі өкілдік ететін ел мен өкілдік орналасқан елдің арасындағы
экономикалық қатынастардың дамуына жәрдемдесу;

•        сыртқы  экономикалық  қызмет  субъектілерінің  өз  мемлекетгерінің
мүдделерін сақтауына бақылау жасау және олардың өкілдік орналасқан
елдегі әрекеттерін үйлестіру;

•        өз мемлекетінін экономикалық мүдделерін қорғау және басқа-

лары.
Жоғарыда аталған міндеттерге сәйкес, сауда өкілдіктері шетелде бірқатар

қызметтер атқарады. Оларға мыналар жатады:
1.       Сыртқы сауда айналымына қатысатын үйым үшін сыртқы сауда

бойынша операциялар жүргізу.
2.       Сыртқы сауда айналымына қатысатын мекемелерге мәмілелер

жасау үшін рүқсат беру.
3.       Сыртқы саудаға дербес шыға алатын үйымдардың қызметін реттеу

және бақылау.
0  Тауарлар  әкелуге  рүқсат  беру,  тауарлардың  өтуі  туралы  куәліктер,

тауарды транзиттік тасымалдауға рүқсат беру.
5.        Өкілдік  орналасқан  елде  сыртқы  сауда  айналымына  қатысатын

үйымдардың сырткы саудатуралы заңдарды орындауын бақылау.



6.       Сыртқы сауда  мүдделері  үшін сауда  өкілдігінің  өкілдік  орналасқан
елдің жалпы экономикалық шарт-жағдайларын және сауда коньюнктурасын
зерттеуі және басқалары.

Елшіліктің бір бөлігі ретінде сауда өкілдіктері дипломатиялық қатынас
туралы 1961 ж.  Вена Конвенциясына сәйкес,  дипломатиялық өкілдіктерге
берілетін  барлық  артықшылықтар  мен  иммунитеттерді  толық  көлемінде
пайдаланады.

Сауда  өкілдіктерін  мүдделі  мемлекеттер  халықаралық  шарт  негізінде
қүрады.  Егер  өкілдік  орналасқан  елде  мемлекеттің  елшілігі  немесе
консулдығы болмаса, онда сауда өкілдігі дербес жүмыс істейді.

Лрнайы  миссиялар -  сыртқы  қатынастардың  шетелдегі  уақытша
органдарының  бір  түрі,  ол  а^аларыща  айқындадатын  нақты  міндетгерді
орындауы үшін бір  мемлекеттің екінші  мемлекетке  жіберетін  өкілдерінен
түрады.

Дипломатиялық  қатынастардың  даму  тарихы  осы  арнайы  миссиялар
дипломатиясы  түрінде  пайда  болған  еді.  Арнайы  миссиялар  нысандары
бойынша  әр  түрлі  болып  келеді,  ал  кейде  өзінің  әр  түрлі  болуымен
дипломатиялық  өкілдікті  толықтырады  немесе  ауыстырады.  Мысалы,
арнайы  миссиялар  туралы  1969ж.  Конвенцияның  7-бабына  сәйкес,
арІТЯйьГ  миссияларі^птпломатиялық  өкілдГктер^болмаған  жағдайда,
сондай-ақ оны мемлекет немесе үкімет мойындамаған жағдайда қызмет етуі
мүмкін.

9.5. Консулдық қүқық үгымы, 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  және  консулдықтың  лауазымды  адамдарының
артықшылықтары мен  иммунитеттеріне  байланысты қатынастарды реттеу
жөнінде көптеген келісімдер жасады.

Консулдық қатынас мәселелері жөніндегі мемлекеттердің халықаралық
келісімдері,  дәстүрлері  және  ішкі  мемлекеттік  заңдардың  белгілі  бір
нормаларының жиынтығы консулдық қүқықгың негізін қалайды.

Консулдық  қүқық -  бүл  консулдық  мекеменің  қүқықтық  жағдайын,
сондай-ақ  консулдықтың  лауазымды  адамдарын  тағайындауды,
қызметгерін,  артықшылықтары  мен  иммунитеттерін  реттейтін  қағидалар
мен нормалар жиынтығы.

Консулдық қүқықтың қайнар көздеріне мемлекеттердің халык- аралық
шарттары, салт-дәстүрлер мен үлттық заңдар жатады. Халық- аралық қүқық
іс-тәжірибесінде консулдық мәселелер бойынша көпжақты
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•        халықаралық  қүқық  жол  беретін  шекте  консулдық  орналасқан
мемлекетте  өкілдігін  жіберген  мемлекеттің,  оның  азаматтары  мен  заңды
түлғаларының қүқықтары мен мүдделерін қорғау;

•       өкілдігін  жіберген  мемлекет  пен  консулдық  орналасқан  мемлекетгің
арасындағы  сауда,  экономика,  мәдениет  және  ғылыми  баиланыстарды
дамытуға жәрдемдесу, сондай-ақ осы Конвенцияның ережелеріне сәйкес озге
жолдармен  олардың  арасындағы  достық  қарым-қатынастарды  дамытуға
жәрдемдесу;

•        барлық  заңды  жолдармен  консулдық  орналасқан  мемлекеттің  сауда,
экономика, мәдениет және ғылыми тыныс-тіршілігінің шарты мен жағдайын
анықтау және бүл туралы өкілдігін жіберген мемлекетгің үкіметіне хабарлау
және мүдделі адамдарға мәліметтер беру;

•       өкілдігін  жіберген  мемлекет  азаматгарына  төлқүжаттар  мен  басқа  да
жол жүру қүжатгарын беру, жою, олардың қолданыс мерзімін үзарту, сондай-
ақ  өкілдігін  жіберген  мемлекетке  баруға  тілек  білдірген  адамдарға  визалар
немесе тиісті қүжаттар беру;

•       өкілдігін  жіберген  мемлекетгің  азаматтары  мен  заңды  түлғаларына
көмек және жәрдем беру;

•       нотариуг  және  азаматтық  хал  актілерін  тіркеуші  міндеттерін  және
басқаларды орындау, сондай-ақ әкімшілік сипаттағы кейбір міндетгерді, егер
бүл  жағдайда  ештеңе  консулдық  орналасқан  мемлекеттің  заңдары  мен
ережелеріне қайшы келмейтін болса, орындау;

•       консулдық  орналасқан  мемлекетгің  заңдары  мен  ережелеріне  сәйкес
консулдық орналасқан мемлекеттің  аумағында  “шогііз  саиза”  қүқық иелену
жағдайында  өкілдігін  жіберген  мемлекет  азаматтары  мен  заңды
түлғаларының мүддесін қорғау;

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

•        консулдық  орналасқан  мемлекетте  қабылданған  іс-тәжірибе  мен
тәртіпті  сақтай  отырып,  консулдық  орналасқан  мемлекеттің  сот  және  өзге
мекемелерінде  өкілдігін  жіберген  азаматтарға,  егер  мүндай  азаматтар
болмауы  немесе  басқа  бір  себептермен  өз  қүқықтары  мен  мүдделерін
қорғауды дер  кезінде  жүзеге  асыра  алмайтын болса,  консулдық орналасқан
мемлекеттің заңдары мен ережелеріне сөйкес, осы азаматтардың қүқықтары
мен  мүдделерін  қорғайтын,  алдын  алу  шаралары  туралы  ақпарат  алу
мақсатымен өкілдікті немесе тиісті өкілдікгі қамтамасыз ету;



•        қолданыстағы халықаралық келісімге сәйкес немесе  осындай келісім
болмағанда  консулдық  орналасқан  мемлекеттің  заңдары  мен  ережелеріне
қайшы келмейтін кез келген өзге тәртіпте өкілдігін жіберген мемлекет кемесі
үшін сот және соттық емес қүжаттарды беру немесе соттапсырмасын немесе
айғақтарды алып тастау тапсырмасын орындау;

•       өкілдігін жіберген мемлекеттің  үлтын білдіретін  кемелерге  және осы
мемлекетте  тіркелген  үшақтарға,  сондай-ақ  олардың  экипажына  қатысты
консулдық  орналасқан  мемлекет  заңдары  мен  ережелерінде  көзделген
қадағалау және инспекциялау қүқығын жүзеге асыру;

•        жоғарыда  айтылған  кемелерге  және  үшақтарға  және  олардын
экипажына кеме қүжаттарын қабылдауда консулдық орналасқан мемлекеттің
өкімет орындарының қүқығына зиян келтірместен,  жолда болған қандай да
болмасын  жол  оқиғасын  зерттеу  және  капитан,  командалық  қүрам  және
матростар арасындағы қандай да болмасын дауды шешуге көмектесу, өйткені
бүл 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 сәйкес консулдық
лауазымды адам өзіне жүктелген міндеттерді орындайтын консулдық мекеме
орналасқан мемлекеттің белгілі бір аумағын консулдық округ деп айтады.

Консул -  бүл  басқа  бір  мемлекеттің  белгілі  бір  аумағына  (округына)
келісіммен тағайындалатын мемлекеггің лауазымды адамы, ол осы ауданда өз
мемлекетінің,  заңды және  жеке түлғаларының мүдделерін қорғайды,  саяси,
экономикалық,  ғылыми,  мәдени  және  басқа  да  байланыстарды  дамытуға
жәрдемдеседі.  Консулдың  қызметіне  өкілдігін  жіберген  мемлекет  бақылау
жасайды.  Консулдардың  бірнеше  түрлері  болады.    Бас  консул  - бас
консулдықтың басшысы, оның қүқықтық жағдайы консул жағдайымен үқсас
келеді.  Штагган  тыс  консул  -  дипломатиялық  қызмегге  түрмайтын,  бірақ
өкілдігін жіберген мемлекеттің тапсырмасы бойынша және консулдық мекеме
орналасқан  мемлекеттің  келісімі  бойынша  консулдық  міндеттер  атқаратын
адам.    Штаттан  тыс  консул  өз  міндеттерін  орындаған  кездерінде  ғана
берілетін  жеке  басына  қол  сүғылмаушылықты  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  дәрежесі  жоғары  консулдық  қызметкерлердің  көмекшісі  ретінде
қызмет  атқарады.  Консулдық  агент  -  атгаше,  өдетте  қосалқы  міндеттерді
орындайды, ол кейбір мемлекеттердің іс-тәжірибесінде кездесетініндей, жеке
постыда  жүмыс  істейтін  болса,  жақын  консулдық  немесе  дипломатиялық
өкілдікке бағынады.

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

Консулдық экзекватура -  консулдық орналасқан мемлекеттің  консулдық
мекеме басшысының өз міндеттерін атқару үшін нақты консулдық округке
баруына рүқсат беретін қүжат. Консулдық экзекватура беру тәртібі консулдық
орналасқан елдің үлттық 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-дәстүрлерін  бүзған  жағдайда  өкілдігін  жіберген
мемлекетке  бүл  консулды  кері  шақырту  немесе  оның  қызметін  тоқтату
туралы мәселе  қоя  алады.  Халықаралық  іс-тәжірибеде  оны “экзекватураны
алып қою” немесе “экзекватураның күшін жою” деп атайды. Іс-тәжірибеден
белгілі болғанындай, консул консулдық орналасқан



мемлекеттің кеден тәртібін бұзған жағдайда, сондай-ақ басқа да қылмыстар
жасаған кезде экзекватураны алып қояды.

Консулдық  қатынастарды  тоқгату,  әдетте,  дипломатиялық  қатынастар
үзілгенде  орын  алады,  бірақ  ондай  жағдайда  консулдық  қатынастар
автоматты  түрде  тоқтатылмайды.  Консулдық  қатынастар  түрақты  болып
келеді,  өйткені саяси қатынастардың күрделенуіне қарамастан, мемлекеттер
бір-бірлерінің  аумақтарында  өз  мүдделерін  қорғау  мүмкіндігін  сақтауға
мүдделі болып отыр.

9.6. Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер

Консулдық  өкілдіктердің  консулдық  орналасқан  мемлекеттегі
қызметтеріне  байланысты  пайдаланатын  барлық  жеңілдіктері  мен
артықшылықтарының  жиынтыгын  консулдық  артықшылықтар  мен
иммунитеттер деп айтады.

Консулдық  қүқықта  берілетін  жеңілдіктер  өкілдікгің  өз  отандастарын
қорғаған  кезде  жергілікті  билік  тарапынан  қысым  көрсетпеуі  үшін
қызметтерін жеңілдетеді. Көпшілік мойындаған халықаралық салт- дәстүрлер
мен  консулдық  конвенциялар  ережелеріне  сәйкес,  мемлекетгер  өз
аумақтарында шетелдік консулдық өкілдіктерге, консулдарға және консулдық
қызметтің  лауазымды  тұлғаларына  белгілі  бір  артықшылықтар  мен
иммунитеттер береді.

Консулдық мемлекеттердің иммунитеттер көлемі дипломатиялық өкілдік
иммунитетіне жақын келеді. Штатгық 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 сүғылмаушылық иммунитеттері
оның қызметтік  хат  жазысулары мен мүрағатында ғана  болады.  Консулдық
конвенцияларға,  көптеген  мемлекеттердің  ішкі  мемлекеттік  заңдарына
сәйкес, консул жеке хаттарын қызметтік хаттарынан бөлек үстауы тиіс.

Халықаралық қүқыққа сәйкес, консулдың қызметтік әрекетін орындауына
қатысты қүжаттар мен ресми хат-хабарларға қол сұғылмайды. Консулдық үй-
жайларға  абсолютті  қол  сұғылмаушылық  қағидасы  консулдық  шенеуніктер
туралы 1928 ж. Г авана конвенциясында, Бустаманте Кодексінде бекітілген.
Консулдық  қатынас  туралы  Вена  Конвенциясының  31-бабына  сәйкес,  өрт
және апат жағдайларында консулдық мекеме үй-жайларының абсолютті қол
сүғылмаушылық қағидасының бүзылуы мүмкін.

Консулдың  жеке  басының  артықшылықтары  мен  иммун  итеттер  і.
Консулдық  конвенциялар  мен  үлттық  заңдарда  консулды аса  ауыр  қылмыс
жасаған жағдайлардан басқа, алдын ала қамау тәртібінде ұстауға болмайды



деп белгіленген. Консулды әкімшілік тәртіпте де үстауға ^      олмаи      ̂   ан   Консулды 
аса ауыр қылмыс жасады деп үстау оның   экзекватур аиырумен байланысты 
болады.                                                                                                                           ие

Консулдық өкіл жеке артықшылықтар мен иммунитеттерг болғанымен, 
оларды асыра пайдаланбауы тиіс жәнс консулд орналасқан мемлекетгің барлық 
зандары мен ережелерін катаң   °РЬІНД^“ қажет. Әдетге, консул сот органдары сот 
немесе әкімшілік іс жүр У бойынша куә ретінде шақырғанда, баруға міндетті. 
Іс-тәжіри мұндай жағдайда консулға сыпайылық деп аталатын   артықшыль^ 
беріледі. Мысалы, сотқа келу туралы шақырту консулға ерекше       хат       және 
келмеген жағдайда қандай да бір санкциялар қолданылады д көрсетілмей 
жіберіледі. Егер, консул куәгерлік жауап беруден бас   таРт ’ оған мәжбүрлеу 
шаралары қолданылмайды. Консулдақ       эм      ̂      емала      ̂   ық   дүшпандық қастандықтан 
қорғаудың зор маңызы бар.       нс      ̂      л      ̂   ше   орналасқан мемлекет консулдарға өзара 
келісу негізінде ере артықшылықтар береді, олар қол сүғушылықтан қорғалуға 
Мүндай артықшылыкгарға консулдың өз мемлекетінің тәртібі      нсп      2      ІІ      *  а   консулдық 
тіршілігі мен түрмысын үйымдастыру қүқығы, өз атына а ^ басылымдарын, 
консулдық орналасқан елге өкелуге тыйым салынғ басылымдарды қоса алғанда 
жаздыртып алу қүқығы;       К0НС      У      Л      ̂ *- орналасқан жерде түрлі сипаттағы ресми 
салтанаттарға шақыр қүқығы және консулдың өз өкілдігімен қатынасудағы 
аріықшылыктарь жатқызуға болады.                                                                           . -

Консулдық конвенциялар мен көптеген мемлекеттер іс-тәжіри е ^ саралап 
көргенде байқалғанындай, консулдық иммунитеттіи жағдайларда 
дипломатиялық иммунитетпен сәйкес келетінін атап аи у керек.

Бақылау сүрақтары
V  су

1.    Дипломатия мен сыртқы саясатгың арақатынасы қандаи.
2.       Дипломатиялық және консулдық қүқыкгарға анықтама берші • ^

3.             Дипломатиялық және консулдық қүқыктың қандай қайнар көзд р 
бар?

4.         Агреман не үшін керек?                                                                                      німіз
5.         Сенім грамотасы және кері шақырып алу грамотасы деген

не?
6.        Дипломатиялық дәрежелер мен сыныптарды атаңыз.
7.        Сауда өкілдігінің қүқықтық мөртебесін айқындаңыз.
8.        Арнайы миссиялар не үшін керек?
9.        Консулдық патент дегеніміз не?
10.       Консулдық экзекватура не үшін қажет?



11  .Дипломатиялық  және  консулдық  өкілдіктердін  қандаи  міндеттері
бар?

12.        Дипломатиялық  және  консулдық  иммунитеттер  мен  артық-
шылықтардың  мәіьмаңызы  неде,  олардың  бір-бірлерінен  айырмашы-
лықтары неде және оның себебін айтыңыз.

13.        Сыртқы  қатынастар  міндетін  жүзеге  асырған  кезде  мемлекет
басшысы  мен  үкімет  басшысының  қүқықтық  мәртебелерінің  қандай
ерекшеліктері бар?

14.         Сыртқы  қатынас  органының  міндеттерін  жүзеге  асыру
мәселелеріндегі Сыртқы істер министрлігінің қүзыретін сипаттап беріңіз.
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10- ТАРАУ. Халықаралық қауіпсіздік қүқығы
10.1. Халыкаралық қауіпсіздік  кұкыгы ұгымы,  максаттары мен

кагидалары.
10.2. Үжымдык кауіпсіздік үгымы және түрлері.
10.3. Қарусыэдану және карулануға шек кою.
10.4. Халыкаралық бақылау жәпе сенімді ныгайту шара- лары.
10.5. Блоктарга  қосылмау  қозгалысы  жэне  халыкаралық

кауіпсіздік.

10.1. Халықаралық қауіпсіздік қүқығы үғымы, 
мақсаттары мен қагидалары

Мемлекеттер  қауіпсіздігі  проблемасын  халықаралық  құқық  жүйесі
тұрғысынан қарастырғанда, мемлекст онын негізгі қүрылымы болғандықтан,
қауіпсіздікті  қамтамасыз  етудің  бірыңғай  тетігі  бар  деп  айтуға  болады.
Мемлекетгер  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету,  халықаралық  ынтымақтастықты
дамыту  жөне  бейбітшілікті  нығайтуға  жәрдемдесу  сияқты  халықаралық
қауымдастықтың  барлық  қатысушыларының  негізгі  міндеттері  ретінде
қарастырылады.  Мемлекеттердің  сыртқы  саясаттағы  бағыт-бағдарлары
халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласыңда әрекет
ететін осы заманғы халықаралық қүқық нормаларын пайдалануды көздейді.

Халықаралық  іс-тәжірибеде  халықаралық-қүқықтық  қауіпсіздікті
қамтамасыз ету проблемаларының жеке аспектілері бойынша мемлекеттердің
біршама тожірибелері бар. Сол арқылы мемлекеттер қауіпсіздігінің қүқықтық
кепілдемелерінің  қалыптасу  және  даму  мәселелерін  біршама  саралауға
мүмкіндік  туады.  Мүндай  жағдайда  халықаралық  қүқық  қағидаларының,
нормаларының  жәнс  институттарының  өзара  байланысына  және  өзара
келісуге  ерекше  көңіл  аударылғанын  айтып  өткен  дүрыс  болар.  Біз,  поляк
ғалымы М. Добросельскийдің “қауіпсіздік” үғымына айқын анықтама беруге
әрекеттенген  кез  келген  талпыныс  алдын  ала  сәтсіздікке  үшырайды  және
оның  ешқандай  іс-тәжірибелық  маңызы  болмайды,  өйткені  барлық
жағдайларда қауіпсіздікке кепіл беретін элементтерді, қүрылғыларды немесе
процестерді  алдын  ала  білу  және  ескеру  мүмкін  емес  -  деген      1       пікірімен
келісеміз.

Кез  келген  мемлекет  халықаралық  қүқықтың  субьектісі  ретінде
‘қауіпсіздік”  үғымына  сүйене  отырып,  біріншіден,  жағымсыз  ықпал  етуден
сақтану, қауіпсіз болу жағдайын; екіншіден, нақты мемлекеттің

1 Доброссльский М. Вопросы теории и практики мирного сосущсствоваиия. М., 1977. 93-бст.



осындай  ықпал  етуі  дербес  немесе  халықаралық-қүқықтық  тетік  көмегімен
жеңу мүмкіндігін көздейді.

Мемлекеттің  халықаралық  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  тетігі  оның
халықаралық қүқықтың басқа субьектілерімен қатынастарында өзара қорғану
және өмір сүруге кепіл беретін жағдайлар жиынтығын көрсетеді. Ондай тетік
қүрылымын  айқындаған  кезде  мынадай  мәселелерге  назар  аударған  дүрыс
болар еді:

•         Халықаралық қүқық теориясы мен іс-тәжірибесінің қандай мәселелері
қауіпсіздік проблемасымен байланысты?

•       Халықаралық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етудің  қүқыктық  қүралдары
қандай?

•        Мемлекетте қандай ресурстар (табиғи, әкономикалық) бар?
Әскери күш пен дипломатияның қауіпсіздікті қамтамасыз ету

қүралдары екендігі  жалпыға мәлім. Соған орай, қауіпсіздік мүдделері әскери
және  дипломатиялық  қүралдардың  қамтамасыз  ету  объектілері  болып
табылады.  Жоғарыда  аталған  қүралдар  мемлекет  саясатының  жалғасы  және
белгілеу  тәсілдерінің  нысандары  бойынша  өр  гүрлі  болып  келеді.  Сонымен
бірге, мемлекет қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, белгілі бір табиғи және
материалдық ресурстарға ие болуы керек.

Қауіпсіздік қүқық субъектісіне жағымсыз өсер ету мен оның осы әсерлерді
өз күшімен немесе шетелдік, я болмаса өз мемлекетінің басқа субъектілерінің
қолдауымен,  кейде  халықаралык  қауымдастық  күшімен  жеңуі  арасындағы
белгілі  бір  тепе-теңдікті  үстап  түрады.  Мемлекет  өзінің  түтастығын  басқа
мемлекетгердің  жағымсыз  әсерінен  қорғауын  қамтамасыз  етсе,  онда  үлттық
қауіпсіздік туралы айтамыз. Халықаралық қүқықта “үлттық қауіпсіздік” үғымы
“мемлекет  қауіпсіздігі”  ретіндс  қалыптасып  кеткен.  Сонымеи  қатар,
халықаралық қауіпсіздікті нығайту туралы Декларацияда, КСРО бастамасымен
1986  ж.  қабылданған  бәрін  қамтитын  қауіпсіздік  Түжырымдамасында
қауіпсіздіктің  бөлінбейтіндігі  жөнінде  кешенді  үғым  жарияланған  болатын      1      .
1992  ж.  10  шілдесіндегі  “Уақыт  және  өзгерістер  талабы”  деген  Хельсинки
қүжатында  қауіпсіздік  бөлінбейді  және  әрбір  мемлекеттің  қауіпсіздігі  басқа
мемлекеттер қауіпсіздігімен тікелей байланысты деп белгіленген.

Егемендіктің  иесі  және  кез  келген  мемлекеттегі  биліктің  жалгыз  көзі  -
көпүлтты халықтың қауіпсіздігін үлттық қауіпсіздік деп айтады. Мысалы, 1997
ж.  қабылданған  және  2000  ж.  айқындалған  Ресей  Федерациясының  үлттық
қауіпсіздігі туралы Түжырымдама      2       Ресейдің әлемдік қауымдастықтағы орнын
айқындайды. Ресейдің үлттық

1 БҮҰ қүжатгары:А/2 5/2734; “Правда”. 1986. 6 жслтоқсан; Извсстия 1987, 9 жсл- тоқсан; БҮҮ 

қужаттары: А/41/52; А/42/32; А/44/21.
2 РФ Прсзидектінін 1997 ж. 17 жслтоқсандағы №1300 Жарлығы, РФ Прсзидснтінін 2000 ж. 10 

қаңтардағы №24 Жарлығы /Российская газста. 2000, 18 қаңтар.



мүдделері *  е  іг*                                                                                                        . .
үйлесімді  жи        адамны      н»  коғамның  және  мемлекет  мүдделерінің  отырып,
Тү*      НТЫҒЫ                                                көрсетілгеа Қолданылу аясын белгілей
экономикалы        Ы      Р      Ымдама       үлттық қауіпсіздік  түрлерін  айқындаган:  физикалық
Қ      *        әске      Р      и      »  ақпараттық,  экологиялық,  демографиялық,  шекара;іы  к   \      Техникалық      »
өлеуметтік,  халықаралық,  азық-түліктік,  Халықар  а  

НерГеТИКалық  және       басқалары.
қамтитын  нсүй        қ      Ү*      ЬІ      Қтың  бейбітшілік  пен  қауіпсіздіктің  барлығын тетігі
арқы  ЛЬі  

ССін  қ      ҮРУД      ар      ьі  рөлі  бейбітшілікті  қолдаудыңтиімді  әрекет
нормаларды^      1  Және  жаңа       халықаралық-қүқықтық  міндеттемелер  мен
“Халықарал  ь  ,      ас      1      у         ̂ Р1 *̂1111^ қамтамасыз  етіледі.  БҰҮ  Бас  Ассамблеясының
жүйесінқүру  *        ен      бі      тш      ілік  және  қауіпсіздіктің  барлығын  қамтитын  БҰҮ
Жарғьі                                              ж      * 5 желтоқсандағы қарарының 1-тармағында
бүрынғысынш      СЫНДа       °Р      ЫН  алған       үжымдық қауіпсіздік  жүйесі  негізгі  және тап
                                                           бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау үшін
бірге  жаңа  хал      ТЫрМаС       ^Р^    ̂ 0™11 табылады  деп  белгіленген.  Сонымен
халықаралы^      ЫҚа      Р      алық      "      қуқықтық       міндеттемелердің  қалыптасуы  Ассамблеяны*
Қ      \      қықтың       қағидалар жүйесіне сәйкес келеді. Бас БҮҮ Жарғысы^           Ж      ‘  ^
желтоқсандағы 43/170 қарарына орай,
жөніндегі  Дг)      1  ж      ?      не       Үйымның  фактілерді  бекітудегі  рөлін  күшейту
халықаралық р;      а      ̂      ы      .  ^омитеті  1989 ж.  өз сессиясында БҮҮ-ның фактілерді
бекі                                                         пе      н қауіпсіздікті қолдау саласындағы
Комитет  осы        Жөн      індегі  қүжаттарды  дайындауға  кірісті.  Арнайы

жалғастырды  ]  дд  !      ІІ      Р      ЫІІтағ      ы  жүмысын 1990  ж.  сессиясында  одан  әрі  қзрзп,
қабылда        Ж      '        сессиясын      Д      а       ол  жобаны  аяқгап,  Бас  Ассамблеяның  БҮҮ-ның
бейбіт^      1      ̂ -  ^      сынды      *  1991  ж.  9  желтоқсанында  Бас  Ассамблея  бекіту  туралы
гт      Шіл      *      к  пен       қауіпсіздікті  қолдау саласындағы фактілерді  Күннен-куңг      еКла      Р    ациясын

Д      а      Уы      с       берусіз  бірауыздан  қабылдады.  халықаралық    Ка         е  Дамы      п  келе  жатқан
халықаралық  ынтымақтастық  үлгерді.  Оғаң    С  ̂      !      ̂      С13      Д      1КТ      І  нығайтады  деген
фактіні көпшілік мойындап       те      реңдеткеняеағ      еНі      -      М МСН мемлекетге      Р арасындағы өзара
түсіністікті  туындаған  дау  л         Да      ̂      ла  қол       жеткізуге  болады.  Осы  заманғы
қатынастарда  болдыртпау    үшін  

рды       бейбіт  жолмен  реггеу  және  өскери
қимылдарды  Мүндай  шарала        Жагдаила      Р  жэеайтын  қүқықтық  нормалар  жүйесі
бар. мазмүнын қүрайды      ЖИЫНТЫҒЫ халықа      Р      алық       қауіпсіздік қүқығының

Қағидала^жүйеі^      0      ̂ ”      0      ̂ ^    КҮҚыгы -  бүл  халықаралық  қүқыкгың  негізгі
бағытталған  Жән      1Не  сәикес  келст      ін*  бейбітшілікті  қамтамасыз  етуге  мен
қауіпсізді  г  *      е Мемлекетте      РДІн әлемдік қауымдастық бейбітшілігі жағдайларғақап  с  

1Не

Қа      У*      п  төн      діретін  басқыншылық  актілері  мен  өзге  де  тәсілдепіі?  Ү^ымдық
шараларында қолданатын қүқықтық және

Халықаралық ^   3!СИІ?НТЫҒ.Ы*
күқықтық қүрал   ч       уіпс13      Д      1,ст      і қамтамасыз етудің негізгі халықаралық-

а      Рына мыналар жатады:



•       дауларды бейбіт жолмен шешу қүралдары;
•        жалпы және аймақтық (үжымдық) қауіпсіздік,
• қарусыздану; халықаралық шиеленісті азаиту және қаРУ‘жаРақ™

жаппай шығаруды тоқтату жөніндегі шаралар; ядролық соғыстың
алу жөніндегі шаралар;

•       блоктарға қосылмау және бейтараптық саясаты,                                м  ;  иттот  и
•       басқыншылық актілерін, өзін-өзі қорғауда бүлтартпау ж    

шаралар жүйесі; халықаралық үйымдар жүрпзетін шаралар,
•       жеке аумақтарды бейтараптандыру және қарусыздандыру,    

әскери базаларды тарату; ядросыз аймақтар   күру» ____
. мемлекетар а?асындағы сенімді нығаиту жөншдеп шаралар.

Мүндай шаралар жүйесі үзілді-кесілді емес. Хмықаралық қа^ап-    
сіздікті қамтамасыз ету мәселелерінде әлемдік төжіри е    
сайын жаңа қүралдар да пайда бола береді. Ад кауіпсіздікті қа ...    
етудің қазіргі халықаралық-қүқықтық қүралдары, олардың тиімділігін
арттыру мақсатында жетілдірілетін болады.                                                              ______

Халықаралық қауіпсіздік қүқығының кағидалары       Н0      РМ    
сипатта. Оларға теңдік қағидасы, бірдей қауіпсіздік қағид »    
мемлекеттің қауіпсіздігіне залал келтірмеу қағидасы жатқы

Мүндай қағидалар әлемдегі өскери-стратегиялық       тс      ”      с      "      тс      ”    
фактілі заңи мазмүнын сипатгайды. Осы қағидаларға сәик ,    
қарулану деңгейін қысқартуға үмтылып, тепе-теңдікті үз ауларьіі і.    
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы кез келген ш      а      рал^р ®Р    
стратегиялықтепе-теңдікті сақтау қажеттігіне баиланысты тең р    
болуы керек. Теңдік жөне біркелкі қауіпсіздік қағидаларының м  і . ү    
қарусыздану саласына тікелей қатысты емес. Соған ор , Р.    
стратегиялық тепе-теңдік қарулану және қарулы күштер   д ц

әдетгегі тепе-теңдігі болып табылмайды. Стратегиялық түр    
әскери-стратегиялық тепе-теңдікке жатады. Ол елдің   ж
одақтастарыңың өскери әлуетін, мемлекеттердш гео р Ф    
орналасуына, стратегиялық   түжырымдамасына, армияның к. руР    
жаңа түрлерімен жабдықталғанына, кадрлык әлуетіне и^
&___

болады.
Халықаралық қауіпсіздік қүқығы қағидаларының заңдық мазмүны    

мынадай қүрамдас бөліктермен қамтамасыз етіледі.
•        әрбір мемлекеттің ешқандай ерекшсліксіз қауіпсі д

қүқығы;
•        қауіпсіздікті жалпы және тен қамтамасыз ету,
•       халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде кемсіту і р

• қауіпсіздікті қамтамасыз етуде ешкімнің де біржақты
артықшылықтаралаалмауы; .

• өз мемлекетінің қауіпсіздігін басқа мемелекеттің қ у ;



зиян келтіре отырып,  нығайтуға тыйым салу,  мұндай залалдар келтіретін
әрекеттерден бас тарту.

Тендей  қауіпсіздік  қағидасы  халықаралық  қауіпсіздік  мәселелеріне
қатысты    дербес теңдік  қағидасының  көрініс  табуының  бір  нысаны  болып
табылады.

10.2.        Ұжымдык қауіпсіздік үгымы және түрлері

Үжымдық қауіпсіздік -  бүл  Б¥¥  Жарғысында  бекітілген  халықаралық
бейбітшілік пен қауіпсіздікті  қолдау мақсатында және осы әмбебап үйым
мен басқа аймақтық үйымдар аясында бейбітшілікке қауіп төндіретін және
басқыншылық  актілерінің  немесе  бейбітшілікті  бүзатын  басқа  қауіп-
қатерлердің  алдын алу  және  жою үшін мемлекеттердің  жүзеге  асыратын
ортақ іс-әрекетгерінің жүйесі.

¥жымдық  қауіпсіздік  осы  заманғы  халықаралық  қатынастарда  кез
келген мемлекетгің қауіпсіздігі басқа мемлекетгердің қауіпсіздігімен тығыз
байланысты және кез келген жергілікті  дау-жанжал дүниежүзілік соғысқа
айналып  кетуі  мүмкін  деген  мағынадағы  бейбітшіліктің  бөлінбейтіндігі
туралы үғымның бейнеленуі болып табылады.

Ұжымдық  қауіпсіздік,  біріншідеқ  халықаралық  қүқықтың  көпшілік
мойындаған  қағидалары  мен  нормаларының  жүйесі.  Соның  ішінде,  ең
маңыздылары  күш  қолдану  жөне  күш  қолданамын  деп  қоқан-лоққы
жасауға  тыйым  салу;  туындайтын  халықаралық  дауларды  тек  бейбіт
қүралдар  арқылы  шешу;  тәуелсіздікті  қүрметтеу;  мемлекеттердің  тең
қүқылығы;  ішкі  істерге  қол  сүқпаушылық  жөне  басқалары.  Екіншіден,
үжымдық қауіпсіздік халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу жүйесі
ретінде  белгіленген.  Үшіншіден,  мемлекетгер  қауіпсіздігі  бейбітшілікке
қауіп төндіру, бейбітшілікті бүзу және басқыншылық актілерінің алдын алу
және  жою  үшін  үжымдық  шаралар  жүйесін  қолдануды  белгілейді.
Төртіншіден,  үжымдық  қауіпсіздік  қарусыздану  жөнінде  үжымдық
шараларды қолдануды көздейді.

Ұжымдық қауіпсіздік жүйесіне мынадай белгілер тән:
1.    Мемлекеттердің  мынадай  міндетгемелерді  қабылдауы:  мемлекеттер

арасындағы өзара қатынастарында күш қолданбау; пайда болған дауларды
бейбіт жолдармен шешу, бейбітшілікке төнген кез келген қауіпті жою үшін
белсенді ынтымақтасу.

2.       Мемлекеттердің  үйымдық  бірлігінің  болуы.  Бүған  үжымдық
қауіпсіздіктің классикалық нысаны арқылы, атап айтқанда,  әмбебап және
аймақтық  халықаралық  үйымдардың  қызметі  арқылы  қол  жеткізуге
болады.  Сонымен  бірге,  үйымдық  бірлікті  консультативтік  немесе
үйлестіруші  органдар  қүру  арқылы,  халықаралық  конференциялар  мен
жиналыстарды шақыру арқылы қамтамасыз етуге болады.



Ұжымдық  қауіпсіздік  жүйесінің  екі  түрі  бар:  олар  әмбебап  және
аймақтық жүйелер.

Ұжымдық қауіпсіздік жүйесі, алғаш екінші дүниежүзілік соғыс кезінде
пайда болып, антигитлерлік коалиция деғен атпен тарихта қалды. Алғаш ол
26  мемлекетті  біріктірсе,  ал  гитлерлік  Г  ерманияның  күйреген  свтінде
коалиция  қол  астына  47  ел  бірікті.  Ұжымдық  қауіпсіздіктің  әмбебап
жүйесіне  1945  ж^Біріккен  Ұлттар  Ұйымын қүру  мысал  бола  алады.  БҰҰ
Жарғысында  бейбітшілік  пен  халықаралық  қауіпсіздікті  қолдау  жөніндегі
үжымдық шаралар жүйесі көзделген. Ұжымдық қауіпсіздік жүйесі мынадай
сипатта белгіленген:

•        мемлекетгер  арасындағы  қатынастарда  күш  қолдану  және  күш
қолданамын деп қоқан-лоққы жасауға тыйым салу жөніндегі шаралар (БҰҰ
Жарғысының 2-бабының 4- тармағы):

•       қар>сыздану шаралары (БҰҰ Жарғысының 11, 26, 47- баптары);
•       аймақтық қауіпсіздік үйымдарын пайдалану жөніндегі шаралар (БҰҰ

Жарғысының VIII тарауы);
•        өтпелі кезеңде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар (БҰҰ

Жарғысының X, VII тараулары);
•        бейбітшілікті  бүзуды  бүлтартпау  жөніндегі  уақытша  шаралар  (БҰҰ

Жарғысының 40-бабы);
•       қауіпсіздіктің  қарулы  күпггерді  қолданбай,  мәжбүрлеу  шаралары

(БҰҰ Жарғысының 41-бабы);
•       қарулы  күштерді  қолданып,  мөжбүрлеу  шаралары  (БҰҰ  Жарғы-

сының 42-бабы).
Аймақтық негіздегі үжымдық қауіпсіздік белгілі бір талаптар сақталған

жағдайда аймақгық келісімдер мен қауіпсіздік үйымдарының болуына жол
береді. БҰҰ Жарғысы оларға талаптар қояды, олардың ішіндегі ең бастысы
бір  географиялық  аудандағы  мемлекетгердің  қатысуы;  мемлекеттер
әрекеттері БҰҰ мақсаттары мен қағидаларына қайшы келмеуі керек.

БҰҰ  Жарғысының  52-бабына  сөйкес,  аймақтық  қауіпсіздік
үйымдарының үжымдық шаралары жүйесіндегі ең бастысы бейбіт қүралдар
арқылы соғыстың алдын алу, бірінші кезекте аймақта туындайтын дауларды
бейбіт  жолмен шешу болып табылады.  Қарулы күштерді  қолдану  арқылы
мөжбүрлеу  шараларын  үжымдық  қауіпсіздік  жүйесіне  қатысушылардың
біреуіне  жасалған  басқыншылыққа  ғана  қолдануға  болады,  яғни  БҰҰ
Жарғысының 51- бабының негізіндегі үжымдық қорғану. БҰҰ Жарғысының
53  және  107-баптарына  сәйкес,  бүл  ережеден  екі  ауытқушылық  болуы
мүмкін:  аймақтық  қауіпсіздік  үйымы  мәжбүрлеу  шараларын  Қауіпсіздік
Кеңесінің  жетекшілігімен  және  бүрынғы  дүшпан  мемлекетгерге  қатысты
дербес жүзеге асыра алады.

Ұжымдық қауіпсіздіктің бірнеше аймақтық жүйелері бар. Африка



континентінде Африкалық бірлік ұйымы (АБҰ), Америка континен- тінде -
Америка мемлекеттерінін Ұйымы құрылған. Таяу және Орталық Шығыста
Араб елдерінің лигасы (АЕЛ) құрылды.

Америка  мемлекеттерінің  ұйымы  (АМҰ)  -  1948  ж.  құрылған
үкіметаралық аймақтық ұйым және онда Батыс жарты шарының көптеген
елдері  біріккен.  АМҰ 1970 ж.  редакциядағы Жарғы негізінде,  сондай-  ақ
өзара қоргану туралы 1947 ж. Америкааралық шарт негізінде әрекет етеді.

Бүл  аймақтық  үйымның  мақсаттары  мен  қағидалары  континенттегі
бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті  қолдау;  мүше  мемлекеттер  арасындағы
дауларды  бейбіт  жолмен  реттеу;  басқыншылыққа  бірігіп  қарсы  түру;
Америка  елдерінің  саяси,  экономикалық  және  қүқықтық  проблемаларын
шешуге жәрдемдесу; экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық және
мәдени прогрестерді дамыту мақсатындағы біріктіру болып табылады.

Африка  бірлігі  үйымы  (АБҰ)  -  1963  ж.  қүрылған  үкіметаралық
қауіпсіздік  үйымы.  Хартия  ережелеріне  сәйкес,  АБҰ-ның  мақсаттары
мынадай:  Африка елдері арасындағы көпжақты саяси және экономикалық
ынтымақтастықты дамыту және өмір сүру деңгейін жақсарту үшін олардың
халықаралық  аренадағы  ынтымақтастығын  нығайту.  Блоктарға  қосылмау
қағидасы  және  БҰҰ  Жарғысының  ережелеріне  сәйкес  ынтымақтасу
қағидасы  халықаралақ  аренадағы  үйымдар  саясатының  негізі  болып
табылады.

Араб елдерінін Лигасы (АЕЛ) - тәуелсіз араб мемлекетгерінің 1945 ж.
қүрылған  үкіметаралық  аймақтық  үйымы.  АЕЛ  мақсаттары  мүше
мемлекеттер  арасындағы  байланыстар  мен  көпжақты  ынтымақтастықты
нығайту,  олардың  саяси,  экономикалық,  мәдени  және  әлеуметтік
ынтымақтасу  салаларындағы  ортақ  іс-әрекеттерін  үйлестіру  болып
табылады.

Еуропа  континентінде  жалпы  еуропалық  қауіпсіздіктің  жаңа
қүрылымдары  қалыптасып  келеді,  оның  ішінде  Еуропадағы  қауіпсіздік
және  ынтымақтастық  жөніндегі  Кеңесті  (ЕҚЫК)  айтуға  болады,  ол
кейінірек  Еуропадағы  қауіпсіздік  және  ынтымақтастық  жөніндегі  Ұйым
(ЕҚЫҰ  -  ОБСЕ)  деп  қайта  аталды.  Бүл  үйым шығыс  және  батыс  елдері
арасындағы диалог үшін көпжақты форум ретінде ойластырылған еді. 1975
ж. бастап,  ЕҚЫК конференциялар мен кеңестер өткізіп жүрді,  онда жаңа
міндеттемелер  қабылдау  туралы  келіссөздер  жүргізілетін  және  бүрын
қабылданғандардың  орындалу  деңгейі  қарастырылатыя  1990  ж.  жогары
деңгейдегі  Париж  кездесуі  өтті,  “қырғи-қабақ  соғыс”  жылдары
аяқталғаннан  кейін  пайда  болған  мәселелерді  шешуге  бағытталған
институтционализация процесі жүре бастады.

Хельсинки  Қорытынды  Актісі  ЕҚЫК-нің  одан  әрі  даму  процесінің
негізі болып табылады. Бүл қүжат саяси міндеттейтін келісушілік



сипатында белгіленгеа Осы қүжатта келісімдерді орындау, жаңа стандарттар
мен  нормалар  жасау,  аймақтық  ынтымақтастықты  дамыту  және  Еуропа
континентінде  бейбітшілік  пен  қауіпсіздікті  қолдау  мақсатгарында
кездесулер  өткізу  көзделген.  Осы аймакгық үйым аясында  жеке  мәселелер
бойынша  сарапшылардың  жиналысы  болып  түрады,  атап  айтқанда:  адам
қүқықтарын  қорғау  мөселелері  жөнінде,  дауларды  бейбіт  жолмен  реттеу
жөнінде,  қоршаған  ортаны  қорғау  мәселелері  жөнінде,  бүқаралық  ақпарат
қүралдары,  ғылым,  мәдениет  және  экономика  салаларындағы
ынтымақтастық жөнінде.

1994       ж. Будапештте 52 мүше мемлекеттердің мемлекет басшылары мен
үкімет  басшылары  ЕҚЫК-ге  Еуропадағы  қауіпсіздік  және  ынтымақтастық
жөніндегі Кеңеске Ұйым деген жаңа атау беріп, оның саяси сипатын өзгертті.
Будапешт  қүжатында  ЕҚЫҰ  аймағындағы  дау-  жанжалдардың  алдын  алу,
болдырмау және дағдарысты реттеудегі  басты қүралдардың бірі ЕҚЫҰ деп
жарияланды. 1996 ж. желтоқсан айында ЕҚЫҰ-ның Лиссабон басқосуы өтті,
ол  еуропа  континенті  мен  барлық  әлем  үшін  халықаралық  қауіпсіздіктің
барлығын  қамтитын  жүйесін  қүру  жолындағы  маңызды  қадамдардың  бірі
болды.  Бүл халықаралық форум халықаралық қауіпсіздік  жоне  қарулануды
бақылау  жүйесінің  қызмет  ету  саласында  жинақталған  тәжірибелерді
жалпыластырып,  жинақтады.  Сонымен  қатар,  Лиссабон  басқосуы
болашақтағы қауіпсіздік моделінің негізін қалады, ЕҚЫҰ-ның үйым ретінде
концептуальды және институционапьды ресімделуін аяқтады.

Бүгінгі таңдағы, ЕҚЫҰ-ның басым міндетгері мынадай:
•       ортақ қүндылықтарды біріктіру және азаматтық қоғам қүру;
•        жергілікті дау-жанжалдардың алдын алу, әскери қимылдар жүргізіліп

жатқан аймақтарда бейбітшілік пен түрақтылыққа қол жеткізу;
•        қауіпсіздікке төнген нақты және ықтимал қауіп қатерлерді жою және

ынтымақтастыққа негізделген қауіпсіздік жүйесін қүруға көмектесу арқылы
анықтаудың жаңа бағыттарының пайда болуының алдын алу.

ЕҚЫҰ  аясында  Ұйым  қызметінің  бағдарламалары  мен  бағыттарын
бекіту  үшін  мемлекеттер  мен  үкімет  басшыларының  жоғары  деңгейдегі
кездесулері  өтеді.  Министрлер  кеңесі  үйымның  ортақ  директивті  және
жетекші  органы  болып  табылады.  ЕҚЫҰ-ның  Түрақты  Кеңесі  аймақтық
үйымның  күнделікті  және  жедел  қызметіне  жауап  береді.  Үш  жылға
сайланатын  ЕҚЫҰ  Хатшылығы  атқарушы  орган  болып  табылады,  оны
ЕҚЫҰ-дағы  басты  әкімшілік  лауазымды  түлға  -  Бас  хатшы  басқарады.
Гаагадағы  аз  үлттар  мәселелерімен  айналысатын  жоғарғы  комиссар
институты  этникааралық  шиеленісушілікті  тез  арада  жоюға  көмектеседі.
Демократиялық институт және адам қүқықтары жөніндегі  БЮРО (ДИАҚБ)
адам қүқықтарын қамтамасыз етуге көмектесуге,



демократияның  дамуы  мен  заң  үстемдігінің  нығаюына  жауап  береді.
Сонымен қатар, штаб-пәтері Варшавада орналасқан ДИАҚБ сайлау жүргізуге
бақылау  жасау  жүмыстарын  үйлестіреді.  Венада  форумның  қауіпсіздік
саласындағы  ынтымақтастықжөніндегі  (ФҚЫ)  штаб-пөтері  орналасқан,  ол
ЕҚЫҰ-ның  түрақты  әрекет  ететін  органы  болып  табылады.  ФҚЫ-ның
қызметтік  міндеттеріне  қауіпсіздік  және  қарулануга  бақылау  жасау
саласындағы  сенім  шаралары  жөніндегі  мәселелерді  үйлестіру  жатады.
Венада Еуропадағы әдеттегі қарулы күштер жөніндегі шарт аясында ЕҚЫҮ-
ның  тиімділігін  жүзеге  асыру  және  одан  әрі  дамыту  мәселелерімен
айналысатын  консультативтік  топ  қүрылды.  ЕҚЫҮ-ның  жоғарыда  аталған
институтгары мен қүрылымдарынан басқа аймақтарда миссиялар қүрылады,
олардың  міндеттеріне  дау-жанжалдардың  алдын  алу  және  дағдарыстарды
реттеу  кіреді.  Мүндай  миссиялар  Босния  мен  Герцеговинада,  Хорватияда,
Македонияда,  Шешенстанда,  Грузияда,  Эстонияда,  Латвияда,  Украинада,
Молдова,  Тәжікстанда,  Косовода  әрекет  етеді.  ЕҚЫҮ-ның  аймақтық
қүрылымдарына  Таулы  Қарабах  жөніндегі  Минск  тобы  және  Ташкенттегі
Орталық Азиямен байланыс жөніндегі Бюро жатады.

Қазақстан  Республикасы  1992  ж.  қаңтарынан  бастап  ЕҚЫҮ-ның
қатысушысы, Қазақстан Республикасы өз қызметінде Хельсинки Қорытынды
Актісінде  мазмүндалған  ЕҚЫҮ-ның  іргелі  қағидаларының  негізінде  өз
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мүддесіне сүйенеді. 1994-
1995        жылдары  Қазақстанда  Аз  үлттар  мәселелері  жөніндегі  Жоғары
Комиссар институты мен Демократиялық институтар және адам қүқықтары
жөніндегі Бюромен біріккен этникааралық қатынастар және адам қүқықтары
проблемалары туралы семинарлар өтті. 1995 ж. мамырында ЕҚЫҮ-ның дау-
жанжалдардың  алдын  алу  жөніндегі  Орталығымен  ынтымақтаса  отырып,
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі  сенім,  қауіпсіздік  және
қарулануға  бақылау  жасау  шаралары  туралы  семинар  үйымдастырды.
Қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық жөніндегі Форум жүмысына қатысу
Қазақстанның ЕҚЬГҮ-дағы  қызметінің  маңызды бағыттарының бірі  болып
табылады.  Форум  жүмысы  екі  негізгі  бағытқа  негізделеді:  сенім  мен
қауіпсіздікті  нығайту  саласындағы  бүрыннан  әрекет  етіп  келе  жатқан
міндетте-  мелердің  орындалуын  жетілдіру  және  қарулануға  бақылау
жасаудың болашақтағы амал-тәсілдерін қарастыру.

Сөйтіп,  Қазақстан  Республикасының  ЕҚЫҮ-ға  сақтандырушы
дипломатия  жөніндегі  консультативті  көпжақты  форум  ретінде  қатысуы
еуропалық қауіпсіздік  қүрылымдарына мемлекеттерді  тарту элементтерінің
біреуін  қүрайды  және  еуроазиялық  континенттегі  түрақтылықты  қолдауға
көмектеседі.



10.3.         Қарусыздану және карулануға шек қою

XIX  ғ.  екінші  жартысында  қарусыздану  үшін  күрестің  ғылыми-
негізделген  келешегін  ашқан  және  бүл  күрестің  маңыздылығын  белгілеп
берген алғашқы бағдарламалык ережелер жария бола бастады. Осы заманғы
жағдайда  мүндай  ережелердің  маңызы  ерекше.  Олар  терең  ғылыми
болжалдың  нақты  мысалы  бола  алады  және  ол  сол  кездің  өзінде-  ақ
қарусыздану  бағдарламасының  жүзеге  асуының  іс-тәжірибелік  маңызының
бейнесін суреттеуге мүмкіндік берген болатыа

Қарусыздану  мәселелері  Ф.  ЗЬігельс  пен  К.  Маркстің  бірқатар
еңбектерінде  қарастырылып өткен.  Ф.  Энгельстің  Еуропадағы  қауіпсіздікті
қамтамасыз  етуге  арналған  белгілі  еңбектерінде  осы  мәселелерге  айрықша
назар  аударылғаа  Аталмыш  еңбектерде  XIX  ғ.  екінші  жартысындағы
Еуропадағы  қару-жарақты  жаппай  шығарудың  алдын  алу  жөніндегі  іс
жүзіндегі шаралардың кең көлемдегі бағдарламасы мазмүндалғаа

Атқарылған  жүмыстар  нәтижесі  бойынша  қарусыздану  мәселелері
жөнінде  кешенді  нормалардың  жасалуы  халықаралық  қүқыққа  қатысты
мәселелердің бірі еді. Осындай мәселелер туралы шарттар мен келісімдердің
түтастай  жүйелері  пайда  болды.  Қар>сыздану-бүл  соғысты  жүргізудің
материалдық  қүралдарын  азайтуға,  ақырында  толық  жоюға  бағытталған
мемлекеттермен келісілген шаралар кешені.

Қарусыздану проблемасының басты ерекшелігі  -  халықаралық қүқықта
қарусыздану  қағидасының  қалыптасуы.  Осы  қағиданың  нақты  мазмүны
мынада:

а)          БҰҮ  Жарғысы  қарусыздануды  халықаралық  бейбітшілікті  қолдау
саласындағы  БҮҮ-ның  басты  органдарының  алдына  қойылған  маңызды
міндеттерінің  бірі  ретінде  айқындайды  (11  -баптың  1  -  тармағы;  26,  47-
баптар).  Жарғылық ережелерде қарулануды реттеу және қарусыздану деген
екі  үғым пайдаланылған.  Екінші  нүсқасы  одан  кеңірек  үғым,  қарусыздану
қарулануды  қысқарту  әрекеттерін  коздейді  деген  сипатта.  Сонымен,  БҮҮ
Жарғысында қарусыздану жөніндегі шаралар жүргізу үшін қажетті заңдылық
база  орын  алғаа  БҮҮ  өзінің  іс-тәжірибелік  қызметінде  қарусыздану
проблемасының  түрлі  аспектілеріне  біршама  көңіл  бөлді.  БҮҮ-ның  басты
органдары, ең алдымен Бас Ассамблея БҮҮ Жарғысының тиісті ережелерін
үдемелі дамытуға көмектесетін маңызды шешімдер қабылдады. Әсіресе, бүл
процесс  1959  ж.  жаппай  және  толық  қарусыздану  туралы  белгілі  кеңес
үсыныстарынан  кейін  жедел  сипат  алды.  Содан  кейін,  қарусыздану
мәселелері  туралы  қарарлар  БҮҮ  Бас  Ассамблеясының  барлық
сессияларында  қабылданатын  шешімдердің  қүрамдас  бөлігіне  айналды.
Мысалы, 1963 ж. ядролық сынақтарды ішінара тоқтату туралы шарт, ал 1968
ж. - ядролық қаруды таратпау туралы шарт қабылданды.



б)           қарусыздану қүқығының шарттық қүқыққа айналуы:
в)           қарусыздану  мәселелерін  талқылау  және  тиісті  халықаралық-

қүқықтық  қүжаттарды  жасау  үшін  арнайы  халықаралық  тетіктің  болуы
айтарлықтай маңызды фактор.

Қарусыздану  қағидасын  орындау  мемлекеттердің  тікелей  қаруларын
тастап  шығуын  білдірмейді.  Мемлекеттер  қарусыздану  саласында
халықаралық  шартгар  жасауға  үмтылулары  тиіс  және  өздеріне  жүктелген
міндетгемелерді  адал  орындауы  керек.  Сөйтіп,  қар>сыздану  қағидасының
мазмүнына  сәйкес:  біріншіден,  қарусыздану  саласында  іс-тәжірибелік
шаралар  жасау;  екіншідеқ  қарусыздану  мақсатына  жету;  үшіншідеқ
қарусыздану саласында әрекет ететін шарттар талабын орындау керек.

Халықаралық қүқық теориясы қарусызданудың екі деңгейін белгілейді:
ішінара  және  түгелдей.  Түгелдей  қарусыздану  жалпылай  жөне  толық
қарусыздануды  жүзеге  асыру  деген  мағына  береді.  Қарусызданудың
сипаттық белгілері қандай?

•       Қар>сыздану халықаралық қауіпсіздікті  қамтамасыз етудің ең тиімді
тәсілі.

•        Қарусыздану  қарулану  мен  қарулы  күштердің  тиімді  деңгейіне  қол
жеткізуге  бағытталғаа  Жалпылама  және  толықтай  қарусыздану  ең  дүрыс
шешім болар еді.

•        Ядролық қар>сыздану, жаппай қырып-жоятын қаруларға тыйым салу
қарусыздану саласындағы негізгі мәселе.

•        Қарусыздану  қолданыстағы  әскери-стратегиялық  тепе-теңдікті
бүзбауы тиіс, біржақты артықшылықтвр болмауы керек. Қар>сыздану және
қаруланудьі шектеудің кез келген шаралары бірдей қауіпсіздікті қамтамасыз
етуі қажет.

•       Қарусыздану  қару-жарақты  жаппай  шығарудың  басқа  салалар  мен
кеңістіктерге  таралуын  қамтамасыз  етеді  және  қарудың  жаңа  жүйесін
жасауға тыйым салады.

•         Қарусыздану саласында жүргізілетін шаралар мемлекеттер арасында
қалыптасқан қатынастарды ескеруі тиіс және мемлекеттер арасындағы сенім
шараларын нығайтуға көмектесуі қажет.

Жалпылама және толық қар>сыздану идеясы БҰҰ Бас Ассамблеясының
1959 ж. 20 қарашасындағы 1378 (XIV) қарарында бекітілген. Кейінірек бүл
нормалар ядролық қаруды үш жағдайда сынауға тыйым салу туралы 1963 ж.
5 тамызындағы Мәскеу шартында, ядролық қаруды таратпау турал ы 1968 ж.
1 шілдесіндегі шартта және басқаларда бекітілді.

Ядролық  қару  туралы  мәселе  қарусыздану  саласындағы  негізгі
мәселелердің біреуі болып табылады. Халықаралық қауымдастық ядролық
қаруды қолдану,  ондіру және  сынау,  сондай-ақ  оның барлық қорын жою
арқылы ядролық қаруға толық тыйым салуға қол жеткізуі  керек.  Әскери
қимылдар  жүргізудің  рүқсат  етілмеген  қүралдарын  халықаралық-
қүқықтық реттеу 1858 ж. Петербург декларациясында,



Соғыс  заңдары мен  салт  дәстүрлері  туралы 1907  ж.  Гаага  конвенциясында,
Бактериологиялық (биологиялық), улы қаруларды дайындауға, өндіруге және
жинауға тыйым салатын және оларды жою туралы 1972 ж. Конвенцияда және
басқа  қүқықтық актілерде  белгіленгеи  Рүқсат  етілмеген  қаруды қолданудың
жеткілікті  реттелген қүқықтық негізінің болғанына қарамастақ халықаралық
қүқықта  ядролық  қаруды  қолдануға  тікелей  тыйым  салуды  бекіту  артық
болмас  еді.  Ядролық және  термоядролық қаруды қолдануға  тыйым салатын
1961  ж.  24  қарашасындағы  Б¥¥  Бас  Ассамблеясының  Декларациясы,
Халықаралық қатынастарда күш қолданбау және ядролық қаруды қолдануға
мәңгі  тыйым  салу  туралы  1972  ж.  29  қарашасындағы  қарар,  ядролық
апаттардың  алдын  алу  туралы  1981  ж.  9  желтоқсанындағы  Б¥¥  Бас
Ассамблеясының  қарары,  ядролық  сынақтарға  жаппай  тыйым  салу  туралы
1996  ж.  Шарт  тыйым  салу  нормаларының  тиімділік  жүйесіндегі  негізгі
нормалар болып табылады.

Ядролық  қаруды  сынауға  тыйым  салу  мәселелері  Ядролық  қаруды
атмосферада, ғарыш кеңістігінде және су астында сынауға тыйым салу туралы
1963  ж.  5  тамызындағы Мәскеу  шартында  көрініс  тапқан.  Ядролық  қаруды
таратпау туралы 1968 ж. 1 шілдесіндегі шарт қару- жарақты жаппай шығаруға
және  қарудың  осы  түрін  халықаралық  қауымдастықтың  басқыншылық
күштерінің иелену мүмкіндігіне кедергі жасады. Осы шартта ядролық қаруы
бар және жоқ мемлекеттер үшін міндеттемелер бекітілген.

Ядролық қаруы бар мемлекетгердің міндеттемелеріне:
а)          ядролық  қаруды  немесе  ядролық  жарылғыш  қүрылғыларды  ешкімге

бермеу;
б)          ядролық қаруы жоқ мемлекеттердің ядролық қаруды немесе басқа да

ядролық  жарылғыш  қүрылғыларды  ешкімге  қандай  да  бір  тәсі  лдермен
өндіруге немесе алуына көмектеспеу, қолдамау және түрткі болмау жатады.

Ядролық қарулары жоқ мемлекеттер:
а)          ядролық  қару  және  басқа  да  жарылғыш  қүрылғыларды  ешкімнен

алмауға;
б)         ядролық қаруларды және басқа да ядролық жарылғыш қүрылғыларды

қандай да бір тәсілдермен өндірмеуге, сондай-ақ ядролық қару мен басқа да
ядролық жарылғыш қүрылғыларды өндіруге байланысты қандай да бір көмек
қабылдамауға және көмек алмауға үмтылуға міндетті.

Ядролық әлуеті жоқ мемлекеттердің өздеріне жүктелген міндеттемелерді
орындауын  Атом  энергиясы  жөніндегі  Халықаралық  агенттігі  МАГАТЭ
бақылайды.  Осы  заманғы  халықаралық  қүқықта  ядролық  қаруды  таратпау
режимін нығайтудың қандай жолдары бар?

1.        Ядролық  қаруды  таратпау  туралы  шартты  ілгерішіл  әлемдік
бірлестіктің әмбебап келісіміне айналдыру қажеттігі.



2.       МАГАТЭ-нің кепілдік жүйесін одан әрі жетілдіру.
3.    Ядролық  материалдар,  жабдықтар  және  технологиялар  экспортына

бақылауды күшейту қажеттілігі.
4.        Барлық  мемлекеттердің  ядролық  энергияны  бейбіт  пайдалану

технологияларынан  пайда  табуды  қамтамасыз  етуде  кемсіту  шараларын
болғызбау.

5.        Ядролық  материалдар  мен  жабдықтардың  арандатушылық,
террорлық  және  басқа  да  қауіпті  мақсаггарда  пайдаланылуынан  және
үрлануынан тиімді қорғауды жүзеге асыру.

. 6. Ядролық қарулары жоқ мемлекеттердің қауіпсіздік кепілін 
қамтамасыз ету және одан әрі нығайту.

Халықаралық қүқықга  ядролық қаруды таратпауды қамтамасыз етудің
бір қүралы - ядросыз аймақтар қүру.   Ядросыз аймақ - бүл халықаралық шарт
негізінде  ядролық қарудан  бос  болатын аумақ.  Егер  мемлекеттер  ядросыз
аймақтар  қүрамына  кіретін  болса,  онда  оларға  ядролық  қаруды  сынау,
өндіру және беруді жүзеге асырмау, ядролық қаруға иелік етудің кез келғен
нысанын  қолданбау  міндеттері  жүктеледі.  Ядролық  энергияларды  бейбіт
мақсаттарда, ядролық қопарылыстарды есептемегенде пайдалану мүмкіндігі
бар.  Ядросыз  аймақ  режимін  қамтамасыз  ету  үшін  халықаралық  бақылау
жүйесі қолданылады. Ядросыз аймақ ядролық қарудан түтастай бос болуы
керек.  Ядросыз  аймақ  Латын  Амсрикасында  ядролық  қаруға  тыйым  салу
туралы  1967  ж.  (Тлателолко  шарты)  шарт  неғізінде  және  оған  қосымша
хаттамалар арқылы Латын Америкасында орын алған. Антарктика ядросыз
аймақ  деп  жарияланған,  ол  Антарктика  туралы  1959  ж.  шартқа  сәйкес,
әскери сипаттағы кез келген шаралардан бос түрады, оның ішінде кез келген
қару  түрін  орналастыруға  және  сынауға  тыйым  салынған.  Тынық
мүхитының  оңтүстік  бөлігінде  Раротонга  Шартының  негізінде  1985  ж.
ядросыз аймақ  қүрылды.  Бүл шарттағы ережелер  Тлателолко  шартындағы
ережелерге үқсас және оған қосымша мүхитқа аймақ шегінде радиоактивті
заттар көмуге тыйым салатын нормалар көзделген.

Қазақстан Республикасы тәуелсіз, дербес мемлекетке айналғаннан кейін
қар>сыздану,  қарулануды  бақылау  және  сенім  шараларын  нығайту
саласындағы өз үстанымын айқындап алды. “Қазақстан диплома- тиясының
алдында әлемдік ядролық саясат ерекшелігін меңгеру, ядролық қаруланудың
түрлі  мәселелері  бойынша  өз  үстанымын  айқындау  сияқты  күрделі
міндеттер түрды...  Қазақстанның ядролық қарудың кез  келген түрінен бас
тартуы атом қаруын сынаудан соншама жәбір шеккен елдің табиғи таңдауы
еді.  Қазір  белгілі  болғанындай,  Семёй  ядролық  сынақ  полигонының  45
жылдық өрекет етуінде 500 мыңнан астам қазақстандық радиоактивтік сәуле
алған...”    1

1 Токасв К.К. Под стягом независимости: очсрки о внешней политике Казахстана. - Алматы, 1997. - 

690-691-беттср.



Қазақстан  Республикасы  1993  ж.  желтоқсан  айында  Ядролық  қаруды
таратпау туралы шартты бекітті.  Қазақстан қарусыздану саласындағы осы
маңызды  қүжатты  1995  ж.  сәуір-мамыр  айларында  мерзімсіз  және
ескертусіз  үзартуды  жақтап  сөйлеген  мемлекеттер  қатарында  болды.
Қазақстан  ядролық  сынауды  жалпылама  тоқтату  туралы  1996  ж.  шарт
ережелерінің  сақталуына  бақылаудың  тиімділігін  арттыруға  белсенді
қатысып  келеді.  Өйткені,  Қазақстан  Республикасы  аумағында  әлемдік
стандарттарға  жауап  беретін  3  сейсмикалық  станция  қүрал-жабдық-
тарымен  бірге  орналасқан,  Қазақстан  осы  станцияларды  мониторинггің
ғаламдық  жүйесіне  қосуды  үсынды.  Ол,  әрине  ядролық  сынақтарды
жасамауға тиімді бақылау жасалуын қамтамасыз етері сөзсіз.

10.4.        Халықаралық бақылау және сенімді ныгайту 
шаралары

Халықаралық  бақылауды  шарттық  міндетгемелердің  орыяДалуыіГ
қадағалау тәсілдерінің жүйесі  ретінде және алынған мәліметтерді  саралау
арқылы  жүзеге  асыру  бейбітшілік  пен  халықаралық  қауіпсіздікті.
қамтамасыз  етудің  маңызды  қүрамдас  бөлігінің  бірі.  Ол  шарттың  әрбір
қатысушысына  басқа  қатысушылардың  міндеттемелерді  орындағаны
туралы  мәліметтерді  беру  арқылы  жүзеге  асырылады.  Бақылау  арқылы
белгіленген мақсаттардың іске асуына,  шарггық ережелердің бүзылуының
алдын алуға және анықтауға және өздеріне жүктелген міндеттемелерді адал
орындауын қамтамасыз етуге қол жеткізіледі.

Халықаралық  қауіпсіздікке  қарсы  жақтар  бақылауды  келіссөздерді
жүргізуді  күрделендіру үшін,  кейде  -  келісімге  қол жеткізбеу үшін қарсы
әрекеттер  жасауға  қолданып  келді.  Сонымен  бірге,  бақылау  мәселелерін
техникалық  шараларға  жатқызу  әрекеттері  де  жасалынып  бақгы.
Халықаралық бақылаудың мақсаты халықаралық қауіпсіздікті  қамтамасыз
ету  мәселелері  жөнінде  жасалған  конвенциялық  және  шарттық
нормалардың  сақталуын  қадағалау  болып  табылады.  Мысалы,
қарусыздануды  бақылаудағы  мақсат  атом  қаруына  тыйым  салу  туралы
конвенция  талаптарының  сақталуы  және  оны  бүзушылықтың  алдын  алу.
Халықаралық келісімдердің орындалуын қамтамасыз ету қүралы ретіндегі
бақылау  үғымы  халықаралық  іс-тәжірибеде  нық  орнап  қалды.  Бүл  -
халықаралық қауымдастық қол жеткізген зор жеңістік және ол халықаралық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларын шешудің болашақтағы тиімді
қүралы да бола алады.

Халықаралық  бақылау  мәселелері  мемлекетаралық  қатынастар
саласына жатады, әрі халықаралық қүқықтың мемлекеттердің ішкі істеріне
қол сүқпау және тәуелсіздіктерінің теңдігі сияқты қағидаларына негізделуі
тиіс.  Бірде-бір  бақылау  жүйесі,  егер  ол  халықаралық  қүқықтың  осындай
негізгі қағидаларына сүйенбесе, қүқыққа сай бола алмайды



және  олардан  айналып  өтуге  әрекеттенген  қадамдар  әрқашан  іске  аспай
қалады.  Бақылау  әрекеттері  мемлекеттің  ішкі  істеріне  қол  сұғуға
бағытталмауы тиіс. Сонымен бірге, бақылау органдарының құқықтары мен
өкілеттіктері  мемлекеттердің  тәуелсіздігін  қүрметтеуге,  бақылау
жүргізгенде  тараптардың  теңдігі  негіздеріне  қүрылуы  тиіс.  Бақылау
қызметі жүзеге асырылғанда, бірде-бір мемлекет немесе мемлекеттер тобы
артықшылықты  жағдайға  қойылмауы  керек  және  мемлекет  немесе
мемлекетгер  тобы  өз  қалауларын  басқа  мемлекеггерге  таңбаулары  қажет.
Бақылау  өзара  келісімді  болуы  өрі,  қатысушы  субьектілер  қауіпсіздігіне
залал келтірмегені жөн.

Теңіз және мүхиттар түбі мен олардың қойнауларына ядролық қарулар
және  басқа  да  жаппай қырып-жою қаруларын орналастыруға  тыйым салу
туралы 1971 ж. шартта бақылау жүргізу барысында мемлекеттердің тәуелсіз
қүқықтарын қүрметтеу қажеттігі  көзделген.  3-баптың 6-тармағында былай
деп  айтылған:  “Тексеру  әрекеттері  осы  шартқа  сәйкес,  басқа  қатысушы
мемлекеттердің  қызметіне  кедергі  келтірмеуі  тиіс  жөне  халықаралық
қүқыққа  сай  мойындалған  қүқықтар  тиісінше  ескеріле  отырып  жүзеге
асырылуы қажет...”.

Мемлекеттердің  ішкі  істеріне  қол  сүғу  мақсатында  бақылау
органдарына  конвенциялық  және  шарттық  нормалардың  қатысушы
мемлекеттеріне санкциялар қолдану өкілеттігін беруге талпыныс жасалды.
Санкциялар  қолдану  қүқығы  Қауіпсіздік  Кеңесіне  берілген  -  оған  БҰҮ
Жарғысына  сәйкес,  бейбітшілікті  қолдаудағы  негізгі  жауапкершілік
жүктелген және оныңтиісті өкілеттіктері бар. Қауіпсіздік Кеңесінің шешім
қабылдау  төртібі  БҮҮ  Жарғысында  бекітілген  және  Кеңестің  түрақты
мүшелерінің бірауыздылық ережесіне сүйенеді, әрі келісімнің қандай да бір
ережелерінің бұзылуына байланысты қолданылатын мәжбүрлеу шараларын
іске  асырғанда  қиянат  жасамайтындығына  жеткілікті  кепілдік  береді.
Шешім  қабылдаудың  осындай  рәсімі  бақылау  органдары мен  санкциялар
қолдануға  өкілетті  органдар  арасындағы  әрекеттестікті  қамтамасыз  етеді.
Шешім  қабылдаудың  мүндай  тәртібіне  бақылау  жасау  барысындағы
мемлекеттердің  тәуелсіз  қүқықтарының  қүрметтелу  дәрежесі  тікелей
тәуелді  сипатта  болады.  БҮҮ Қауіпсіздік  Кеңесіне  мәжбүрлеу шараларын
қолдану  саласында  ерекше  қүзыреттер  берілген.  Осындай  шараларды
қолдана  отырып,  Қауіпсіздік  Кеңесі  мемлекеттердің  ішкі  істеріне  араласа
алады. Алайда,  ол Жарғылық ережелерге сәйкес,  мүндай өрекеттерді  ішкі
қүқықтар  халықаралық  қауымдастыққа  қауіп  төндіргенде  немесе
халықаралық құқықтың көпшілік  мойындаған нормалары мен қағидалары
бұзылған уақытта ғана іске асыра алады. Сонымен қатар, Қауіпсіздік Кеңесі
ішкі  істерге  тек халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті  қолдау немесе
қалпына  келтіру  қажеттігі  туындағанда  ғана  араласа  алады.  Атомдық
энергия жөніндегі халықаралық агенттік



(МАГАТЭ) өзінің жарғылық ережелеріне сай, бақылау міндеттеріне ие бола
отырып,  қандай  да  бір  мемлекеттер  бақылауға  қатысты  ережелерді
сақтамаса,  Б¥Ұ  Қауіпсіздік  Кеңесі  мен  Бас  Ассамблеясына  ол  туралы
хабарлайды. МАГАТЭ қызметі оның әрекетінің екі бағытымен қамтамасыз
етіледі:  біріншіден,  атом  энергиясының  барлық  әлемде  бейбітшілік,
денсаулық  және  жақсы  түрмысты  үстап  түруға  тез  және  кеңінен
қолданылуына қол жеткізуге үмтылу; екіншіден, МАГАТЭ-ге немесе оның
өтінішімен берілетін,  немесе оның бақылауындағы,  яки қадағалауындағы
көмектерді  қолдан  келгенше  қамтамасыз  ету.  БҰҰ-  ның  осы
мамандандырылған үйымының негізгі міндеті - атом энергиясының барлық
әлемде  бейбіт  мақсаттарда  зерттелуін  қолдау  және  жәрдемдесу,
материалдар,  қызмет  көрсету,  қүрал-жабдықтар  жеткізуде  делдал  болу,
ғылыми-техникалық  мәліметтер  алмасуды  дамыту,  ғалымдар  мен
сарапшылар  кадрларын  алмасу  және  дайындауды  қолдау,  Агенттік
көрсететін  немесе  агенттік  арқылы  көрсетілетін  көмектерді  дүрыс
қолданбауға  қатысты  қауіпсіздік  стандарттарын  дайындау.  Әлемдегі
ядролық  қаруларды  шектеу  және  қысқартуға  кірісу,  сондай-ақ  ядросыз
аймақтарды  қүруға  байланысты  МАГАТЭ-нің  рөлі  мен  маңызы  күннен-
күнге  артып  келеді.  Қазіргі  таңда,  МАГАТЭ  кепілдіктері  үлкен  көлемді
ядролық қүрылғылар мен ядролық қүрал- жабдықтарға таралады. МАГАТЭ
радиациядан қорғану  үшін негізгі  қауіпсіздік  нормаларын жасайды және
нақты  операциялар  түрі  бойынша  радиоактивті  материалдардың  қауіпсіз
тасымалдануын  қоса  алғанда  іс-тәжірибелік  ережелер  мен  нормалар
шығарады,  сондай-ақ  радиациялық  авариялар  кезіндегі  төтенше
жағдайларда көмек көрсетеді. МАГАТЭ қызметі ядролық авариялар кезінде
немесе  ядролық  авария  жағдайларында  көмек  көрсету  Конвенциясы
немесе  ядролық  авария  туралы  жедел  хабарлау  Конвенциясы  сияқты
халықаралық  шарттарды жасаумен  және  олардың  әрекет  етуімен  тікелей
байланысты.

Халықаралық  қауіпсіздікті  қамтамасыз  етудегі  халықаралық
бақылаудың  әдістері,  нысандары  және  тәсілдері  үздіксіз  даму  үстінде.
Әсіресе бақылаудың техникалық қүралдары жетіліп келе жатыр. Бақылау іс-
тәжірибесіне ғарыштық бақылау әдісі де енгізілді. Алыс қашықтықтардағы
шағын  тербелісті  сейсмикалық  қүбылыстарды  табуға  және  анықтауға
мүмкіндік беретін телесейсмикалық бақылау қүралдары үдайы жетілдіріліп
отыр. Бақылаудың аумақтық дистанция тәсілі және түрлі салалардағы, оның
ішінде  химиялық  қаруларға  тыйым  салатын  тәсілдердің  орындалуына
бақылау жасайтын тиісті аппараттар жасалуда.

Халықаралық  қатынастың  дамуы,  соғыс  және  бейбітшілік
проблемаларын  шешуге  әлемдік  қауымдастық  ықпалының  күшеюі,
моралдық-саяси факторлардың халықаралық істерде маңызының артуы,
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